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 nr. 148 264 van 22 juni 2015 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 14 januari 2015 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 20 november 2014 houdende de 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met beslissing houdende 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 22 januari 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 T. VAN DEN BOSSCHE 

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 

 

De verzoekster dient op 5 juni 2013 een aanvraag in om, in de hoedanigheid van bloedverwant in 

neergaande lijn van een Belgische onderdaan (moeder), in het bezit te worden gesteld van een 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. 

 

De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie (hierna: de gemachtigde) neemt op 26 

november 2013 een beslissing tot weigering van verblijf van meer drie maanden met beslissing 

houdende bevel om het grondgebied te verlaten. Tegen deze beslissingen stelt de verzoekster een 
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beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Het beroep wordt verworpen 

bij ’s Raads arrest nr. 122 347 van 11 april 2014. 

 

Op 22 mei 2014 dient de verzoekster nogmaals een aanvraag in om, in dezelfde hoedanigheid, in het 

bezit te worden gesteld van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. 

 

Op 20 november 2014 neemt de gemachtigde een beslissing houdende weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden met beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

Dit zijn de thans bestreden beslissingen. 

 

De eerste bestreden beslissing, dit is de beslissing houdende weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden, en de tweede bestreden beslissing, dit is het bevel om het grondgebied te verlaten, werden 

gezamenlijk in éénzelfde akte en onder de vorm van een bijlage 20 aan de verzoekster ter kennis 

gebracht op 16 december 2014. De bestreden akte vermeldt de volgende motivering: 

 

“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 22.05.2014 werd 

ingediend door: 

[…] 

 

om de volgende reden geweigerd: 

 

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

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

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

Belg de Belgische onderdaan moet aantonen dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen beschikt. Aan de voorwaarden wordt geacht voldaan te zijn indien de 

bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan honderd twintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 

14, §1, 3° van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. 

 

Als bewijs van bestaansmiddelen legt betrokkene 3 loonfiches van de belgische referentiepersoon voor. 

Hieruit blijkt dat zij gemiddeld 1124,49 euro per maand verdiend. Aangezien de armoederisicogrens 

voor een alleenstaande in België 1000€ bedraagt, ligt het inkomen van de Belgische referentiepersoon 

voor haar alleen al rond deze armoederisicogrens. Rekening houdend met het feit dat de maandelijkse 

lasten zoals huur (525 euro/maand) en algemene kosten zoals elektriciteit (96,19 euro) eveneens van 

dit bedrag moet gaan, ligt dit veel te laag om een minium [sic] aan waardigheid voor zowel haar als haar 

gezin te garanderen. In dit verband is het geenszins kennelijk onredelijk om zich te baseren op de 

armoederisicogrens, die wordt bepaald als 60% van het mediaan gestandaardiseerd beschikbaar 

huishoudinkomen van de Belgische bevolking. In casu werd vastgesteld dat er, aangezien de 

armoederisicogrens voor een gezin van twee volwassenen op 1500 euro ligt, wel degelijk een risico 

bestaat dat zij ten laste zullen vallen van de Belgische openbare overheden gelet op het beperkte 

bedrag dat wordt vermeld op de neergelegde loonfiches van januari, februari en maart 2014. 

 

Betrokkene legt daarenboven inkomsten van zichzelf en van derden voor. Aangezien artikel 40ter stelt 

dat 'bij een aanvraag gezinshereniging in functie van een Belg de Belgische onderdaan moet 

aantonen...', kunnen wij deze inkomsten niet in rekening brengen. 

 

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 zij geen aanspraak kan maken op enige 

verblijfsrecht op basis van een andere rechtsgrond, levert de gemachtigde van de Minister een bevel om 

het grondgebied te verlaten af krachtens art. 52, § 4, vijfde lid van het KB van 8 oktober 1981.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel, gericht tegen de eerste bestreden beslissing, voert de verzoekster de 

schending aan van de materiële motiveringsplicht en van artikel 40ter van de wet van 15 december 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

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

vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). 

 

2.1.1. Het middel wordt als volgt toegelicht: 

 

“De Raad is, met betrekking tot de materiële motiveringsplicht in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht 

bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van zijn aanvraag is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar 

besluit is gekomen (cfr. R.v.St., nr. 101.624, 7 december 2001; arrest RVV nr. 2563 van 12 oktober 

2007). 

 

Aangezien de verwerende partij meent dat de Belgische onderdaan over onvoldoende 

bestaansmiddelen beschikt, waarbij zij stelt dat de referentiepersoon gemiddeld 1124, 49 € per maand 

genereert. 

