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 nr. 148 262 van 22 juni 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 Ghanese nationaliteit te zijn, op 24 september 2014 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 4 augustus 2012 tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden en de beslissing van diezelfde gemachtigde van 4 augustus 

2014 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van  30 september 2015 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 25 februari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 maart 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

 Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat S. BOUMAHDI, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 19 februari 2014 dient de verzoeker een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie, dit in de hoedanigheid van bloedverwant in neergaande lijn van een Belg. 

 

Op 4 augustus 2014 beslist de gemachtigde van de minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie 

(hierna: de gemachtigde) tot de weigering van verblijf van meer dan drie maanden alsook tot de afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten. 
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Dit zijn de thans bestreden beslissingen. De eerste bestreden beslissing, dit is de beslissing houdende 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden, wordt tezamen met de tweede bestreden beslissing, 

dit is het bevel om het grondgebied te verlaten, aan de verzoeker in éénzelfde akte, onder de vorm van 

een bijlage 20, ter kennis gebracht op 28 augustus 2014.  

 

In deze akte zijn de volgende motieven opgenomen: 

 

“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN 

MET BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

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 19.02.2014 werd 

ingediend door: 

Naam: A(…) 

Voorna(a)m(en): C(…) 

Nationaliteit: Ghanase 

[…] 

 

om de volgende reden geweigerd: 

De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van 

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

 

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

onderdaan moet aantonen 'dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. 

Aan de voorwaarden wordt geacht voldaan te zijn indien de bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan 

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

betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen: 

(…) 

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’. 

 

Ter staving van de bestaansmiddelen van de Belgische referentiepersoon werden volgende 

documenten voorgelegd: een attest van het ACV met opsomming van betaling werkloosheidsuitkering 

van 10.2013 tot en met 3.2014, een aantal loonfiches van de maanden februari tot oktober 2013. 

Bijkomend werd ook nog het bewijs van inschrijving bij de VDAB als werkzoekende voorgelegd. 

Gezien de loonfiches de periode betreffen voorafgaand aan de werkloosheidsuitkering, wordt 

aangenomen dat de Belgische referentiepersoon heden niet terwerkgesteld is maar zijn inkomen haalt 

uit de werkloosheidsuitkering. Zoals uit bovenstaande zinssnede van art. 40ter van de wet van 

15.12.1980 blijkt, dient de Belg aan te tonen effectief werkzoekende te zijn alvorens kan rekening 

gehouden worden met de werkloosheidsuitkering. Betrokkene legt daarvan enkel het bewijs van 

inschrijving bij de VDAB van de Belgische referentiepersoon voor. Een inschrijvingsbewijs van de VDAB 

is uiteraard een document waaruit blijkt dat de referentiepersoon als werkzoekende beschouwd wordt 

door de betreffende dienst voor arbeidsbemiddeling. In hoeverre betrokkene daadwerkelijk ACTIEF 

werk zoekt, kan echter van dit document niet worden afgeleid. 

 

Het recht op verblijf wordt daarom geweigerd aan betrokkene. Het Al 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 geen aanspraak maakt op enig 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 

 

De verzoeker heeft de griffie van de Raad, overeenkomstig artikel 39/81, vierde lid van de wet van 15 

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

van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), er tijdig van in kennis gesteld dat hij geen 

synthesememorie wenst neer te leggen. 
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Dienvolgens wordt de procedure verder gezet conform artikel 39/81, eerste lid van de 

vreemdelingenwet. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel beroept de verzoeker zich op een schending van artikel 8 van het Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te 

New York op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM). De 

verzoeker verschaft hierbij de volgende toelichtingen: 

 

“Dat, alsgevolg van de verzoekers betekende beslissing, verzoeker van zijn in België verblijvende 

naaste familie, wordt gescheiden. 

 

Dat dit een verregaande ingreep is op zijn recht op privé-en gezinsleven en derhalve schending 

uitmaakt van het art. 8 E.V.R.M. en van het proportionaliteitsbeginsel. 

 

Art. 8 van het E.V.R.M. bepaalt : 

 

" 1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de Wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van ’s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de rechten en 

vrijheden van anderen". 

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aanvaardt dat uitzetting een overheidsinmenging 

inhoudt op de door het art. 8 E.V.R.M. gewaarborgde rechten zodat moet worden uitgemaakt of de 

inmenging gerechtvaardigd is onder de tweede paragraaf van dit artikel1. 

 

Dat volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de te nemen 

maatregel moet getoetst worden aan de noodzakelijkheid ervan in een democratische samenleving; 

namelijk de proportionaliteit tussen de maatregel en het beoogde doel. 

 

Dat er telkens de belangen moeten worden afgewogen tussen enerzijds de bescherming van de 

openbare orde en anderzijds het recht op een familieleven. 

 

In concreto betekend dit dat de uitwijzende staat een groter voordeel moet hebben bij de uitwijzing dan 

het nadeel dat betrokkene hierdoor ondervindt2. 

 

Dat de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied 

te verlaten dd. 7 maart 2014, genomen ten aanzien van verzoeker, in deze benadering niet 

gerechtvaardigd/proportioneel is, daar deze enkel als gevolg heeft dat verzoekers recht op zijn privé-en 

gezinsleven, geschonden wordt (nu hij niet kan blijven bij zijn naaste familie in België) en dat de 

overheid geen enkel voordeel heeft bij het nemen van dergelijke beslissingen.” 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

"1. Eenieder 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." 

