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 nr. 162 047 van 15 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 Indiase nationaliteit te zijn, op 12 maart 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 11 februari 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 18 maart 2015 met refertenummer 

X 

 

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 B. VRIJENS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 13 augustus 2014 dient de verzoekende partij die verklaart van Indiase nationaliteit te zijn, een 

aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, in haar hoedanigheid 

van echtgenoot van een Belg. 

 

Op 11 februari 2015, met kennisgeving op 24 februari 2015, neemt de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 
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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 verblijfs- kaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 13.08.2014 werd 

ingediend door: 

Naam: S.K. (...) 

Voornaam: 

Nationaliteit: India 

Geboortedatum: (...) 

Geboorteplaats: Jethu Mazara, Nawanshahr 

Identificatienummer in het Rijksregister: (...) 

Verblijvende te: (...) 

om de volgende reden geweigerd: 

Betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van meer 

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

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

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

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

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

betreffende het recht op maatschappelijke integratie. 

Als bewijs van haar bestaansmiddelen legt de referentiepersoon loonfiches voor de periode januari 2014 

- mei 2014 (OCMW Gent) voor. 

Echter, uit bijkomende informatie van het administratieve dossier blijkt de referentiepersoon niet meer 

tewerkgesteld is bij het OCMW Gent sedert 13.10.2014. Er kan met deze bedragen dan ook geen 

rekening gehouden worden bij de beoordeling van de bestaansmiddelen van de referentiepersoon. 

Verder blijkt uit deze gegevens dat de referentiepersoon nadien voor enkele dagen (02.12.2014 - 

12.12.2014) tewerkgesteld was via D. (...) SA: niet alleen werd over deze nieuwe tewerkstelling geen 

bijkomende informatie (arbeidsovereenkomst, loonfiches, ...) voorgelegd, ook deze tewerkstelling is 

inmiddels afgelopen. 

Er werden geen overige documenten voorgelegd met betrekking de huidige bestaansmiddelen van de 

referentiepersoon. 

Uit het geheel van de beschikbare gegevens blijkt op dan ook op onvoldoende wijze dat de Belgische 

onderdaan heden over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. Het komt toe 

aan betrokkenen hun aanvraag te actualiseren (arrest RvS nr. 222.809 dd. 12.03.2013). 

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

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

Het recht op wordt verblijf geweigerd aan betrokkene. Het Al van betrokkene dient te worden 

ingetrokken. 

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

het onderzoek van het administratief dossier blijkt dat hij geen aanspraak kan maken op enige 

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

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

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

De verwerende partij wijst ter terechtzitting erop dat de verzoekende partij op 18 december 2015 een 

aanvraag gezinshereniging heeft ingediend onder de vorm van de bijlage 19ter. Zij stelt dat de 

verzoekende partij belang ontbeert. 

 

De Raad merkt op dat, overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de vreemdelingenwet de beroepen 

bedoeld in artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad kunnen gebracht worden door de vreemdeling die 

doet blijken van een benadeling of een belang. Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp 

waarbij de voornoemde bepaling in de vreemdelingenwet werd ingevoerd (Parl.St. Kamer 2005-2006, 

nr. 2479/001, 118) blijkt dat voor de interpretatie van het begrip belang kan worden verwezen naar de 

invulling die de Raad van State aan hetzelfde begrip heeft verleend (met verwijzing naar J. BAERT, en 

G. DEBERSAQUES, Raad van State. Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 198 - 413). 

 

Opdat zij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat de verzoekende partij gegriefd is 

door de bestreden rechtshandelingen en dat zij nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden 
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beslissingen moet de verzoekende partij bovendien enig voordeel opleveren en dus een nuttig effect 

sorteren. 

 

Het belang dient te bestaan op het ogenblik van het indienen van het verzoekschrift en dient ook nog te 

bestaan op het ogenblik van de uitspraak. 