 

Dat uit de voorgelegde stukken evenwel blijkt dat de referentiepersoon kostendelend samenwoont, meer 

bepaald met haar broer, de heer A(…) K(…) A(…), en met haar andere dochter, juffrouw A(…) F(…), 

zoals blijkt uit het voorgelegde attest van woonst met samenstelling gezin (stuk 5). 

 

Juffrouw A(…) F(…), in dienst sinds 19.05.2014, heeft een gemiddeld maandelijks inkomen ten bedrage 

van 1373, 15 € en ondersteunt hiermee in belangrijke mate haar moeder, de referentiepersoon met wie 

verzoekster ook samenwoont. 

 

Dat het dan ook pertinent onjuist is dat de referentiepersoon met het door haar genereerde inkomen nog 

een (volledige) huurlast ten bedrage van 525, 00 € per maand en een (volledige) electriciteitsfactuur ten 

bedrage van 96, 19 € moet betalen, maar dat dit integendeel door drie gedeeld wordt. 

 

Immers, zowel de broer als de dochter van de referentiepersoon (oom en zus van verzoekster) 

genereren een inkomen, ten gevolge waarvan de huur-en energielasten ook in zeer aanzienlijke mate 

dalen voor de referentiepersoon. 

 

Aangezien artikel 40, § 4 laatste lid Vw. bovendien het volgende vermeldt: De in het eerste lid, 2° en 3°, 

bedoelde bestaansmiddelen moeten minstens gelijk zijn aan het inkomstenniveau onder hetwelk sociale 

bijstand kan worden verleend. In het kader van de evaluatie van de bestaansmiddelen wordt rekening 

gehouden met de persoonlijke situatie van de burger van de Unie, waarbij ondermeer rekening 

gehouden wordt met de aard en de regelmaat van diens inkomsten en met het aantal familieleden die te 

zijnen laste zijn.” 

 

Aangezien er bij de evaluatie van de bestaansmiddelen rekening wordt gehouden met de persoonlijke 

situatie van de burger van de Unie, waaronder het aantal familieleden die ten zijnen laste zijn, moet er 

evengoed rekening gehouden worden met feiten die betekenen dat de last van de burger van de Unie 

verminderd wordt, waardoor zijn bestaansmiddelen in feite veranderen, meer bepaald dat de lasten 

minder zwaar zijn. 

Uit het administratief dossier blijkt dat de referentiepersoon kostendelend samenwoont, met 2 personen 

die elk degelijke bestaansmiddelen hebben, zodat met hetzelfde inkomen minder lasten dienen te 

worden gedragen! 

 

Ten overvloede toont verzoekster bovendien aan dat er nog bijkomende inkomsten zijn van de met de 

referentiepersoon samenwonende persoon, die evengoed zouden moeten in rekening worden gebracht. 

Zelfs indien verwerende partij meent dat er niet voldaan zou zijn aan de voorwaarde van de stabiele en 

regelmatige bestaansmiddelen – quod non – dan dient de gemachtigde te bepalen welke 

bestaansmiddelen er nodig zijn om in de behoeften te voorzien. 

Hiervoor kan hij, in toepassing van artikel 42 Vw. de nodige inlichtingen doen overleggen. 

 

In casu echter heeft verzoekster deze inlichtingen reeds voorgelegd: meer bepaald woont de 

referentiepersoon kostendelend samen, element waarmee ongetwijfeld rekening moet worden mee 

gehouden en waarin verweerster faalt. 

 

Niet alleen blijkt verwerende partij uitgegaan te zijn van de verkeerde feitelijke gegevens, maar ze heeft 

de feitelijke gegevens in ieder geval verkeerd beoordeeld. 
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De materiële motiveringsplicht, evenals artikel 40, § 4, laatste lid en 40 ter ter, 2e lid, 3° van de 

Vreemdelingenwet werden dan ook geschonden.” 

 

2.1.2. De verweerder repliceert in de nota met opmerkingen als volgt: 

 

“In een eerste middel stelt verzoekster een schending voor van de materiële motiveringsplicht en van 

artikel 40ter van de vreemdelingenwet. 

 

Zij betoogt dat de Belgische onderdaan kostdelend samenwoont, met haar broer en met haar andere 

dochter, A(…) F (…), zoals zou blijken uit het attest van woonst en samenstelling gezin. Mevr. A(…) 

F(…) zou een gemiddeld maandelijks inkomen hebben van 1373,15 euro en zou de referentiepersoon 

hiermee ondersteunen. Het zou dan onjuist zijn dat gesteld wordt dat de referentiepersoon de volledige 

huurlast dient te betalen. Er diende volgens haar rekening gehouden te worden met de vermindering 

van de lasten van de burger van de Unie. 