 

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 hem ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, alsook de 

wijze waarop de bestreden beslissingen dit schenden.  
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De Raad stelt vast dat de verzoeker zijn middel opbouwt in het licht van artikel 8, tweede lid van het 

EVRM en betoogt dat de inmenging in het gezinsleven enkel mogelijk is indien dit noodzakelijk is in een 

democratische samenleving. Te dezen stelt de Raad evenwel vast dat de bestreden beslissingen geen 

betrekking hebben op een weigering van voortgezet verblijf. Het betreft hier een situatie van eerste 

toelating, aangezien de verzoeker immers voor de eerste maal een aanvraag indiende tot het bekomen 

een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie c.q. Belgische onderdaan en 

er hem geen bestaand verblijfsrecht werd ontnomen dat hem feitelijk in staat stelde tot het uitoefenen 

van een gezins- of privéleven in België.  

 

In zulke situatie geschiedt er geen toetsing aan de hand van artikel 8, tweede lid van het EVRM, maar 

moet volgens het EHRM worden onderzocht of er een positieve verplichting is voor de staat om het 

recht op gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut v. Nederland, § 

63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de 

hand van de ‘fair balance’-toets, dit is een billijke afweging. Als na deze toets uit de belangenafweging 

blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is artikel 8, eerste lid van het EVRM 

geschonden (EHRM 17 oktober 1986, Rees v. Verenigd Koninkrijk, § 37). 

 

De omvang van de positieve verplichtingen die op de staat rusten, is afhankelijk van de precieze 

omstandigheden die eigen zijn aan het voorliggend individueel geval. In het kader van een billijke 

afweging worden een aantal elementen in rekening genomen, met name de mate waarin het gezins- en 

privéleven daadwerkelijk wordt verbroken bij verwijdering naar het land van bestemming, de omvang 

van de banden in de Verdragsluitende Staat, alsook de aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen 

die verhinderen dat het gezins- en privéleven elders normaal en effectief wordt uitgebouwd of 

verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen van 

immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. 

Noorwegen, par. 70). Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een 

gezins- en privéleven elders, zal er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezins- 

en privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM (zie EHRM 14 februari 2012, nr. 26940/10, Antwi e.a. 

v. Noorwegen, par. 89). Een andere belangrijke overweging is of het gezinsleven zich heeft ontwikkeld 

in een tijd waarin de betrokken personen bewust waren dat de verblijfsstatus van een van hen zo was 

dat het voortbestaan van het gezinsleven in het gastland vanaf het begin precair was. Waar dit het geval 

is, zal er enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden sprake zijn van een schending van artikel 8 van 

het EVRM (EHRM 3 oktober 2014, nr. 12738/10 Jeunesse t. Nederland; EHRM 28 juni 2011, nr. 

55597/09, Nuñez v. Noorwegen, par. 70). 

 

De Raad stelt vast dat de verzoeker niet in concreto aannemelijk maakt dat er sprake zou zijn van 

beschermenswaardig gezins- of privéleven in België en dat hij tevens verzuimt om enig concreet 

element bij te brengen om een incorrecte of kennelijk onredelijke belangenafweging tussen enerzijds 

zijn recht op een privé- en/of gezinsleven en anderzijds het algemeen belang aan te tonen.  

 

Het weze benadrukt dat het aan de verzoeker toekomt, wanneer hij zich in het kader van de 

voorliggende betwisting beroept op een schending van artikel 8 van het EVRM, om deze schending 

concreet aannemelijk te maken. Het is dan ook aan de verzoeker om te verduidelijken op welk gezins- 

dan wel privéleven hij zich precies beroept, om aannemelijk te maken dat dit gezins- of privéleven 

daadwerkelijk valt onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM en om tot slot met concrete 

elementen aannemelijk te maken dat de vermeende inmenging in het gezins- of privéleven als 

disproportioneel kan worden beschouwd (cf. RvS 18 juni 2014, nr. 10.585 (c)) derwijze dat op de staat 

een positieve verplichting zou rusten om het privé- of gezinsleven te handhaven.  

 

In casu dient te worden vastgesteld dat de verzoeker compleet in gebreke blijft om de aangevoerde 

schending van artikel 8 van het EVRM concreet te onderbouwen. De verzoeker beperkt zich tot louter 

rechtstheoretische uiteenzettingen en de enkele blote bewering dat de bestreden beslissingen niet 

proportioneel zijn nu hij niet in België kan blijven “bij zijn naaste familie” terwijl de overheid geen enkel 

voordeel heeft bij “dergelijke beslissingen”. 