 

Ter terechtzitting wordt door de Raad opgemerkt dat uit informatie van de verwerende partij die op 25 

januari 2016 aan de Raad werd overgemaakt, inderdaad blijkt dat de verzoekende partij een nieuwe 

verblijfsaanvraag (bijlage 19ter) heeft ingediend op 18 december 2015, ten gevolge waarvan zij een 

tijdelijke verblijfstitel verkreeg. De verzoekende partij stelt dat haar belang er is indien eenzelfde 

beslissing genomen wordt als de huidige bestreden beslissing waarbij geen behoefteanalyse is gemaakt 

ondanks haar inkomen, maar dat de Raad zal oordelen. 

 

De Raad stelt dan ook vast dat de rechtstoestand van de verzoekende partij, nu zij door het bestuur in 

het bezit is gesteld van een tijdelijke verblijfstitel, fundamenteel is gewijzigd. Het bestuur heeft de 

verzoekende partij immers een tijdelijk verblijfsrecht toegestaan, waardoor het bevel om het 

grondgebied te verlaten waartoe op 11 februari 2015 werd beslist impliciet doch zeker werd opgeheven. 

Dit bevel om het grondgebied te verlaten is immers onverenigbaar met het nadien aan de verzoekende 

partij toegekende tijdelijke verblijf. Het gegeven dat het slechts een tijdelijke en precaire verblijfstitel 

betreft, doet hieraan geen afbreuk. Nu het bestreden bevel inmiddels is opgeheven, rijst de vraag welk 

nadeel de verzoekende partij nog lijdt bij en welk concreet voordeel zij thans nog kan halen uit een 

eventuele nietigverklaring ervan. Er kan immers moeilijk worden ingezien welk nadeel nog uitgaat van of 

welk voordeel kan worden bekomen uit de nietigverklaring van een beslissing die niet langer ingrijpt op 

de rechtstoestand van de verzoekende partij. 

 

Ter terechtzitting gevraagd naar het actueel belang in deze, verduidelijkt de advocaat van de 

verzoekende partij enkel het belang voor zover het beroep gericht is tegen de beslissing tot weigering 

van verblijf. Voor het overige wordt gesteld dat de Raad zal oordelen.  

 

De loutere omstandigheid dat een administratieve rechtshandeling die geen uitwerking meer heeft, in 

het rechtsverkeer aanwezig blijft aangezien ze niet uitdrukkelijk is ingetrokken of opgeheven, 

verantwoordt op zich niet de nietigverklaring ervan door de Raad. Decisief is immers dat de beslissing 

de rechtstoestand van de verzoekende partij nog beïnvloedt, hetgeen niet blijkt (RvS 7 januari 2015, nr. 

229.752).  

 

Er dient te worden benadrukt dat het aan de Raad is om te oordelen of de verzoekende partij die een 

zaak voor de Raad brengt, doet blijken van een belang bij haar beroep. 

 

Wanneer er twijfel rijst omtrent het belang van de verzoekende partij, komt het de verzoekende partij toe 

aan de Raad alle nuttige gegevens ter beoordeling voor te leggen die kunnen aantonen dat zij in de 

concrete omstandigheden van de zaak een belang bij de nietigverklaring heeft. 

 

Uit wat voorafgaat, volgt dat de verzoekende partij niet heeft aangetoond dat zij in de concrete 

omstandigheden van de zaak nog een belang bij de nietigverklaring van het bestreden bevel om het 

grondgebied te verlaten heeft. 

 

Het beroep is, bij ontstentenis van het rechtens vereiste belang, niet ontvankelijk in zoverre het de 

beslissing van 11 februari 2015 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten betreft. 

 

Gelet op hetgeen hieronder wordt besproken, dient de exceptie van onontvankelijkheid voor zover ze 

gericht is tegen de beslissing tot weigering van verblijf niet te worden beantwoord. 