 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoekster op 22 mei 2014 een aanvraag voor 

een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie indiende (bijlage 19ter) als 

bloedverwant in neergaande lijn van haar moeder A(…) A(…). Zij legde de volgende documenten voor: 

- een uittreksel uit de geboorteakte, 

- een identiteitsdocument, 

- bewijs ziekteverzekering 

- loonbrief op naam van A(…) A(…) (referentiepersoon) van 4 februari 2014, loonbrief van 4 maart 2014, 

loonbrief van 2 april 2014, 

- aanslagbiljet op naam van A(…) K(…) aangaande inkomstenjaar 2012 

- huurovereenkomst met als huurders G(…) K(…) en A(…) A(…) (referentiepersoon) 

- uittreksel uit de bevolkings- en vreemdelingenregisters waarop vermeld de referentiepersoon, A(…) 

K(…) A(…) en A(…) F(…) 

- tussentijdse facturen Elektrabel op naam van de referentiepersoon 

 

Op 27 augustus 2014 maakte verzoekster nog drie loonbriefjes over van mevr. A(…) F(…) van de 

maanden mei, juni en juli 2014. 

 

Uit een lezing van de bestreden beslissing blijkt dat met alle documenten, die door verzoekster werden 

overgemaakt en zoals supra opgesomd, rekening werd gehouden. 

 

M.b.t. de loonfiches die werden voorgelegd en die werden opgesteld op naam van de referentiepersoon 

werd gesteld dat hieruit blijkt dat de referentiepersoon gemiddeld 1124.49 euro per maand verdient, wat 

door verzoekster niet wordt betwist. M.b.t. dit inkomen werd het volgende geoordeeld: 

 

“(…) Aangezien de armoederisicogrens voor een alleenstaande in België 1000euro bedraagt, ligt het 

inkomen van de Belgische referentiepersoon voor haar alleen rond deze armoederisicogrens. Rekening 

houdend met het feit dat de maandelijkse lasten zoals huur (252 euro/maand) en algemene kosten 

zoals elektriciteit (96,19 euro) eveneens van dit bedrag moet gaan, ligt dit veel te laag om een minimum 

aan waardigheid voor zowel haar als haar gezin te garanderen. In dit verband is het geenszins kennelijk 

onredelijk om zich te baseren op de armoederisicogrens, die wordt bepaald als 60% van het mediaan 

gestandaardiseerd beschikbaar huishoudinkomen van de Belgische bevolking. In casu werd vastgesteld 

dat er aangezien de armoederisicogrens voor een gezin van twee volwassenen op 1500 euro ligt, wel 

degelijk een risico bestaat dat zij ten laste zullen vallen van de Belgische openbare overheden gelet op 

het beperkte bedrag dat wordt vermeld op de neergelegde loonfiches van januari, februari en maart 

2014.(…)” 

 

Verzoekster betwist voorgaande motivering niet, doch spitst haar kritiek toe op het feit dat er volgens 

haar rekening gehouden diende te worden met de inkomsten van de andere personen die samenwonen 

met de referentiepersoon.  

 

Waar verzoekster opnieuw verwijst naar de inkomsten van de personen met wie de referentiepersoon 

samenwoont, werd in de bestreden beslissing hieromtrent op correcte wijze gesteld dat die inkomsten 

niet in rekening kunnen worden gebracht daar artikel 40ter van de vreemdelingenwet stelt dat bij een 

aanvraag gezinshereniging in functie van een Belg de Belgische onderdaan moet aantonen over 

stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen te beschikken. Bovendien toont verzoekster 
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evenmin aan dat die andere personen die op hetzelfde adres wonen van de referentiepersoon delen in 

de kosten en dat hun inkomsten ter beschikking zou staan van de referentiepersoon. 

 

Het eerste middel is ongegrond.” 

