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 nr. 168 594 van 27 mei 2016 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X  

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat  X, die verklaart van Egyptische nationaliteit te zijn, op 18 juli 2014 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 

18 juni 2014 tot weigering van de afgifte van een visum type D in het kader van gezinshereniging. 

 

Gezien titel Ibis, 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 tot vaststelling van het rolrecht van 25 augustus 2014 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 13 april 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 mei 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat N. STERCK, die loco advocaat E. VAN GERVEN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekende partij die de Egyptische nationaliteit heeft, dient op 30 januari 2014 bij de Belgische 

ambassade te Caïro in Egypte een aanvraag in voor een visum lang verblijf (type D) met het oog op 

gezinshereniging met haar echtgenoot, dhr. H. H., van Belgische nationaliteit. 

1.2. Op 18 juni 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) de beslissing tot weigering 
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van de afgifte van het gevraagde visum. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als 

volgt: 

 

“Resultaat: Casa: Weigering 

Visumtype: 

Duur in dagen: 

Aantal binnenkomsten: 

Commentaar: Betrokkene kan zich niet beroepen op de richtlijnen van art. 40ter van de wet van 

15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen; gewijzigd door de wet van 08/07/2011, in werking getreden op 22/09/2011. 

 

Overwegende dat op 30/01/2014 een visumaanvraag werd ingediend door I. D. N. T. (…), geboren op 

(…), van Egyptische nationaliteit, om haar echtgenoot in België, H. H. (…), geboren op (…), van 

Belgische nationaliteit, te vervoegen; 

 

Overwegende dat art. 40ter van hogervermelde wet bepaalt dat de Belgische onderdaan moet aantonen 

dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt, die ten minste gelijk 

moeten 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. 

 

Overwegende dat de heer H. H. (…) ter staving van zijn bestaansmiddelen de volgende documenten 

voorgelegd heeft: 

- Loonfiches tussen oktober en december 2013 in hoedanigheid van bedrijfsleider 

- Fiche 281.20- inkomstenjaar 2013 

 

Het voorgelegde bewijs van bestaansmiddelen kan om volgende redenen niet aangenomen worden: 

- Loonfiches tussen oktober en december 2013: uit deze loonfiches blijkt dat de heer H. H. (…) zichzelf 

een loon toekent in hoedanigheid van bedrijfsleider. 

Echter worden loonfiches waarbij men zelf weergeeft wat men verkrijgt van inkomsten niet aanvaard 

worden daar deze een verklaring op eer betreffen dewelke werd opgesteld op basis van eenvoudige 

verklaringen door betrokkene en dewelke aldus niet in aanmerking genomen kan worden. Deze 

verklaring op eer is geen afdoende bewijs aangezien ze niet op haar feitelijkheid en waarachtigheid kan 

gecontroleerd worden. Er werden eveneens geen officiële bewijzen aan deze verklaring toegevoegd die 

de verklaring kunnen staven. 

- Daarenboven is het onduidelijk hoeveel de uiteindelijke netto-inkomsten voor de voorgelegde 

loonfiches zullen zijn. Er is immers maar een zeer klein verschil tussen het totaal bruto-loon en het 

uiteindelijke netto-loon dat de heer H. H. (…) overhoudt. 

- Een bedrijfsleider is onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen en zal een sociale 

bijdragen moeten betalen. De heer H. H. (…) heeft niet de bewijzen voorgelegd dat hij deze sociale 

bijdragen wel degelijk betaalt. 

- Uit nazicht van het Belgisch Staatsblad is gebleken dat de onderneming M. L. C. (…)BVBA opgericht 

werd op 31/10/2012. Nergens wordt in het Belgisch Staatsblad aangegeven dat de heer H. H. (…) 

bedrijfsleider is van deze onderneming. 

  

Fiche 281.20 inkomstenjaar 2013: uit deze fiche blijkt niet dat de heer H. H. (…) over toereikende 

bestaansmiddelen beschikt. De heer H. H. (…) kende zichzelf een inkomen toe van 5.146,14€, wat 

neerkomt op een maandelijks gemiddeld inkomen van 428,84€ per maand. Uit deze fiche blijkt 

eveneens dat het totaal toegekend bedrag niet overeenstemt met het totaal brutobedrag dat 

weergegeven is in de loonfiches. 

 

Overwegende dat er officiële documenten ontbreken met betrekking tot de betrouwbaarheid van de 

inkomsten van de heer H. H. (…) kan bijgevolg kan dus niet aangenomen worden dat de heer H. H. (…) 

huidig over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. 
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Overwegende dat de voorwaarden inzake de gezinshereniging niet vervuld zijn; 

 

Bijgevolg wordt het visum gezinshereniging geweigerd.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Ambtshalve werpt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) ten aanzien van de 

bestreden beslissing een exceptie van onontvankelijkheid op wegens gebrek aan belang.  

 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, juncto artikel 39/2, §2 

van dezelfde wet kan een vreemdeling bij de Raad een annulatieberoep instellen wanneer hij doet 

blijken van een benadeling of een belang. 

 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van 

State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat het de uitdrukkelijke wil 

van de wetgever is dat de procedure van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zo veel als mogelijk 

aansluit bij die welke geldt voor de Raad van State. Dienvolgens kan voor de interpretatie van de 

verschillende begrippen en rechtsfiguren worden teruggegrepen naar die welke thans bij de Raad van 

State wordt aangewend (Gedr.St. Kamer, 2005-2006, nr. 51 2479/001, p. 116-117). 

 

Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, rechtstreeks, 

actueel en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr.148.037). 

 

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

door de bestreden rechtshandeling en dat zij een nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden 

beslissing moet 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. 

 

Uit de informatie die op 27 april 2016 door verwerende partij aan de Raad werd overgemaakt, blijkt dat 

verzoekende partij op 9 november 2015 in het bezit werd gesteld van een F-kaart, geldig tot 15 

september 2020 en dit naar aanleiding van een aanvraag om gezinshereniging met haar Belgische 

echtgenote. Dit gegeven wordt ter terechtzitting niet betwist door de advocaat van verzoekende partij. 

 

Het verkrijgen van de F-kaart kan worden beschouwd als het finale doel van de in punt 1.1. bedoelde 

aanvraag en van het beroep dat ingesteld werd tegen de in punt 1.2. bedoelde beslissing. Vervolgens 

werd de advocaat van verzoekende partij gevraagd of zij nog een belang heeft bij de beslechting van 

het beroep. 

  

De advocaat van verzoekende partij verklaart ter terechtzitting zich op dit punt te willen gedragen naar 

de wijsheid van de Raad. 

 

Een verzoekende partij die haar belang bij het door haar ingestelde annulatieberoep bij de Raad wil 

bewaren, moet een voortdurende en ononderbroken belangstelling voor haar proces tonen. Wanneer 

haar belang op grond van relevante gegevens in vraag wordt gesteld, moet zij daarover een standpunt 

innemen en het actuele karakter van haar belang aantonen (cf. RvS 18 december 2012, nr. 221.810), 

quod non in casu. 

 

Het beroep is derhalve onontvankelijk. 

 

3. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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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 zevenentwintig mei tweeduizend zestien 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