 

3. Onderzoek van het beroep voor zover het is gericht tegen de beslissing tot weigering van verblijf 

(hierna: de bestreden beslissing) 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 40ter en 42, § 1, 

tweede 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), van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, van de motiveringsplicht, van de hoorplicht en van de rechten van verdediging. 

Tevens meent zij dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout. 
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Het middel luidt als volgt: 

 

“1. 

Dat volgens verweerder verzoeker geenszins op een afdoende manier heeft aangetoond over “stabiele, 

toereikende en regelmatige bestaansmiddelen” te beschikken. 

2. 

Dat door de stad Gent werd geweigerd de bewijsstukken aangaande de inkomsten uit de zelfstandige 

activiteiten van verzoeker zelf in ontvangst te nemen en over te maken aan verweerder nu deze van 

oordeel is dat met deze bewijsstukken geen rekening kan worden gehouden. 

Dat echter de stad Gent en verweerder volledig onterecht weigeren rekening gehouden met de volledige 

inkomsten van verzoeker en de Belgische referentiepersoon. 

Dat immers verzoeker sedert 1 november 2013 beheerder is van de BVBA C. (...), gevestigd te (...), en 

dus over eigen inkomsten uit zelfstandige activiteiten beschikt (cf. stuk 2). 

Dat vaststaat dat de Belgische referentiepersoon naast haar eigen inkomsten uit tewerkstelling 

eveneens beschikt over over de inkomsten van verzoeker. 

Dat de stad Gent en verweerder uit het oog verliezen dat art. 40ter Vw. niet voorziet dat enkel rekening 

dient te worden gehouden met de inkomsten die de Belgische onderdaan zelf genereert, doch wel met 

deze waarover deze Belgische onderdaan “beschikt”. 

Dat in casu geen elementen voorhanden zijn dat voor de betaling van de gezinsuitgaven verzoekers 

levenspartner niet zou kunnen beschikken over de inkomsten uit tewerkstelling van verzoeker. 

Overigens bepaalt art. 221 B.W. uitdrukkelijk dat iedere echtgenoot naar zijn vermogen dient bij te 

dragen in de lasten van het huwelijk en dat, indien een der echtgenoten deze verplichting niet nakomt 

de andere, zonder dat een fout moet worden bewezen en onverminderd de rechten van derden, zich 

door de familierechtbank kan laten machtigen om, met uitsluiting van zijn echtgenoot, diens inkomsten 

of de inkomsten uit de goederen die hij krachten hun huwelijksvermogensstelsel beheert, alsook alle 

andere hem door derden verschuldigde geldsommen te ontvangen onder de voorwaarden en binnen de 

perken die het vonnis bepaalt. 

Dat verzoeker dienaangaande verwijst naar het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dd. 

22 januari 2015 nr. 136 845 waarin uitdrukkelijk werd geoordeeld dat ook met de persoonlijke inkomsten 

van de verzoeker zelf dient rekening te worden gehouden bij de boordeling van de bestaansmiddelen 

waarover de referentiepersoon beschikt. 

Dat de bestreden beslissing met onvoldoende zorg werd genomen. 

Dat de stad Gent en verweerder hebben nagelaten rekening te houden met de volledige inkomsten 

waarover de Belgische referentiepersoon beschikt. 

Dat er sprake is van schending van het artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, van de motiveringsplicht en van een manifeste beoordelingsfout. 

5. 

Dat tenslotte, 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 zou voldaan zijn, verweerder in zo’n geval gehouden is een behoefteanalyse te doen. 

Dat nergens blijkt uit de motieven dat de behoefteanalyse door verweerder op een afdoende manier 

werd uitgevoerd. 

Verweerder verliest opnieuw uit het oog dat het art. artikel 42, § 1, tweede lid Vw. uitdrukkelijk stelt dat 

“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, de minister of zijn gemachtigde, op 

basis van de eigen behoeften van de burger van de Unie die vervoegd wordt en van zijn familieleden 

dient 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.). 