 

2.1.3. De verzoekster betoogt dat de gemachtigde, indien hij meent dat niet voldaan is aan de 

voorwaarde van de stabiele en regelmatige bestaansmiddelen, dient te bepalen welke 

bestaansmiddelen nodig zijn om in de behoeften te voorzien en dat hij hiertoe in toepassing van artikel 

42 van de vreemdelingenwet de nodige inlichtingen kan doen overleggen. De verzoekster stelt dat het 

pertinent onjuist is dat de Belgische referentiepersoon met het door haar gegenereerde inkomen een 

volledige maandelijkse huurlast van 525 € en elektriciteitsfactuur van 96,19 € moet betalen. Immers 

blijkt volgens de verzoekster uit de voorgelegde stukken (de verzoekster verwijst naar het attest van 

woonst met samenstelling van gezin) dat de referentiepersoon samen woont met haar broer en met 

haar andere dochter die ook een inkomen hebben en waardoor de maandelijkse huur- en energielasten 

door deze drie personen gedeeld worden. De verzoekster besluit dat de materiële motiveringsplicht is 

geschonden aangezien de gemachtigde uitgaat van de verkeerde feitelijke gegevens en hij deze 

gegevens ook verkeerd heeft beoordeeld.  

 

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). 

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn 

beoordeling in de plaats te stellen van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn 

wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Artikel 42 van de vreemdelingenwet, waarnaar de verzoekster verwijst, bepaalt als volgt: 

 

“§ 1. Het recht op een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk wordt zo snel mogelijk en ten 

laatste zes maanden volgend op de datum van aanvraag zoals bepaald in § 4, tweede lid, erkend aan 

de burger van de Unie en zijn familieleden onder de voorwaarden en voor de duur door de Koning 

bepaald overeenkomstig de Europese verordeningen en richtlijnen. Bij de erkenning wordt rekening 

gehouden met het geheel van de elementen van het dossier. 

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. 

(…)” 

Aldus voorziet artikel 42, §1, tweede lid van de vreemdelingenwet er, zoals de verzoekster pertinent 

opmerkt, dat de gemachtigde een behoefteanalyse dient door te voeren wanneer niet voldaan is aan de 

voorwaarde van de stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen zoals bedoeld in artikel 

40ter, tweede lid van de vreemdelingenwet. 

 

In de eerste bestreden beslissing wordt in dit kader het volgende geoordeeld: 

 

“Hieruit blijkt dat zij gemiddeld 1124,49 euro per maand verdiend. Aangezien de armoederisicogrens 

voor een alleenstaande in België 1000€ bedraagt, ligt het inkomen van de Belgische referentiepersoon 

voor haar alleen al rond deze armoederisicogrens. Rekening houdend met het feit dat de maandelijkse 

lasten zoals huur (525 euro/maand) en algemene kosten zoals elektriciteit (96,19 euro) eveneens van 

dit bedrag moet gaan, ligt dit veel te laag om een minium [sic] aan waardigheid voor zowel haar als haar 

gezin te garanderen. In dit verband is het geenszins kennelijk onredelijk om zich te baseren op de 

armoederisicogrens, die wordt bepaald als 60% van het mediaan gestandaardiseerd beschikbaar 

huishoudinkomen van de Belgische bevolking. In casu werd vastgesteld dat er, aangezien de 

armoederisicogrens voor een gezin van twee volwassenen op 1500 euro ligt, wel degelijk een risico 
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bestaat dat zij ten laste zullen vallen van de Belgische openbare overheden gelet op het beperkte 

bedrag dat wordt vermeld op de neergelegde loonfiches van januari, februari en maart 2014.” 

 

Uit het bovenstaande blijkt dat de gemachtigde heeft vastgesteld dat de Belgische referentiepersoon 

een gemiddeld maandinkomen geniet van 1124,49 € en dat hij heeft geoordeeld dat dit inkomen, 

rekening houdend met het feit de maandelijkse lasten van huur (525 euro/maand) en algemene kosten 

van elektriciteit (96,19 euro) van ditzelfde bedrag moeten gaan, veel te laag ligt om een minimum aan 

waardigheid van zowel haarzelf als van haar gezin te garanderen. De verzoekster kan dan ook worden 

gevolgd waar zij stelt dat de gemachtigde ervan uit gaat dat het volledige huurlasten en energielasten 

door het inkomen van de Belgische referentiepersoon worden gedragen (“dat de maandelijkse lasten 

(…) eveneens van dit bedrag moeten gaan”).  

 

Hiermee gaat de gemachtigde evenwel voorbij aan de hem voorliggende gegevens. Immers blijkt uit de 

stukken van het administratief dossier dat de verzoekster een uittreksel uit de bevolkings- en 

vreemdelingenregisters d.d. 22 mei 2014 heeft overgemaakt waaruit duidelijk blijkt dat de Belgische 

referentiepersoon op hetzelfde adres verblijft als de heer A(…) K(…) en juffrouw A(…) F(…). De 

verzoekster heeft verder ook verschillende bewijzen van inkomsten van de genoemde personen 

overgemaakt (loonfiches op naam van A(…) F(…) en aanslagbiljet op naam van A(…) K(…)). De 

gemachtigde beschikte tevens over de inlichtingenbulletins A, B en C en een verslag m.b.t. het 

onderzoek naar de hoofdverblijfplaats, stukken die op 26 juni 2014 door de stad Gent werden 

overgemaakt en waaruit duidelijk naar voor komt dat de verzoekster samen woont met haar moeder (de 

referentiepersoon), haar oom A(…) K(…) en haar zus A(…) F(…). 

