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 nr. 161 164 van 2 februari 2016 

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 Sierra Leoonse nationaliteit te zijn, op 

14 oktober 2015 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 9 

september 2015 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 20). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 17 december 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

26 januari 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat E. BAELE verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart van Sierra Leonese nationaliteit te zijn en geboren te zijn op (…) 1984. 

 

Op 16 maart 2015 dient de verzoekende partij een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie in haar hoedanigheid van partner in het kader van een wettelijk 

geregistreerd partnerschap met K.M, van Belgische nationaliteit. 

 

Op 9 september 2015, met kennisgeving op 15 september 2015, neemt de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel 
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om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit zijn de bestreden beslissingen, waarvan de motieven 

luiden als volgt: 

 

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

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

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 16.03.2015 werd 

ingediend door: 

Naam: B.-W. (...) Voorna(a)m(en): C.J. (...) Nationaliteit: Sierra Leone 

Geboortedatum: (...) Geboorteplaats: Freetown Rr: (...) 

Verblijvende te: (...) 

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 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. 

Ter staving van de inkomsten legt de referentiepersoon de inkomsten voor afkomstig uit haar arbeid via 

dienstencheques in 2014, fiches 281.10 van het jaar 2014, Individuele rekeningen van het jaar 2014, 

een attest van de hulpkas voor werkloosheid dd 08.06.2015, loonfiches van 03/2015 tot 05/2015 bij de 

firma HKV. 

Aan de hand van de voorgelegde documenten kan niet worden vastgesteld dat de referentiepersoon 

over een stabiel inkomen beschikt. De referentiepersoon werkte gedurende het jaar 2014 op basis van 

interim-arbeid. Sedert januari 2015 was betrokkene werkzaam bij de firma HKV. Een werkzaamheid die 

ze kennelijk combineerde met werkloosheidsuitkering. De consulatie van de gegevensbank van de RSZ 

(Dolsis) leert ons echter dat de tewerkstelling van betrokkene een einde nam op 27.07.2015. In 

hoeverre de referentiepersoon daardoor terugvalt op een volledige werkloosheidsuitkering en ter waarde 

van hoeveel kan aan de hand van de voorgelegde documenten niet worden vastgesteld. Enkel de RVA 

is bevoegd om te bepalen of iemand volledige werkloosheidsuitkering kan krijgen en ten bedrage van 

hoeveel. Bovendien, voor zover de referentiepersoon daadwerkelijk werkloosheidsuitkering zou hebben, 

dient ze ook nog aan te tonen actief werkzoekende te zijn, alvorens deze in overweging kan worden 

genomen. Het is aan betrokkene om het dossier te actualiseren. Bij gebrek aan zicht op de huidige 

bestaansmiddelen van de Belg kan er niet toe besloten worden dat aan de middelenvereiste 

overeenkomstig art. 40ter is voldaan. 

Aan betrokkene wordt het bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen 30 dagen. 

Wettelijke basis artikel 7,1,2° van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België is verstreken” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van “de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur, meer bepaald het rechtszekerheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, het 

redelijkheidsbeginsel, motiveringsverplichting.” 

 

Het middel luidt als volgt:  

 

“1.1 

Verweerder stelt dat verzoeker niet voldoet 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. 

Verzoeker zou niet aantonen of onvoldoende aantonen dat de referentiepersoon over stabiele, 

toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. 

1.2 

De referentiepersoon heeft alle inkomsten afkomstig uit haar arbeid van 2014 voorgelegd. 

Vanaf 2015 werkte zij deeltijds bij de firma HKV en ontving zij voor het overige een 

werkloosheidsuitkering. 

Van zodra verzoeker de mogelijkheid had, heeft ook hij zich onmiddellijk op de arbeidsmarkt gestort. Hij 

was werkzaam via uitzendarbeid vanaf juni 2015 tot september 2015. Hij had een inkomen van 

ongeveer 1500 euro per maand. Verzoeker had kans op een vast arbeidscontract bij het bedrijf waar hij 

werkzaam was. 
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De referentiepersoon werd ontslagen op 27 juli 2015 bij de firma BVBA HKV. Inmiddels heeft zij zich 

terug ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB en valt zij terug op een werkloosheidsuitkering 

voorlopig. 

Mevrouw K.M. (...) was steeds werkzaam en verdiende inkomsten uit arbeid, al dan niet gecombineerd 

met een werkloosheidsuitkering. Zij is actief werkzoekende en brengt hiertoe haar bewijs van 

inschrijving bij. 