Dat derhalve geenszins verweerder, zonder een voorafgaandelijke uitvoering van een 

behoeftenanalyse, in de bestreden beslissing kon stellen dat verzoeker en de Belgische 

referentiepersoon niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken. 

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.” 

 

 

 

3.2. De verwerende partij stelt het volgende in haar nota met opmerkingen: 
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“Verzoeker stelt een schending voor van de artikelen 40ter en 42 §1, tweede lid van de 

vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de motiveringsplicht, van de hoorplicht. 

Hij betoogt dat de verwerende partij onterecht weigert rekening te houden met de volledige inkomsten. 

Hij zou sedert 1 november 2013 beheerder zijn van de BVBA C. en dus over eigen inkomsten zou 

beschikken. Er zouden geen elementen voorhanden zijn waaruit blijkt dat zijn levenspartner niet zou 

kunnen beschikken over zijn inkomsten. Hij verwijst naar een arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen met nr. 136.845 d.d. 22 januari 2015, waarin geoordeeld zou zijn dat ook 

rekening gehouden dient te worden met de persoonlijke inkomsten van verzoeker bij de beoordeling van 

de bestaansmiddelen waarover de referentiepersoon beschikt. Hij meent dat de verwerende partij een 

behoefteanalyse diende te doen. 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoeker d.d. 13 augustus 2014 een aanvraag 

van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie indiende als echtgenoot van mevr. 

C.F.W. (...). 

Hij diende te voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in artikel 40ter van de vreemdelingenwet, 

dat onder meer luidt 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. 

- dat hij over behoorlijke huisvesting beschikt(…)” 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker de volgende documenten overmaakte: 

- Betalingsfiche OCMW Gent aan C.F.W. (...) voor de maanden januari t.e.m. juli 2014; 

- Huurcontract 

- Bewijs aansluiting liberale mutualiteit 

Uit het administratief dossier en meer bepaald uit het document van Dolsis blijkt echter dat de 

referentiepersoon bij het OCMW Gent niet meer tewerkgesteld is sedert 13 oktober 2014 en dat hij in 

het jaar 2014 tewerkgesteld is geweest voor D. SA voor een 8-tal dagen, waarvan verzoeker echter 

geen elementen heeft overgemaakt ter ondersteuning van zijn aanvraag. 

Uit een lezing van de bestreden beslissing blijkt dat afdoende gemotiveerd werd omtrent de documenten 

waaruit de bestaansmiddelen van de Belgische referentiepersoon blijken. Verzoeker brengt in zijn 

verzoekschrift geen enkele elementen aan die de motivering voorzien in de bestreden beslissing doet 

weerleggen, waardoor de verwerende partij er evenmin verder dient op in te gaan. 

Daar op grond van de door verzoekers overgemaakte stukken geen zicht kon worden geboden op het 

huidige netto-inkomen van de Belgische onderdaan, diende de verwerende partij geen behoefteanalyse 

te maken. 

Bij arrest d.d. 23 juni 2014 (nr. 126.089) oordeelde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen als volgt: 

“Uit het administratief dossier blijkt dat de enige bewijzen van inkomsten van de partner van de 

verzoeker loonbrieven zijn uitgaande van een interimkantoor. De verwerende partij merkt in casu terecht 

op dat interimarbeid niet in casu als stabiel en regelmatig kan worden beschouwd. (…) Evenmin was de 

verwerende partij bij gebreke aan regelmatige bestaansmiddelen er toe gehouden een behoefteanalyse 

in toepassing van artikel 42ter van de vreemdelingenwet te verrichten.” 