 

Uit verzoekers betoog kan niet worden opgemaakt op welk gezins- of privéleven de verzoeker zich 

precies beroept. De verzoeker verwijst vaagweg naar “naaste familieleden” in België. Het komt niet aan 

de Raad toe te gissen welke familieleden de verzoeker hier precies op het oog heeft. Bovendien brengt 

de verzoeker evenmin concrete elementen bij die zouden kunnen wijzen op een onrechtmatige of 

disproportionele inmenging in zijn niet nader gepreciseerde gezins- en / of privéleven. 
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De Raad wijst er op dat uit artikel 8 van het EVRM geen algemene verplichting voor een Staat kan 

afgeleid worden om de keuze van de gemeenschappelijke verblijfplaats te eerbiedigen of om een 

gezinsvorming op het grondgebied toe te laten (EHRM 19 februari 1996, nr. 23.218/94, Gül/Zwitserland; 

J. Vande Lanotte en Y. Haeck (eds), Handboek EVRM Deel 2 Artikelsgewijze Commentaar, Volume I, 

Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004, 754-756). De verzoeker toont verder niet aan dat er ernstige 

hinderpalen zijn die hem verhinderen het vermeende gezinsleven in zijn land van herkomst of elders te 

verder te zetten of er een privéleven te ontwikkelen. De verzoeker heeft bovendien steeds op onwettige 

wijze in België verbleven, zodat hij diende te weten dat zijn onregelmatige verblijfssituatie tot gevolg had 

dat het voortbestaan van het gezins- of privéleven in België vanaf het begin precair was. De bestreden 

beslissingen hebben ook niet tot gevolg dat de verzoeker enig verblijfsrecht ontnomen wordt en beletten 

niet dat de verzoeker alsnog wordt toegelaten tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk als 

echtgenoot van zodra hij voldoet aan de in de vreemdelingenwet voorziene verblijfsvoorwaarden. In 

deze omstandigheden valt de eventuele verbreking van de gezinsbanden of van het privéleven niet 

onder de verantwoordelijkheid van de Belgische overheden (EHRM 20 maart 1991, 15.576/89, Cruz 

Varas/Zweden; RvS 4 maart 2002, nr. 104.270 en cf. M. VAN DE PUTTE, “Straatsburg gaat vreemd”, 

T.Vreemd.1994, 3-16). 

 

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de verzoeker geen schending aantoont van artikel 8 van het EVRM. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

3.2. In een tweede middel voert de verzoeker de schending aan van de artikelen 40ter en 42, §1, 

tweede lid van de vreemdelingenwet, van het evenredigheidsbeginsel, van het zorgvuldigheidsbeginsel, 

van de (materiële) motiveringsplicht, van de hoorplicht en van de rechten van verdediging. De verzoeker 

beroept zich tevens op een manifeste beoordelingsfout.  

 

Het tweede middel is als volgt onderbouwd: 

 

“2.1 

Dat verweerder in de bestreden beslissing stelt dat de werkloosheidsuitkering slechts kan in aanmerking 

worden genomen wanneer de referentiepersoon bewijst dat hij actief op zoek is naar werk. 

 

Dat verzoeker echter niet voorafgaandelijk werd uitgenodigd bewijsstukken, welke aantonen dat de 

Belgische referentiepersoon op zoek is naar werk, neer te leggen. 

 

Dat verzoeker opmerkt dat verweerder heeft nagelaten, alvorens een beslissing te nemen, zich 

voldoende te informeren bij verzoeker en de Belgische referentiepersoon, hen te horen minstens in het 

kader van een zorgvuldig onderzoek hen aan te schrijven/uit te nodigen bijkomende stukken aangaande 

zijn actief zoeken naar werk neer te leggen. 

 

Dat verweerder, alvorens een beslissing te nemen, geenszins voorafgaandelijk voldoende onderzoek 

heeft verricht. 

 

Dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout en van schending van de motiverings-en de 

zorgvuldigheidsplicht, van de hoorplicht en van verzoekers rechten van verdediging. 

 

Verweerder heeft de beslissing niet zorgvuldig voorbereid daar hij niet beschikte over alle relevante 

elementen om met kennis van zaken de beslissing te kunnen nemen. 

 

2.2 

Dat dient vastgesteld te worden dat de Belgische referentiepersoon pas sedert oktober 2013 een 

werkloosheidsuitkering ontvangt. Voordien was de Belgische referentiepersoon tewerkgesteld bij BVBA 

Het Groene Huis. 

 

Dat de Belgische referentiepersoon wel degelijk actief op zoek is naar werk en werkwillig is blijkt uit zijn 

vroegere tewerkstellingen en huidige regelmatige tewerkstellingen bij interimkantoren (cf. stuk 2). 

2.3 

Dat tenslotte dient te worden vastgesteld dat krachtens artikel 42, § 1, tweede lid Vw., indien aan de 

voorwaarde betreffende de stabiele en regelmatige bestaansmiddelen bedoeld in artikel 40bis, § 4, 

tweede lid en in artikel 40ter, tweede lid, niet voldaan is, verweerder in zo’n geval gehouden is een 

behoefteanalyse te doen. 
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Dat nergens blijkt uit de motieven dat de behoefteanalyse door verweerder werd uitgevoerd. 

 

De bestreden beslissing bevat geen verwijzing naar artikel 42, § 1, tweede lid Vw. 

 

Dat verzoeker opmerkt dat verweerder heeft nagelaten, alvorens een beslissing te nemen, zich 

voldoende te informeren bij verzoeker en de Belgische referentiepersoon, hen te horen minstens in het 

kader van een zorgvuldig onderzoek hen aan te schrijven/uit te nodigen bijkomende stukken aangaande 

hun maandelijkse onkosten voor hun huishouden neer te leggen. 

 

Geenszins werd verzoeker uitgenodigd bewijzen aangaande de maandelijkse uitgaven voor hun 

huishouden neer te leggen. 

 

Dat derhalve geenszins verweerder, zonder een voorafgaandelijke uitvoering van een 

behoeftenanalyse, in de bestreden beslissing kon stellen dat verzoeker en de referentiepersoon niet 

over voldoende bestaansmiddelen beschikt. 