1.3 

Verweerder stelt op heden over onvoldoende informatie te beschikken en geen zichtte hebben op de 

huidige bestaansmiddelen. 

Belangrijk hierbij is dat verweerder de verplichting heeft om te onderzoeken of het inkomen voldoende is 

volgens de eigen behoeften van het gezin. Zij hebben de verplichting om een individuele 

behoeftenanalyse te maken. 

Uit de motivering van verweerder blijkt niet of kan niet worden afgeleid of er effectief zulks een 

individuele behoeftenanalyse werd gemaakt, gezondheissituate, gezinssituatie enzoverder. 

Verweerder dient op basis van de eigen behoeften van de burger van de Unie die vervoegd wordt en 

diens familieleden te bepalen welke bestaansmiddelen zij nodige hebben om in hun behoeften te 

kunnen voorzien zonder dat zij ten laste vallen van de openbar overheid. Zij kan hiervoor alle 

bescheiden en inlichtingen die nodig zijn om het bedrag te bepalen doen overleggen door verzoeker en 

elke Belgische overheid (artikel 42 § 1 van de Wet van 15 december 1980). 

Nergens blijkt uit dat de overheid zich de nuttige inlichtingen heeft doen verschaffen of doen overleggen 

zodat zij een individuele behoeftenanalyse heeft kunnen maken die actueel is. Verweerder kan te allen 

tijde zich de dienstige stukken doen verschaffen.” 

 

2.2. De verwerende partij merkt het volgende op in haar nota:  

 

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

- De algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het rechtszekerheidsbeginsel, het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, de motiveringsverplichting. 

Ter ondersteuning stelt de verzoekende partij dat de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging heeft nagelaten een individuele behoeftenanalyse 

te maken. 

Artikel 40ter van de Vreemdelingenwet stipuleert 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.” 

Terwijl artikel 42, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet het volgende 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.” 

In casu heeft de verzoekende partij echter nagelaten het dossier te actualiseren. Zij houdt voor dat zij 

thans een werkloosheidsuitkering ontvangt, doch hiervan ligt geen enkel bewijs voor. 

Onafgezien van het feit dat niet kan worden vastgesteld of de verzoekende partij een 

werkloosheidsuitkering geniet, dient zij ook nog aan te tonen dat zij actief werkzoekende is, alvorens de 

uitkering in overweging kan worden genomen. 

Nu geen bewijs van inkomsten sedert 27.07.2015, noch een bewijs van actief werk zoeken voorligt, 

diende de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging ook geen behoeftenanalyse te maken. 
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“2.16. Waar verzoeker aanvoert dat de bijlage 20 een behoefteanalyse ontbeert zoals voorzien in artikel 

42, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, dient de Raad op te merken dat verzoeker een dergelijke 

verwachting niet kan koesteren, aangezien een dergelijke behoefteanalyse slechts dient plaats te 

grijpen voor zover er bestaansmiddelen in aanmerking werden genomen die niet voldoen aan de in 

artikel 40ter van de Vreemdelingenwet gestelde voorwaarde dat ze 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, d.w.z. er liggen bestaansmiddelen voor maar ze zijn niet 

voldoende. In casu worden de bestaansmiddelen, namelijk het inkomen uit een 

werkloosheidsvergoeding conform het gestelde in artikel 40ter, tweede lid, eerste streepje, 3° van de 

Vreemdelingenwet niet in aanmerking genomen omdat het wettelijk voorziene bewijs ontbreekt dat de 

echtgenote van verzoeker actief naar werk zoekt. Er dient dan ook uit geconcludeerd te worden dat er 

géén bestaansmiddelen voorliggen in de zin van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet zodat 

verwerende partij ook niet de behoefteanalyse zoals voorzien in artikel 42,§1, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet dient uit te voeren en daaromtrent evenmin dient te motiveren in de bijlage 20 noch 

verzoeker in dit verband om bijkomende inlichtingen dient te verzoeken (cf. RvS 11 juni 2013, nr. 

223.807).” (R.v.V. nr. 119 532 dd. 26.02.2014, http://www.rvv-cce.be; in dezelfde zin : R.v.V. nr. 123.063 

van 25 april 2013 met rolnummer 137.368). 