 

Nu de gemachtigde ervan op de hoogte was dat de Belgische referentiepersoon een huurwoning deelt 

met haar broer en haar andere dochter die beiden over een eigen (beroeps)inkomen beschikken, komt 

het voor dat de gemachtigde een beoordelingsfout maakt waar hij, bij de overeenkomstig artikel 42, §1, 

tweede lid van de vreemdelingenwet gevoerde behoefteanalyse, de volledige maandelijkse lasten zoals 

huur en elektriciteit aftrekt van het enkele inkomen van de Belgische referentiepersoon.  

 

De Raad benadrukt dat uit de bewoordingen van artikel 42, §1, tweede lid van de vreemdelingenwet 

blijkt dat het aan de gemachtigde zelf toekomt om een (correcte) behoefteanalyse te maken. Van de 

verzoekster kan dan ook niet verwacht worden dat zij in het onderhavige verzoekschrift concrete 

bewijzen voorlegt van het feit dat de maandelijkse lasten daadwerkelijk gedeeld worden door de 

samenwonende moeder, oom en zus. Wanneer drie meerderjarige personen samenwonen en zij allen 

een beroepsinkomen genieten is het bovendien evident dat de maandelijkse huur- en energielasten 

onder hen gedeeld worden, tenzij concrete indicaties van het tegendeel voorliggen quod non in casu. De 

gemachtigde behoorde hier dan ook rekening mee te houden.  

 

Waar de verweerder in de nota met opmerkingen stelt dat de inkomsten van de zus en de oom niet in 

rekening kunnen worden genomen als zijnde de bij artikel 40ter van de vreemdelingenwet vereiste 

stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen waarover de Belgische referentiepersoon 

beschikt, dient te worden opgemerkt dat dit verweer geen afbreuk doet aan de vaststelling dat de 

gemachtigde er bij zijn behoefteanalyse ten onrechte vanuit is gegaan dat de Belgische 

referentiepersoon alle maandelijkse huur- en elektriciteitslasten draagt. Het is op dit punt dat de eerste 

bestreden beslissing faalt. 

 

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de gemachtigde bij de weigering van de aanvraag voor een 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie de hem voorliggende feitelijke gegevens 

niet correct heeft beoordeeld. 

 

De eerste bestreden beslissing schendt dan ook de materiële motiveringsplicht.  

 

Het eerste middel is, in de aangegeven mate, gegrond. Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van 

de eerste bestreden beslissing. 

 

2.2. In een tweede middel, gericht tegen de tweede bestreden beslissing, voert de verzoekster de 

schending aan van artikel 8 van de vreemdelingenwet en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

 

De Raad stelt samen met de verzoekster vast dat de tweede bestreden beslissing, dit is het bevel om 

het grondgebied te verlaten, niet vermeldt welke bepaling van artikel 7 van de vreemdelingenwet precies 
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wordt toegepast. Nu artikel 8 van de vreemdelingenwet zulks evenwel uitdrukkelijk voorschrijft, dient een 

schending van dit artikel te worden vastgesteld.  

 

Het tweede middel is gegrond.  

 

Bovendien dient te worden opgemerkt dat het bestreden bevel om het grondegebied te verlaten 

voorkomt als een loutere gevolgbeslissing van de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden. Het bevel vermeldt immers het volgende: “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 zij geen aanspraak kan maken op enige verblijfsrecht op basis van een andere rechtsgrond, levert 

de gemachtigde van de Minister een bevel om het grondgebied te verlaten af krachtens art. 52, § 4, 

vijfde lid van het KB van 8 oktober 1981.” 

 

Ook uit artikel 52, §4, vijfde lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen blijkt dat het bevel om 

het grondgebied te verlaten op zichzelf niet overeind kan blijven zonder de in de bijlage 20 vervatte 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden. Het bevel dient ook daarom te worden 

vernietigd. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekster heeft gegronde middelen aangevoerd die leiden tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 

december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient 

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

4. Kosten 

 

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

partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 20 november 2014 

houdende de weigering van verblijf van meer dan drie maanden en de beslissing houdende bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 20), worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

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 