 

Dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout en van schending van de artikelen 40ter en 42, § 1, 

tweede lid van de Vreemdelingenwet, van de motiverings-en de zorgvuldigheidsplicht, van de hoorplicht 

en van verzoekers rechten van verdediging. 

 

Verweerder heeft de beslissing niet zorgvuldig voorbereid daar hij niet beschikte over alle relevante 

elementen om met kennis van zaken de beslissing te kunnen nemen.” 

 

De verzoeker meent dat de in de aanhef van het middel aangevoerde bepalingen en beginselen zijn 

geschonden om twee redenen. Ten eerste werd hem niet gevraagd om bijkomende stukken bij te 

brengen aangaande zijn actieve zoektocht naar werk en ten tweede werd in weerwil van het bepaalde in 

artikel 42, §1, tweede lid van de vreemdelingenwet, geen behoefteanalyse uitgevoerd. 

 

Waar de verzoeker zich beroept op een manifeste beoordelingsfout en een schending van de 

motiveringsplicht, voert hij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht als beginsel 

van behoorlijk bestuur. 

 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206;  RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221 475). 

 

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en 

of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624). 

 

3.2.1. In een eerste middelonderdeel voert de verzoeker aan dat de bestreden weigeringsbeslissing niet 

zorgvuldig werd voorbereid nu hij niet werd uitgenodigd om bijkomende stukken neer te leggen teneinde 

een actieve zoektocht naar werk aan te tonen. De verzoeker stelt dat hij wel degelijk actief op zoek is 

naar werk, hetgeen zou kunnen worden afgeleid uit zijn vroegere tewerkstelling en zijn huidige 

regelmatige tewerkstellingen bij interimkantoren. Bij het verzoekschrift voegt de verzoeker een aantal 

loonfiches van een recente tewerkstelling via verschillende interimkantoren.  
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Uit de voorliggende gegevens blijkt dat de verzoeker zich ten overstaan van het bestuur beriep op een 

recht op verblijf van meer dan drie maanden als descendent ten laste van een Belgische onderdaan en 

dit op grond van artikel 40bis, §§ 2, eerste lid, 3° en 4 juncto artikel 40ter van de vreemdelingenwet. 

 

In dit verband bepaalt artikel 40ter, tweede lid, eerste streepje van de vreemdelingenwet 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.” 

 

Blijkens de eerste bestreden beslissing heeft de gemachtigde de volgende stukken in aanmerking 

genomen:  

 

“Ter staving van de bestaansmiddelen van de Belgische referentiepersoon werden volgende 

documenten voorgelegd: een attest van het ACV met opsomming van betaling werkloosheidsuitkering 

van 10.2013 tot en met 3.2014, een aantal loonfiches van de maanden februari tot oktober 2013. 

Bijkomend werd ook nog het bewijs van inschrijving bij de VDAB als werkzoekende voorgelegd.” 

 

Deze vaststellingen stroken met de stukken van het administratief dossier. De verzoeker heeft 

voorafgaand aan de thans bestreden beslissingen met betrekking tot de inkomsten van de Belgische 

referentiepersoon geen andere bewijsstukken overgemaakt dan de stukken die door de gemachtigde 

worden opgesomd. De recente loonfiches die de verzoeker thans bijbrengt worden pas voor het eerst bij 

het huidige verzoekschrift gevoegd en werden niet op een nuttig tijdstip aan de diensten van de 

verweerder overgemaakt. De Raad zou zijn bevoegdheid dan ook overschrijden indien hij deze 

loonfiches bij zijn wettigheidstoezicht in rekening zou nemen. De wettigheid van de bestreden 

beslissingen dient immers te worden beoordeeld aan de hand van de gegevens waarover het bevoegde 

bestuur kon beschikken op het moment van de bestreden akte.  

 

De verzoeker kan voorts niet worden gevolgd waar hij voorhoudt dat het aan de gemachtigde toekwam 

om de verzoeker voorafgaandelijk te verzoeken om bijkomende bewijzen aangaande een actieve 

zoektocht naar werk bij te brengen.   

 

 

Reeds uit het boven geciteerde artikel 40ter, tweede lid, eerste streepje van de vreemdelingenwet blijkt 

dat de bewijslast met betrekking tot de voldoende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen van de 

Belgische referentiepersoon bij de aanvrager ligt.  

 

Artikel 52, §2, eerste lid, 2° van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het 

vreemdelingenbesluit) bepaalt bovendien uitdrukkelijk:  

 

“Bij de aanvraag of ten laatste binnen de drie maanden na de aanvraag dient het familielid bovendien de 

volgende documenten over te maken: 

[…] 