Bij arrest d.d. 21 mei 2014 (nr. 124.305) oordeelde de Raad als volgt: 

 “2.8. Waar verzoekende partij 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 verzoekende 

partij een dergelijke verwachting niet kan koesteren, aangezien een dergelijke behoefteanalyse slechts 
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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 

honderdtwintig 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 niet in aanmerking genomen omdat er geen 

gegevens beschikbaar zijn waaruit actuele bestaansmiddelen blijken. 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 verzoekende partij in dit verband om bijkomende inlichtingen dient te verzoeken (cf. 

RvS 11 juni 2013, nr. 223.807).” (RvV, 21 mei 2014, nr. 124.305; eigen onderlijning) 

Verzoeker kan geenszins gevolgd worden waar hij meent dat zijn eigen inkomsten mee in rekening 

hadden moeten worden gebracht. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde in het arrest nr. 

123.474 d.d. 30 april 2014 onder meer als volgt: 

“Daarnaast dient opgemerkt te worden dat artikel 40ter van de vreemdelingenwet duidelijk het volgende 

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

Belgische onderdaan aantonen: – dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen 

beschikt.” 

Verzoeker laat na aan te tonen dat zijn partner over zijn inkomsten beschikt terwijl overeenkomstig 

voormelde bepaling de Belgische referentiepersoon over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen dient te beschikken.” 

In het auditoraatsverslag van 11 december 2014 van de Raad van State werd onder meer het volgende 

gesteld: 

« (…) L’article 40ter (…) dispose qu’en ce qui concerne notamment le conjoint d’un belge, “le 

ressortissant belge doit démontrer (…) qu’il dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et 

réguliers”. 

Le texte est clair. Comme le relève la Cour constitutionnelle, à plusieurs reprises, dans son arrêt n° 

121/2013 du 26 septembre 2013, les conditions de revenus sont « imposées au regroupant belge » 

(considérant B.52.3), « les moyens de subsistance stables et suffisants « sont ceux « du regroupant » 

(considérant B.55.2), « les revenus » visés sont ceux « du regroupant » (considérant B.55.2 et B.55.3) 

et il s’agit de « ses ressources » (considérant B.55.4) 

Vrije vertaling: 

“(…) artikel 40ter (…) bepaalt dat wat de gezinshereniging met een Belg betreft, de Belgische 

onderdaan dient aan te tonen (…) dat hij over voldoende stabiele en regelmatige bestaansmiddelen 

beschikt.” 

De tekst is duidelijk. Zoals het Grondwettelijk Hof meerdere malen stelde, worden de voorwaarden van 

de inkomsten “gesteld ten aanzien van de referentiepersoon (considerans B.52.3), “de stabiele en 

voldoende bestaansmiddelen zijn die van de referentiepersoon” (considerans B.55.2), “de inkomsten” 

zijn die van de referentiepersoon (considerans B.55.2 en B.55.3) en het gaat om zijn inkomsten” 

considerans B.55.4)” 

Het Grondwettelijk Hof gaat in arrest 121/2013 d.d. 26 september 2013 eveneens expliciet in op de 

bestaansmiddelen van de gezinshereniger : 

“B.55.2. Door te bepalen dat de stabiele en toereikende bestaansmiddelen van de gezinshereniger ten 

minste moeten gelijk zijn aan honderdtwintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3°, van 

de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, heeft de wetgever een 

referentiebedrag willen vaststellen.” 

B.55.4. Bovendien kan de wetgever niet worden verweten dat hij in het kader van een gezinshereniging 

met een Belg die zijn recht van vrij verkeer niet heeft uitgeoefend, heeft geëist dat deze de 

regelmatigheid en de stabiliteit van zijn bestaansmiddelen aantoont, omdat geen einde kan worden 

gemaakt aan zijn verblijf op het nationale grondgebied wanneer hij of zijn familieleden mettertijd een 

onredelijke last zouden worden voor de sociale bijstand. Bovendien dient te worden vastgesteld dat, 

hoewel de Belgische gezinshereniger « stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen » dient 

aan te tonen, terwijl de gezinshereniger, die « burger van de Unie » is, « voldoende bestaansmiddelen » 

moet aantonen, die laatste voorwaarde wordt beoordeeld rekening houdend met « de aard en de 

regelmaat van diens inkomsten » (artikel 40bis, § 4, tweede lid). 