De Raad van State heeft zich hierover tevens uitgesproken in een arrest nr. 223.807 van 11 juni 2013 : 

“Considérant qu’il ressort de l’article 40 ter précité que le ressortissant belge qui souhaite se faire 

rejoindre notamment par son conjoint étranger doit «démontrer» dans son chef, l’existence de «moyens 

de subsistance stables, suffisants et réguliers», autre que ceux «provenant de régimes d’assistance 

complémentaires» notamment, et que cette condition est «réputée» rencontrée si ces revenus sont «au 

moins équivalents à cent vingt pour cent» du revenu d’intégration sociale; qu’il ressort en substance des 

travaux préparatoires à la loi du 8 juillet 2011 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont 

est assorti le regroupement familial, que le fait de ne pas atteindre le niveau de revenus «stables et 

réguliers» ainsi fixé ne peut ipso facto priver le candidat regroupant de son droit au regroupement 

familial car ce montant ne sert que de référence, mais qu’en ce cas, le législateur a prévu une 

«procédure relative à l’instruction des moyens de subsistance suffisants pour une famille concrète dont 

les ressources seraient inférieures au montant de référence exigé par la loi [...], afin d’évaluer quel est le 

montant nécessaire qui permet à cette famille de subsister selon ses besoins individuels», sans faire 

appel à l’aide des pouvoirs publics; que tel est l’objet de l’article 42, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 

décembre 1980 précitée; 

Considérant qu’en l’espèce, ayant constaté que la personne ouvrant le droit au regroupement familial ne 

disposait que de l’aide du Centre public d’action sociale de XXX, ce qui implique l’absence de tout 

moyen de subsistance au sens de l’article 40ter, alinéa 2, 1er tiret, de la loi du 15 décembre 1980, 

puisque les revenus provenant de régimes d’assistance complémentaires en sont exclus, il n’y avait pas 

matière à vérifier ensuite concrètement les moyens de subsistance de la famille en fonction de ses 

besoins propres, puisque lesdits moyens sont inexistants et, partant, nécessairement insuffisants pour 

prévenir que le conjoint étranger du Belge ne devienne, à son tour, une charge pour les pouvoirs 

publics; qu’en considérant le contraire, en décidant, sur cette base erronée, que «la décision attaquée 

n’est pas suffisamment motivée», et en annulant l’acte administratif pour ce motif, l’arrêt attaqué viole 

les dispositions légales visées au moyen unique; que celui est fondé;” 

Vrij vertaald : 

“Overwegende dat voortvloeit uit artikel 40 ter Vreemdelingenwet dat de Belgische onderdaan die zich 

wil laten vervoegen door zijn Belgische echtgenoot dient aan te tonen over stabiele, voldoende en 

regelmatige bestaansmiddelen te beschikken, andere dan diegene die worden voorzien door de 

aanvullende bijstandsstelsels, en dat aan deze 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 ; dat 

voortvloeit uit de voorbereidende werken van de wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 15 

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

van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging, dat het feit dat niet wordt voldaan 

aan de voorwaarde van de stabiele en regelmatige bestaansmiddelen, niet ipso facto betekent dat de 

vreemdeling geen recht kan uitoefenen op gezinshereniging, aangezien dit bedrag slechts een 

referentiebedrag is, en dat de wetgever in dat geval heeft voorzien in een procedure gerelateerd aan de 

voorwaarde van het beschikken over voldoende bestaansmiddelen voor een specifiek gezin waarvan de 

inkomsten lager liggen dan het referentiebedrag voorzien bij wet, teneinde 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 ; dat dit de doelstelling is van artikel 42, §1, alinea 2 van de Vreemdelingenwet. 
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Overwegende dat in casu, na te hebben vastgesteld dat de onderdaan die het recht op gezinshereniging 

opent enkel beschikt over een uitkering van het OCMW, hetgeen betekent dat hij elke vorm van 

bestaansmiddelen zoals bedoeld in artikel 40 ter, alinea 2, Vreemdelingenwet, ontbeert, aangezien de 

inkomsten afkomstig van het sociale bijstandstelsel uitdrukkelijk worden uitgesloten, bestaat er geen 

reden om na te gaan 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, aangezien de bestaansmiddelen 

onbestaande zijn en manifest ontoereikend om te vermijden dat de echtgenoot/vreemdeling op zijn beurt 

ten laste zou vallen van de Belgische overheid ;” 

“Waar verzoekster aanvoert dat de bijlage 20 een behoefteanalyse ontbeert zoals voorzien in artikel 42, 