2° de documenten waarmee op geldige wijze kan worden vastgesteld dat hij de voorwaarden die zijn 

voorgeschreven bij de artikelen 40bis, § 2 en § 4, of 40ter, van de wet, die op hem van toepassing zijn, 

vervult.” 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat in de aanvraag van 19 februari 2014 uitdrukkelijk 

wordt aangegeven dat de verzoeker ten laatste op 19 mei 2014 – onder meer - de bewijzen van de 

bestaansmiddelen van de Belgische referentiepersoon diende over te maken.  
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Het staat dan ook onmiskenbaar aan de aanvrager die zich beroept op een recht op verblijf als familielid 

van een burger van de Unie c.q. Belg om alle nuttige stavingstukken voor te leggen bij het bestuur 

teneinde aan te tonen dat hij voldoet aan de verblijfsvoorwaarden. Het is de aanvrager die het bestuur in 

kennis moet stellen van alle hiertoe relevant geachte gegevens. Ook op de verzoeker rust dus een plicht 

om zijn aanvraag op zorgvuldige wijze te stofferen. In casu was de verzoeker, gelet op de vermeldingen 

in de bijlage 19ter, des te meer op de hoogte van de verplichting die op hem rust om zijn 

verblijfsaanvraag te staven met concrete bewijselementen. Er kan dus niet worden ingezien waarom de 

verzoeker niet in staat zou zijn geweest om alle gegevens en stukken voor te leggen die naar zijn 

mening konden volstaan om aan te tonen dat de referentiepersoon over stabiele, regelmatige en 

toereikende bestaansmiddelen beschikt.  

 

Er blijkt dan ook niet dat de gemachtigde de verzoeker had moeten contacteren teneinde bijkomende 

informatie of stukken over te maken, laat staan dat gericht moest worden gevraagd naar actuele 

bewijzen van een actieve zoektocht naar werk.  

 

In casu heeft de verzoeker enkel een bewijs van inschrijving bij de VDAB als werkzoekende, een attest 

van het ACV met opgave van de betaling van werkloosheidsuitkeringen in de periode oktober 2013 – 

maart 2014 en loonfiches met betrekking tot de maanden februari tot oktober 2013 bijgebracht. De 

verzoeker heeft echter nagelaten om enig bewijs bij te brengen dat de Belgische referentiepersoon 

actief op zoek is naar werk, terwijl het ook niet incorrect noch kennelijk onredelijk is van de gemachtigde 

om de loonfiches, die dateren van vóór het verkrijgen van de werkloosheidsuitkeringen, niet in 

aanmerking te nemen als bestaansmiddelen in de zin van artikel 40ter van de vreemdelingenwet. Het 

dient te worden benadrukt dat de gemachtigde het beschikken over de bij voormeld artikel vereiste 

“stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen” moet beoordelen op het moment van het 

nemen van de beslissing ter zake. Een inkomen uit een vorige en beëindigde tewerkstelling, daar waar 

op het moment van de aanvraag zelve slechts werkloosheidsuitkeringen worden genoten en waar 

verder geen andere meer recente inkomsten worden bijgebracht, kan dan ook in redelijkheid niet in 

aanmerking worden genomen.  

 

In de bestreden beslissing wordt zodoende op goede gronden gesteld “ Gezien de loonfiches de periode 

betreffen voorafgaand aan de werkloosheidsuitkering, wordt aangenomen dat de Belgische 

referentiepersoon heden niet terwerkgesteld is maar zijn inkomen haalt uit de werkloosheidsuitkering. 

Zoals uit bovenstaande zinssnede van art. 40ter van de wet van 15.12.1980 blijkt, dient de Belg aan te 

tonen effectief werkzoekende te zijn alvorens kan rekening gehouden worden met de 

werkloosheidsuitkering. Betrokkene legt daarvan enkel het bewijs van inschrijving bij de VDAB van de 

Belgische referentiepersoon voor. Een inschrijvingsbewijs van de VDAB is uiteraard een document 

waaruit blijkt dat de referentiepersoon als werkzoekende beschouwd wordt door de betreffende dienst 

voor arbeidsbemiddeling. In hoeverre betrokkene daadwerkelijk ACTIEF werk zoekt, kan echter van dit 

document niet worden afgeleid.” 

 

In zoverre de verzoeker met zijn betoog zou trachten te bekomen dat de Raad zijn aanvraag opnieuw 

beoordeelt aan de hand van de bij het verzoekschrift gevoegde bewijsstukken, dient te worden 

opgemerkt dat de Raad slechts over een annulatiebevoegdheid beschikt en dat hij zich dus kan 

uitspreken over de ware toedracht van de feiten.  

 

3.2.2. De verzoeker betoogt vervolgens dat de gemachtigde overeenkomstig artikel 42, §1, tweede lid 

van de vreemdelingenwet een behoefteanalyse had moeten doorvoeren. 

 

Artikel 42, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“Indien aan de voorwaarde betreffende de stabiele en regelmatige bestaansmiddelen bedoeld in artikel 

40bis, § 4, tweede lid en in artikel 40ter, tweede lid, niet voldaan is, dient de minister of zijn 

gemachtigde, op basis van de eigen behoeften van de burger van de Unie die vervoegd wordt en van 

zijn familieleden te bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig hebben om in hun behoeften te voorzien 

zonder ten laste te vallen van de openbare overheden. De minister of zijn gemachtigde kan hiervoor alle 

bescheiden en inlichtingen die voor het bepalen van dit bedrag nuttig zijn, doen overleggen door de 

vreemdeling en door elke Belgische overheid.” 