In zoverre verzoeker voorts aanvoert dat de hoorplicht en de rechten van de verdediging werden 

geschonden, dient te worden opgemerkt dat verzoeker ruimschoots de kans kreeg om de aanvraag tot 

afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie met bewijsstukken 

te onderbouwen en al de toelichtingen te verstrekken die hij nuttig achtte, zodat hij niet kan worden 

gevolgd in zijn stelling dat hij niet de mogelijkheid had om zijn standpunt aan de verwerende partij 
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kenbaar te maken. Verzoeker maakt bijgevolg niet aannemelijk dat de hoorplicht of de rechten van de 

verdediging – in de mate deze in casu al kunnen worden ingeroepen – werden geschonden. 

Het enig middel is ongegrond.” 

 

3.3. De verzoekende partij bekritiseert de bestreden beslissing inhoudelijk en voert de schending aan 

van de materiële motiveringsplicht. Nazicht van de materiële motivering houdt in casu nazicht in van de 

aangevoerde schending van de artikelen 40ter en 42, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet.  

 

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, op grond waarvan de bestreden beslissing werd genomen, 

luidde ten tijde van het nemen van deze beslissing 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 gezins-

bijslagen 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.  

(…).” 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de aanvraag is afgewezen omdat de verwerende partij oordeelt dat 

uit het geheel van de beschikbaar gestelde gegevens onvoldoende blijkt dat de Belgische onderdaan, 

namelijk de echtgenote van de verzoekende partij, heden over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen beschikt. 

 

Dit determinerend motief vindt steun in het administratief dossier. De verzoekende partij bracht 

betalingsfiches van het OCMW van Gent op naam van de referentiepersoon bij voor de periode van 

januari 2014 tot juli 2014, evenals een huurcontract en een bewijs van aansluiting bij een ziekenfonds 

voor beide betrokkenen. Het administratief dossier bevat verder een uittreksel uit het Dolcis 

informaticasysteem gemaakt op 4 februari 2015 waaruit blijkt dat de referentiepersoon tewerkgesteld 

werd bij verschillende werkgevers: 

- van 1 maart 2011 tot 27 september 2011 bij E. SA 

- van 4 mei 2011 tot 2 oktober 2011 en van 3 oktober tot 2 januari 2012 bij I.V.V. VZW 

- van 7 februari 2012 tot 20 september 2013 en van 14 oktober 2013 tot 13 oktober 2014 bij het 

OCMW van Gent 

- van 2 december 2014 tot 5 december 2014, op 6 december 2014 en van 8 december 2014 tot 12 

december 2014 bij D. SA. 

 

Het administratief dossier bevat geen andere informatie zodat de verwerende partij terecht stelt in de 

bestreden beslissing dat “Echter, uit bijkomende informatie van het administratieve dossier blijkt de 

referentiepersoon niet meer tewerkgesteld is bij het OCMW Gent sedert 13.10.2014. Er kan met deze 

bedragen dan ook geen rekening gehouden worden bij de beoordeling van de bestaansmiddelen van de 

referentiepersoon. 

Verder blijkt uit deze gegevens dat de referentiepersoon nadien voor enkele dagen (02.12.2014 - 

12.12.2014) tewerkgesteld was via D. (...) SA: niet alleen werd over deze nieuwe tewerkstelling geen 

bijkomende informatie (arbeidsovereenkomst, loonfiches, ...) voorgelegd, ook deze tewerkstelling is 

inmiddels afgelopen. 
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Er werden geen overige documenten voorgelegd met betrekking de huidige bestaansmiddelen van de 

referentiepersoon. 