§ 1, tweede lid van de vreemdelingenwet, dient de Raad op te merken dat verzoekster een dergelijke 

verwachting niet kan koesteren, aangezien een dergelijke behoefteanalyse slechts dient plaats te 

grijpen voor zover er bestaansmiddelen in aanmerking werden genomen die niet voldoen aan de in 

artikel 40ter van de vreemdelingenwet gestelde voorwaarde dat ze 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, d.w.z. er liggen bestaansmiddelen voor maar ze zijn niet 

voldoende. In casu worden de bestaansmiddelen, namelijk het inkomen uit een werkloosheids-

vergoeding conform het gestelde in artikel 40ter, tweede lid, eerste streepje, 3° van de 

vreemdelingenwet niet in aanmerking genomen omdat het wettelijk voorziene bewijs ontbreekt dat de 

echtgenoot van verzoekster actief naar werk zoekt. Er dient dan ook uit geconcludeerd te worden dat er 

géén bestaansmiddelen voorliggen in de zin van artikel 40ter van de vreemdelingenwet zodat 

verwerende partij ook niet de behoefteanalyse zoals voorzien in artikel 42, § 1, tweede lid van de 

vreemdelingenwet dient uit te voeren en daaromtrent evenmin dient te motiveren in de bijlage 20 noch 

verzoekster in dit verband om bijkomende inlichtingen dient te verzoeken (cf. RvS 11 juni 2013, nr. 

223.807). De lage vaste kosten voor de huur, die verzoekster thans voor het eerst aanhaalt, doet aan 

het voorgaande geen afbreuk. Aan de gemachtigde van de staatssecretaris kan niet worden verweten 

geen rekening te hebben gehouden met de lage kosten voor de huur aangezien verzoekster deze 

stukken pas voor het eerst bij het verzoekschrift voegt. Voor het beoordelen van de wettelijkheid van 

een bestuursbeslissing dient de Raad zich te plaatsen op het ogenblik van het nemen van die 

beslissing, rekening houdend met de alsdan voorhanden zijn feitelijke en juridische gegevens. 

Verzoekster betwist niet dat zij deze stukken thans voor het eerst voorlegt. 

In de mate dat verzoekster aldus aanvoert dat de verwerende partij naliet na te gaan welke 

bestaansmiddelen zij nodig hebben om in hun behoeften te voorzien en dat zij hieromtrent niet werd 

gehoord, en zij de schending aanvoert van artikel 42, § 1 van de vreemdelingenwet, kan deze 

schending aldus niet worden aangenomen. Evenmin diende de verwerende partij te motiveren waarom 

dit artikel niet in overweging werd genomen”.( nr. 124 876 van 27 mei 2014) 

“2.20. In de bestreden beslissing werd vastgesteld dat de bestaansmiddelen van de Belgische 

referentie-persoon manifest onvoldoende toereikend zijn waardoor verzoeker niet kan worden gevolgd 

in zijn stelling dat de gemachtigde van de staatssecretaris te dezen een behoefteanalyse had moeten 

doorvoeren. Volgens de hierboven geciteerde bepaling uit de vreemdelingenwet is een behoefteanalyse 

enkel vereist is indien niet voldaan is aan de in artikel 40ter, tweede lid van de vreemdelingenwet 

gestelde voorwaarden inzake stabiliteit en regelmatigheid van de bestaansmiddelen en niet zozeer 

wanneer deze onvoldoende toereikend zijn. Bovendien wordt in de bestreden beslissing uitdrukkelijk 

geopperd dat het inkomen veel te laag ligt om, “rekening houdend met het feit dat betrokkene eveneens 

van dit inkomen moet kunnen leven”, een minimum aan waardigheid voor zowel verzoeker als voor zijn 

moeder te garanderen. Verzoeker weerlegt deze vaststelling niet en beperkt zich ertoe te stellen dat hij 

niet werd uitgenodigd om bewijzen aangaande de volledige uitgaven voor het huishouden neer te 

leggen. Verzoeker geeft geen enkele indicatie van elementen op grond waarvan de verwerende partij 

een behoefteanalyse kon doorvoeren en brengt geen enkel concreet gegeven aan dat een ander licht 

werpt op de conclusie van de gemachtigde van de staatssecretaris dat hij het risico loopt ten laste te 

vallen van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. In tegenstelling tot wat verzoeker beweert, kon de 

gemachtigde van de staatssecretaris wel degelijk besluiten dat zijn moeder niet over voldoende 

bestaansmiddelen beschikt zonder een behoefteanalyse door te voeren.” (R.v.V. nr. 122 960 van 24 

april 2014). 