 

Uit een lezing van artikel 42, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet blijkt dat het bestuur slechts tot 

een behoefteanalyse moet overgaan indien de voorgelegde bestaansmiddelen niet toereikend of stabiel 
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en regelmatig zijn. Het blijkt echter niet, en het valt niet in te zien waarom, een behoefteanalyse tevens 

zou moeten worden doorgevoerd in de situatie waarin geen bestaansmiddelen voorliggen waarmee 

rekening kan worden gehouden in het licht van artikel 40ter van de vreemdelingenwet. In een dergelijke 

situatie liggen immers noodzakelijkerwijze geen bestaansmiddelen voor om te voorkomen dat de 

vreemdeling ten laste komt van het sociale bijstandsstelsel (RvS 11 juni 2013, nr. 223.807). Indien er 

totaal geen bestaansmiddelen worden voorgelegd of indien er enkel bestaansmiddelen worden 

voorgelegd die krachtens artikel 40ter, tweede lid, eerste gedachtestreepje van de vreemdelingenwet 

niet in aanmerking kunnen worden genomen, dringt zich dan ook geen concrete behoefteanalyse op.  

 

Nu hierboven reeds is gebleken dat de gemachtigde op goede gronden heeft vastgesteld dat de 

inkomsten uit werkloosheidsuitkeringen niet in aanmerking kunnen worden genomen bij gebrek aan enig 

bewijs van een actieve zoektocht naar werk, kan de verzoeker niet dienstig voorhouden dat de 

gemachtigde in casu een behoefteanalyse in de zin van artikel 42, §1, tweede lid van de 

vreemdelingenwet diende door te voeren. Evenmin diende daaromtrent in de bijlage 20 te worden 

gemotiveerd of diende de verzoeker in dit verband om bijkomende inlichtingen te worden verzocht (cf. 

RvS 11 juni 2013, nr. 223.807). 

 

3.2.3. Met zijn betoog maakt de verzoeker niet aannemelijk dat de bestreden weigeringsbeslissing is 

genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

ruime appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde beschikt. De verzoeker toont niet aan dat de 

gemachtigde nagelaten heeft een zorgvuldig onderzoek te voeren of dat hij bepaalde relevante en 

nuttige elementen uit de aanvraag over het hoofd zou hebben gezien.  

 

Een manifeste beoordelingsfout of een schending van de materiële motiveringsplicht, van de 

zorgvuldigheidsplicht of van artikel 42, §1, tweede lid van de vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

Nu geen kennelijke wanverhouding werd aangetoond tussen de overwegingen die de eerste bestreden 

beslissing onderbouwen en het dispositief van deze beslissing kan de verzoeker ook niet gevolgd 

worden waar hij stelt dat het evenredigheidsbeginsel geschonden werd (RvS 20 september 1999, nr. 

82.301). 

 

De hoorplicht of het recht om zijn standpunt naar voor te brengen, houdt, los van een wettelijke 

bepaling, in dat tegen niemand een ernstige maatregel kan worden genomen die op zijn persoonlijk 

gedrag is gesteund en die van aard is om zijn belangen zwaar aan te tasten, zonder dat hem de 

gelegenheid wordt geboden om zijn standpunt op nuttige wijze te doen kennen. Een beslissing tot 

weigering van een verblijfsaanvraag in toepassing van artikel 40ter van de reemdelingenwet kan niet als 

zulk een maatregel worden gezien. Een dergelijke beslissing is immers niet gestoeld op het persoonlijke 

gedrag van de vreemdeling zoals begrepen in het voornoemd algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur, maar vloeit voort uit de toepassing van artikel 40bis juncto artikel 40ter van de 

vreemdelingenwet waarbij verzoeker zijn standpunt in de aanvraag heeft kunnen uiteenzetten en de 

mogelijkheid had om die aanvraag met alle mogelijke nuttige elementen en bewijsstukken te staven (cf. 

RvS 21 september 2009, nr. 196.233).  

 

Een schending van de hoorplicht kan in casu dan ook niet worden aangenomen. 

 

Wat betreft de opgeworpen schending van de rechten van de verdediging, wijst de Raad erop dat de 

behandeling van een aanvraag tot gezinshereniging volgens een administratieve en niet volgens een 

jurisdictionele procedure verloopt. Het volstaat te stellen dat de rechten van verdediging op het 

administratiefrechtelijk vlak alleen in tuchtzaken bestaan. De rechten van verdediging zijn niet van 

toepassing op administratieve beslissingen die worden genomen in het raam van de vreemdelingenwet 

en kunnen derhalve in dit verband niet dienstig opgeworpen worden (RvS 3 juni 2014, nr. 10.539 (c); 

RvS 3 november 2003, nr. 124.957). 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

3.3. In het derde en laatste middel voert de verzoeker de schending aan van artikel 17 van de richtlijn 

2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging (hierna: de 

richtlijn 2003/86/EG), van het artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, van de motiverings- en 

zorgvuldigheidsplicht, van de hoorplicht, van het redelijkheidsbeginsel, van het evenredigheidsbeginsel 

en van de rechten van verdediging. 
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De verzoeker betoogt als volgt: 

 

“Tenslotte wil verzoeker verwijzen naar het art. 17 van de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 

september 2003 inzake het recht op gezinshereniging, waarin uitdrukkelijk gesteld wordt dat bij de 

afwijzing van een verzoek tot gezinshereniging alsnog rekening dient te worden gehouden met de aard 

en de hechtheid van de gezinsband, met de duur van zijn verblijf alsmede met het bestaan van 

familiebanden of culturele of sociale banden met zijn land van herkomst. 

 

Dat verzoeker, overeenkomstig het art. 17 van de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 

2003 inzake het recht op gezinshereniging, diende te worden gehoord omtrent zijn gezins- en 

economische situatie. 