Uit het geheel van de beschikbare gegevens blijkt op dan ook op onvoldoende wijze dat de Belgische 

onderdaan heden over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. Het komt toe 

aan betrokkenen hun aanvraag te actualiseren (arrest RvS nr. 222.809 dd. 12.03.2013).” 

 

De feiten weergegeven in de bestreden beslissing worden niet weerlegd door de verzoekende partij.  

 

De verzoekende partij baseert haar betoog in hoofdzaak op het argument dat geen rekening werd 

gehouden met de eigen inkomsten die zij zelf zou verwerven uit haar zelfstandige activiteit als 

beheerder van bvba C, terwijl de verwerende partij rekening had moeten houden met deze inkomsten 

nu de referentiepersoon als echtgenote tevens over deze inkomsten kan ‘beschikken’ en deze aldus in 

aanmerking moeten worden genomen wanneer getoetst wordt of de bestaansmiddelen voldoen aan de 

voorwaarden voorzien in artikel 40ter van de vreemdelingenwet.  

 

Daargelaten de vraag of de referentiepersoon per definitie kan beschikken over de eigen inkomsten van 

de echtgenoot die een aanvraag voor een verblijfskaart in functie van de Belgische echtgenote indient, 

dient de Raad op te merken dat uit het administratief dossier niet blijkt dat de verzoekende partij haar 

(inkomsten uit haar) zelfstandige activiteit kenbaar heeft gemaakt aan de verwerende partij voor het 

nemen van de bestreden beslissing, zodat zij de verwerende partij niet kan verwijten hiermee geen 

rekening te hebben gehouden bij het nemen van deze beslissing. Het onderdeel van het betoog 

waarmee de verzoekende partij, met verwijzing naar rechtspraak van de Raad dienaangaande en met 

verwijzing naar artikel 221 van het Burgerlijk Wetboek, tracht aan te tonen dat ook met de persoonlijke 

inkomsten van de aanvrager zelf dient rekening te worden gehouden wanneer deze gehuwd is met de 

referentiepersoon, is om voorgaande reden niet dienstig.  

 

Volledigheidshalve kan erop worden gewezen dat de bewijslast in het kader van een aanvraag voor een 

verblijfskaart van een burger van de Unie logischerwijs op de aanvrager rust, die zijn aanvraag dient te 

onderbouwen met alle stukken en inlichtingen die hij nuttig acht om aan te tonen dat hij voldoet aan de 

voorwaarden die vervuld moeten worden opdat het door hem gevraagde voordeel hem zou worden 

toegekend, en dat niet van de verwerende partij verwacht kan worden dat zij zelf bepaalde stukken of 

inlichtingen zou opvragen.  

 

In zoverre de verzoekende partij de hoorplicht geschonden acht, houdt die als beginsel van behoorlijk 

bestuur in dat tegen niemand een ernstige maatregel kan worden getroffen die gegrond is op zijn 

persoonlijk gedrag 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 (RvS 23 mei 2001, nr. 

95.805; RvS 22 oktober 2001, nr. 100.007; RvS 18 mei 2006, nr. 158.985; RvS 15 februari 2007, nr. 

167.887). 

 

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

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

van de betrokkene (RvS 15 februari 2007, nr. 167.887; I. OPDEBEEK, “De hoorplicht” in Beginselen van 

behoorlijk bestuur in Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 206, 247). De bestreden 

beslissing betreft de weigering van een verblijf langer dan drie maanden. Deze is niet gestoeld op een 

persoonlijke tekortkoming van de verzoekende partij, maar houdt een weigering in om een door een 

partij gevraagd voordeel – m.n. de verblijfskaart in functie van haar Belgische echtgenote – te verlenen. 