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

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende besloten te worden tot de weigering van het 

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

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

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 

Het enig middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 
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2.3. De verzoekende partij bekritiseert de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden inhoudelijk en voert de schending aan van de materiële motiveringsplicht. Nazicht van de 

materiële motivering houdt in casu nazicht in van artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), op grond waarvan de bestreden beslissing werd 

genomen.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen 

van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 

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

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

besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Artikel 40ter van de vreemdelingenwet luidde ten tijde van het nemen van de bestreden beslissingen als 

volgt: 

 

“De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de familieleden van een Belg, voor zover het 

betreft: 

– de familieleden vermeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3°, die de Belg begeleiden of zich bij hem 

voegen; 

– de familieleden vermeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4° die de ouders zijn van een minderjarige 

Belg, die hun identiteit aantonen met een identiteitsdocument en die de Belg begeleiden of zich bij hem 

voegen. 

[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](1); 

(...)” 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij met betrekking tot de bestaansmiddelen 

van de referentiepersoon volgende stukken voorlegde naar aanleiding van haar aanvraag voor een 

verblijfskaart: 

 

- Een overzicht van de HVW betreffende de werkloosheidsuitkeringen voor de periode januari 2014 

tot en met december 2014 

- Loonbrieven van de bvba HKV voor de maanden maart, april en mei 2015 

- Een overzicht van de HVW betreffende de werkloosheidsuitkeringen voor de maanden maart en 

april 2015 

- Fiches 281.10 voor het jaar 2014 

- Een individuele rekening voor het jaar 2014 

 

Zij legde geen stukken voor met betrekking tot eventuele eigen bestaansmiddelen. 

 

Het administratief dossier bevat tevens een uittreksel uit de Dolsis databank waaruit blijkt dat de 

referentiepersoon op 27 juli 2015 uit dienst ging bij de bvba HKV. 

 

Uit de motieven van de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden blijkt dat de 

verwerende partij oordeelt dat de verzoekende partij niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 40ter 

van de vreemdelingenwet nu uit de voorgelegde bewijzen niet blijkt dat de referentiepersoon beschikt 

over een stabiel inkomen, waarbij onder meer wordt gewezen op het feit dat haar tewerkstelling een 

einde nam op 27 juli 2015 en dat aan de hand van de voorgelegde documenten niet kan worden 
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nagegaan op welke werkloosheidsuitkering zij terugvalt. Hierbij wordt gespecifieerd dat voor zover er 

sprake zou zijn van een effectieve werkloosheidsuitkering, deze pas in aanmerking kan worden 

genomen in zoverre de verzoekende partij aantoont dat de referentiepersoon actief werk zoekt. De 

verwerende partij concludeert dat zij bij gebrek aan zicht op de huidige bestaansmiddelen van de 

referentiepersoon niet kan nagaan of aan de middelenvereiste van artikel 40ter is voldaan.  

 

Waar de verzoekende partij in haar verzoekschrift wijst op het feit dat zij zelf via een vast contract 

tewerkgesteld is sinds juni 2015 en hieromtrent stukken toevoegt, dient te worden opgemerkt dat de 

verzoekende partij de verwerende partij niet kan verwijten geen rekening te hebben gehouden met 

stukken die zij pas na het nemen van deze beslissing heeft overgemaakt, namelijk in het kader van haar 

verzoekschrift. De Raad kan, in het kader van zijn annulatiebevoegdheid, geen rekening houden met 

deze gegevens.  

 

Daargelaten de vraag naar de wijze waarop een attest van inschrijving van de referentiepersoon bij de 

VDAB zou doen blijken van een actieve zoektocht naar werk, kan om dezelfde reden als hierboven 

uiteengezet geen rekening worden gehouden met het inschrijvingsattest dat pas na het nemen van de 

bestreden beslissing tot weigering van verblijf aan de verwerende partij wordt ter kennis gebracht. 

Evenmin maakt de verzoekende partij aannemelijk dat er reeds ten tijde van het nemen van de 

beslissing tot weigering van verblijf duidelijkheid bestond over het bestaan van een bepaalde 

werkloosheidsuitkering. 