 

Dat dit in casu niet is gebeurd !!!! 

 

Dat verweerder gehouden was, alvorens een beslissing te nemen, minstens verzoeker uit te nodigen 

voor een verhoor. 

 

Het artikel 74/13 Vw. Stelt het volgende : 

 

« Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land». 

 

Dat de motiverings-en de zorgvuldigheidsverplichting, het redelijkheidsbeginsel, het 

evenredigheidsprincipe en verzoekers rechten van verdediging door verweerder ernstig werd 

geschonden. 

  

Dat in elk geval sprake is van een manifeste beoordelingsfout door verweerder. 

 

Dat verweerder geenszins in de bestreden beslissing motiveerde waarom hij in casu, overeenkomstig 

het art.17 van de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op 

gezinshereniging en het art. 74/13 Vw. , geen rekening hield met verzoekers naaste familie in België. 

 

Dat er door verweerder, in strijd met de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 en het 

art. 74/13 Vw. , geen enkele afweging is gebeurd.” 

 

De verweerder repliceert in de nota met opmerkingen als volgt: 

 

“Verzoeker stelt dat verwerende partij niet heeft gemotiveerd waarom zij geen rekening hield met zijn 

naaste familie in België. 

 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat zowel uit de vreemdelingenwet als uit de bestreden 

beslissing duidelijk blijkt waarom het verblijf van meer dan drie maanden wordt geweigerd aan 

verzoeker, hoewel zijn moeder in België verblijft en de Belgische nationaliteit heeft. 

 

Het feit dat verzoeker familie heeft in België geeft niet automatisch recht op verblijf. 

 

De gezinshereniging is onderworpen aan meerdere wettelijke voorwaarden, waaronder de stabiele, 

toereikende en regelmatige bestaansmiddelen van de referentiepersoon. Verzoeker toonde niet aan dat 

de referentiepersoon over stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen beschikt. 

 

Verzoeker maakt niet duidelijk welke elementen hij zou meegedeeld hebben indien hij gehoord werd en 

toont niet aan dat het gehoor op zich tot een andere beslissing zou hebben geleid. 

 

De bestreden beslissing is redelijk aangezien verzoeker niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet om 

het verblijfsrecht te genieten. 

 

Bovendien wijst de Raad erop dat de rechten van verdediging op het administratiefrechtelijke vlak alleen 

in tuchtzaken toepasselijk zijn, en derhalve niet van toepassing zijn op administratieve beslissingen die 

worden genomen in het raam van de Vreemdelingenwet, zodat verzoekster de schending ervan dan ook 

niet dienstig kan inroepen (RvSt 16 februari 2006, nr. 155.170). 
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De Raad wijst erop 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 (R.v.St., nr. 124.957, 3 november 2007).” (RVV nr. 10.821, 30 augustus 

2007, dossiernr. 2007-07-624) 

 

Het middel is ongegrond.” 

 

Allereerst moet worden gesteld dat de beslissing houdende weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden en de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten twee van elkaar te 

onderscheiden beslissingen zijn. Het feit dat deze beslissingen middels eenzelfde akte aan de 

verzoeker ter kennis werden gebracht doet geen afbreuk aan dit gegeven (cf. RvS 23 januari 2014 nr. 

226.182; RvS 23 januari 2014, nr. 226.184; RvS 23 januari 2014, nr. 226.185).  

 

Verzoekers derde middel kan zowel worden betrokken op de eerste bestreden beslissing als op de 

tweede bestreden beslissing.  

 
3.3.1. Wat de eerste bestreden beslissing betreft 

 

De verzoeker voert in de eerste plaats een kritiek aangaande de “afwijzing van een verzoek tot 

gezinshereniging”. In deze optiek dienen de door de verzoeker geschonden geachte bepalingen en 

beginselen te worden onderzocht ten aanzien van de eerste bestreden beslissing, dit is de beslissing 

houdende de weigering van verblijf van meer dan drie maanden. Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet 

richt zich echter enkel op beslissingen tot verwijdering, zodat de verzoeker zich ten aanzien van de 

eerste bestreden beslissing niet dienstig op voornoemd artikel kan beroepen.   

 

Ook het gehele verdere betoog van de verzoeker, dat wat de eerste bestreden beslissing betreft volledig 

opgehangen is aan de richtlijn 2003/86/EG, is niet dienstig wat de eerste bestreden beslissing betreft. 

Immers valt de verzoeker, die zich in het kader van de bestreden weigeringsbeslissing beriep op een 

recht op gezinshereniging als bloedverwant in neergaande lijn van een Belgische onderdaan niet onder 

het toepassingsgebied van deze richtlijn. Uit artikel 1 van deze richtlijn volgt duidelijk dat deze richtlijn 

enkel van toepassing is op de gezinshereniging van derdelanders met derdelanders die wettig op het 

grondgebied van de lidstaten verblijven. De richtlijn is dus niet van toepassing op de gezinshereniging 

van derdelanders met Belgische onderdanen, zoals hier het geval is. Het betoog dat de gemachtigde de 

motiveringsplicht, de hoorplicht, het redelijkheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel, de rechten van 

verdediging en het zorgvuldigheidsbeginsel heeft geschonden door niet, overeenkomstig artikel 17 van 

de richtlijn 2003/86/EG, de verzoeker te horen over zijn gezins- en economische situatie, mist dan ook 

juridische en feitelijke grondslag. De gemachtigde was immers in casu niet gebonden door richtlijn 