Te dezen kan de verzoekende partij niet op een dienstige wijze de hoorplicht als algemeen 

rechtsbeginsel aanvoeren (RvS 21 september 2009, nr. 196.233). In de mate dat de verzoekende partij de 

hoorplicht geschonden ziet als de plicht in hoofde van de overheid om zich volledig in te lichten in het 

raam van de zorgvuldigheidsplicht, wijst de Raad de verzoekende partij erop dat voor het nemen van de 

bestreden beslissing een grondig onderzoek werd gevoerd naar alle voorgelegde gegevens. Bovendien 

had de verzoekende partij steeds de gelegenheid het bestuur schriftelijk op de hoogte te brengen van 

alle feitelijke elementen aangaande de bestaansmiddelen waarover de referentiepersoon beschikt, in 

het kader van haar aanvraag en later, voor het nemen van de bestreden beslissing. Zij toont het 

tegendeel niet aan. 

 

Waar de verzoekende partij voorhoudt dat de stad Gent geweigerd heeft de bewijsstukken aangaande 

de inkomsten uit de zelfstandige activiteiten van de verzoekende partij in ontvangst te nemen, blijkt dit 

niet uit het administratief dossier. Evenmin toont de verzoekende partij dit aan met (een begin van) 

bewijs. Zij beperkt zich integendeel tot een loutere bewering.  
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Waar de verzoekende partij aanvoert dat artikel 42, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet werd 

geschonden nu geen behoefteanalyse in de zin van deze bepaling werd uitgevoerd, dient de 

verwerende partij te worden bijgetreden waar zij stelt dat zij geen behoefteanalyse diende te maken nu 

zij vaststelde dat op grond van de door de verzoekende partij overgemaakte stukken geen zicht kon 

worden geboden op de actuele inkomsten van de referentiepersoon.  

 

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.”  

 

Waar op goede gronden is vastgesteld dat de Belgische referentiepersoon sinds 12 december 2014 niet 

meer tewerkgesteld is, dat de verzoekende partij zelf maar stukken heeft voorgelegd waaruit inkomsten 

voor de referentiepersoon blijken tot juli 2014 en er geen bewijzen werden voorgelegd van eventuele 

nieuwe bestaansmiddelen, impliceert deze situatie de afwezigheid van een bestaansmiddel zoals 

gedefinieerd in artikel 40ter van de vreemdelingenwet. Het komt de Raad bijgevolg niet onredelijk voor 

dat de verwerende partij, gezien de stopzetting van de tewerkstelling en bij gebrek aan informatie over 

andere of actuele bestaansmiddelen, in casu niet is overgegaan tot een behoefteanalyse. Er dient 

immers te worden herhaald dat er in casu géén actuele bestaansmiddelen voorliggen in de zin van 

artikel 40ter van de vreemdelingenwet zodat een behoefteanalyse zoals voorzien in artikel 42, § 1, 

tweede lid van de vreemdelingenwet niet aan de orde is en de gemachtigde daaromtrent evenmin dient 

te motiveren noch de verzoekende partij in dit verband om bijkomende inlichtingen dient te verzoeken of 

te horen. 

 

Voorts belet niets de verzoekende partij een nieuwe aanvraag in te dienen indien zij nieuwe gegevens 

die relevant zijn kan bijbrengen, hetgeen zij volgens de gegevens overgemaakt door de verwerende 

partij heeft gedaan op 18 december 2015. 

 

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 bestreden 

beslissing te schragen. De schending van de materiële motiveringsplicht en van de artikelen 40ter en 

42, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt. Evenmin toont zij aan dat 

er sprake is van een manifeste beoordelingsfout.  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt 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 is 

ongegrond. 

 

Wat de aangevoerde schending van de rechten van verdediging betreft, wijst de Raad er op dat deze in 

administratiefrechtelijke zaken enkel van toepassing zijn op tuchtzaken doch niet op administratieve 

beslissingen die worden genomen in het raam van de vreemdelingenwet (RvS 3 november 2003, nr. 

124.957). Dit onderdeel van het middel is onontvankelijk. 

 

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

 

4. Kosten 

 

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

partij.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

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

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. BEELEN 

 