 

Gelet op het feit dat de verzoekende partij met haar betoog het motief niet weerlegt dat de verwerende 

partij ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing tot weigering van verblijf geen zicht had op de 

bestaansmiddelen waarover de referentiepersoon beschikte, kan zij niet ernstig voorhouden dat de 

verwerende partij een behoefteanalyse in de zin van artikel 42 van de vreemdelingenwet had moeten 

uitvoeren. Gelet op de vaststelling dat een duidelijk inzicht in de bestaansmiddelen van de 

referentiepersoon ontbreekt, diende de verwerende partij 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. Een onderzoek in 

toepassing van artikel 42, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet dringt zich niet op. Bovendien kan 

erop worden gewezen dat de bewijslast in het kader van een aanvraagprocedure op de aanvrager rust, 

zodat van de aanvrager kan verwacht worden dat hij of zij alle informatie en stukken die zij nuttig acht 

aan haar aanvraag toevoegt of deze aanvult. De verzoekende partij kan niet ernstig voorhouden dat de 

verwerende partij bepaalde informatie had dienen op te vragen, nu uit het administratief dossier blijkt dat 

zij zelf nalatig is geweest door de verzoekende partij niet in kennis te brengen van het ontslag van de 

referentiepersoon en ten gevolge hiervan de impact op de inkomsten van de referentiepersoon na haar 

ontslag. Aldus liet zij na de werkloosheidsvergoeding van augustus 2015 ter kennis te brengen aan de 

verwerende partij en enig bewijs dat zij actief werkzoekende was. Daarenboven blijkt uit het 

aanvraagformulier dat zich in het administratief dossier bevindt dat de verwerende partij uitdrukkelijk 

gevraagd heeft om binnen de drie maanden volgende stukken over te leggen: “bewijs inschrijving 

mutualiteit, bewijs van bestaansmiddelen ref.persoon (contract + loonfiches), geregistreerde 

huurovereenkomst”. De verzoekende partij liet na haar aanvraag te actualiseren terwijl haar werksituatie 

drastisch veranderde. Voorts toont de verzoekende partij niet aan dat zij verhinderd zou zijn haar 

dossier te staven of aan te vullen.  

 

Tenslotte kan worden opgemerkt dat niets de verzoekende partij in de weg staat een nieuwe aanvraag 

in te dienen indien zij meent over de stukken te beschikken die aantonen dat zij voldoet aan de 

voorwaarden van artikel 40ter van de vreemdelingenwet. 

 

De verwerende partij kon in casu - rekening houdend met de documenten waarover zij ten tijde van het 

nemen van de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden beschikt - geheel terecht 

besluiten dat bij gebrek aan zicht op de huidige bestaansmiddelen van de referentiepersoon niet kan 

besloten worden dat aan de voorwaarde betreffende de bestaansmiddelen van artikel 40ter van de 

vreemdelingenwet is voldaan.  

 

De verzoekende partij maakt derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing 

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

ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de beslissing 

tot weigering van verblijf te schragen. De schending van de materiële motiveringsplicht wordt niet 

aannemelijk gemaakt. 
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Het zorgvuldigheidsbeginsel waarvan de verzoekende partij eveneens de schending aanvoert, de 

overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op 

een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). De 

verzoekende partij voert geen andere argumenten aan dan deze die hoger werden besproken zodat 

haar grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel van het middel is ongegrond. 

 

De verzoekende partij voert in de hoofding van haar middel tevens de schending aan van het 

rechtszekerheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel. De Raad stelt echter vast dat zij op geen enkele 

wijze toelicht waarom zij van oordeel is dat deze beginselen worden geschonden. Een algemene 

verwijzing uit niet de voldoende duidelijke en precieze omschrijving van de geschonden geachte 

beginselen die is vereist omdat er sprake zou kunnen zijn van een middel als bedoeld in artikel 39/78 

i.o. artikel 39/69, § 1,4° van de vreemdelingenwet. De onderdelen van het middel waarin de geschonden 

beginselen niet worden toegelicht, zijn onontvankelijk. 

 

Voor het overige laat de verzoekende partij na aan te geven welke andere beginselen van behoorlijk 

bestuur of algemene rechtsbeginselen ze geschonden acht en de wijze waarop de bestreden beslissing 

tot weigering van verblijf andere beginselen van behoorlijk bestuur schendt. Een middel dat gesteund is 

op de schending van een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, waaromtrent geen nadere 

aanduidingen worden verschaft, is onontvankelijk (RvS 16 februari 1999, nr. 78 751). Dit onderdeel van 

het middel is derhalve onontvankelijk. 

 

Met betrekking tot het bevel om het grondgebied te verlaten worden geen middelen aangevoerd, zodat 

het beroep tegen dit bevel onontvankelijk is. 

 

Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel  

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee februari tweeduizend zestien door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. BEELEN 

 

 