2003/86/EG. De Raad merkt daarnaast op dat de richtlijn 2003/86/EG werd omgezet in de Belgische 

rechtsorde, eerst door de wet van 15 september 2006 en later door de wet van 8 juli 2011 tot wijziging 

van de vreemdelingenwet wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging. Na de omzetting van een 

richtlijn kunnen particulieren slechts op dienstige wijze een beroep doen op de bepalingen van de 

richtlijn indien de nationale omzettingsmaatregelen niet correct of toereikend zijn (HvJ 4 december 1997, 

C-253/96 tot en met C-258/96, Kampelmann, punt 42; zie tevens HvJ 3 december 1992, C-140/91, C-

141/91, C-278/91 en C-279/91, Suffritti, punt 13; RvS 2 april 2003, nr. 117.877). De verzoeker toont dit 

evenwel niet aan. 

 

Het derde middel kan bijgevolg niet worden aangenomen wat de eerste bestreden beslissing betreft. 

 

3.3.2. Wat de tweede bestreden beslissing betreft 

 

De verzoeker citeert artikel 74/13 van de vreemdelingenwet en betoogt dat niet wordt gemotiveerd 

waarom de gemachtigde overeenkomstig voornoemd artikel geen rekening hield met verzoekers naaste 

familie in België. 

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.” 
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Aldus kan de aangevoerde schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, dat betrekking heeft 

op beslissingen tot verwijdering, enkel dienstig worden betrokken op de wettigheid van de tweede 

bestreden beslissing, dit is het bevel om het grondgebied te verlaten hetgeen onmiskenbaar een 

beslissing tot verwijdering uitmaakt in de zin van artikel 1, 6° van de vreemdelingenwet. 

 

Een dergelijk bevel om het grondgebied te verlaten is een afzonderlijke beslissing die op eigen feitelijke 

en juridische overwegingen - onderscheiden van de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden - dient te steunen.   

 

De beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten wordt in de bestreden akte als 

volgt verantwoord: 

 

“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 geen aanspraak maakt op enig 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.”  

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet is een bepaling die erop gericht is te waarborgen dat de minister 

of zijn gemachtigde bij het nemen van een beslissing tot verwijdering rekening houdt met welbepaalde 

omstandigheden en fundamentele rechten, zijnde het hoger belang van het kind, het gezins- en 

familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. 

 

In casu blijkt echter nergens uit de motivering van het bevel om het grondgebied te verlaten noch uit de 

stukken van het administratief dossier dat de gemachtigde bij de beslissing tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten rekening heeft gehouden met verzoekers gezins- of familieleven in België. 

De Raad benadrukt dat artikel 52, §4, vijfde lid van het vreemdelingenbesluit, waarvan thans blijkens de 

tweede bestreden beslissing toepassing wordt gemaakt, in dergelijk geval geenszins voorziet in een 

verplichting om in de bijlage 20 tevens een bevel om het grondgebied te verlaten op te nemen.  

 

Het loutere gegeven dat verzoekers aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een Belg 

(als bloedverwant in neergaande lijn) wordt geweigerd omdat niet is voldaan aan de voorwaarde van de 

stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen en dat de verzoeker geen aanspraak maakt op 

enig ander verblijfsrecht, impliceert bovendien hoe dan ook niet dat de gemachtigde niet langer 

gehouden zou zijn om een onderzoek te voeren overeenkomstig artikel 74/13 van de vreemdelingenwet 

wanneer hij ervoor opteert om tevens een bevel om het grondgebied te verlaten af te geven.  

 

De Raad kan niet zelf tot een dergelijke beoordeling of afweging overgaan zonder zich in de plaats van 

het bestuur te stellen (cf. RvS 26 juni 2014, nr. 227.900).  

 

Waar in casu geen blijk wordt gegeven van een onderzoek naar of afweging van de omstandigheden 

zoals bepaald in artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, miskent de tweede bestreden beslissing artikel 

74/13 van de vreemdelingenwet.  

 

Het verweer in de nota met opmerkingen, waarin op geen enkele wijze wordt ingegaan op de 

aangevoerde schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, doet aan deze vaststelling geen 

afbreuk. 

 

De vaststelling dat een bevel om het grondgebied te verlaten niet overeenkomstig de wet werd gegeven, 

heeft evenwel op zich geen gevolgen voor de in dezelfde akte van kennisgeving opgenomen beslissing 

tot weigering van verblijf. De vernietiging van dit bevel om het grondgebied te verlaten wijzigt immers 

niets aan de aard of rechtsgeldigheid van deze beslissing tot weigering van verblijf.  

 

De schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet wordt aannemelijk gemaakt. Het middel is in 

de besproken mate gegrond. Deze vaststelling leidt echter enkel tot de nietigverklaring van de tweede 

bestreden beslissing.  

 

4. Kosten 

 

Gelet op het feit dat één van de bestreden beslissingen dient te worden vernietigd, komen de kosten 

van het beroep ten laste van de verwerende partij. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1. 

 

De beslissing van 4 augustus 2014 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, wordt 

vernietigd. 

 

Artikel 2. 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt voor het overige verworpen. 

 

Artikel 3. 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig juni tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT C. DE GROOTE 

 


