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 nr. 169 129 van 6 juni 2016 

in de zaken X en X / VIII 

 

 

 In zake: X 

 

Gekozen woonplaats:    in de zaak met rolnummer X:  

                                         ten kantore van advocaat X 

                                        

                                         in de zaak met rolnummer X: 

                                         ten kantore van advocaat X   

    

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien de verzoekschriften die X, die verklaart van Tanzaniaanse nationaliteit te zijn, op 23 februari 

2016 en op 1 maart 2016 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 29 

januari 2016 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 20). 

 

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 beschikkingen tot vaststelling van het rolrecht van 26 februari 2016 met refertenummer       X 

in de zaak X en van 8 maart 2016 met refertenummer X in de zaak X. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikkingen van 21 april 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 mei 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. CUYT, loco advocaat J. HAENTJENS, en van advocaat H. 

VAN NIJVERSEEL, loco advocaat B. VRIJENS, die verschijnen voor de verzoekende partij en van 

attaché C. D’HAENENS, die verschijnt voor de verwerende partij.  

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Op 30 juli 2015 diende verzoekster, in functie van haar Belgische partner, een aanvraag in tot 

afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie.  

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Administratieve Vereenvoudiging nam op 29 januari 2016 de beslissing tot weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissingen, die verzoekster 

op 1 februari 2016 ter kennis werden gebracht, zijn gemotiveerd als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5
de

 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 30.07.2015 werd 

ingediend door: 

 

Naam: [J.S.] 

Voornaam: [H.] 

Nationaliteit: Tanzania (Verenigde Rep.) 

[…] 

 

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 of van een ander 

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 zijn bestaansmiddelen legt de referentiepersoon uitkeringsattesten dd. 17.07.2015 

(Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten) voor. Uit deze attesten blijkt dat de referentie-

persoon in de periode januari - begin mei 2014 een uitkering wegens primaire arbeidsongeschiktheids-

uitkering; vanaf 06.05.2014 ontvangt hij een invaliditeitsuitkering. Uit de voorgelegde attesten blijkt dat 

hij sedert 12.11.2014 tot op 30.06.2015 (de meest recente voorgelegde gegevens) een dagbedrag van 

€43,21 ontvangt, want neerkomt op een voor deze periode gemiddeld maandelijks inkomen van 

€1181,82. 

 

Uit de voorgelegde bewijzen blijkt dat de bestaansmiddelen van de referentiepersoon ontoereikend zijn. 

Immers, hij beschikt heden niet over bestaansmiddelen, die 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. Overwegende dat de armoederisicogrens voor een koppel rond €1500 

wordt geschat, en gelet op de invaliditeit van de referentiepersoon, de maandelijkse vaste kosten zoals 

o.a. de huurlasten van €411, de variabele kosten van het dagelijkse leven, en het feit dat betrokkene 

eveneens van dit inkomen moet kunnen leven, blijkt uit de behoeftenanalyse dat een bedrag ter waarde 

van honderdtwintig procent van het leefloon echt wel het strikte minimum is dat de referentiepersoon ter 

beschikking dient te hebben. Uit de voorgelegde stukken blijkt dat dit niet het geval is. Bijgevolg blijkt uit 

de behoefteanalyse dat de maandelijkse bestaansmiddelen van de referentiepersoon veel te laag liggen 

om een minimum aan waardigheid voor zowel zichzelf als voor betrokkene te garanderen. Bijgevolg 

lopen zowel betrokkene als de Belgische onderdaan het risico ten laste te vallen van het sociale 

bijstandsstelsel van het Rijk. 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 verblijf wordt geweigerd aan betrokkene. Het Al van betrokkene dient te worden 

ingetrokken. 
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Aangezien aan één van de voorwaarden voorzien in hoger vermeld artikel niet voldaan werd, wordt de 

verblijfsaanvraag geweigerd. De andere voorwaarden werden echter niet nagekeken. Deze beslissing 

belet dus de dienst Vreemdelingenzaken niet om bij de indiening van een nieuwe verblijfsaanvraag de 

andere voorwaarden na te gaan of over te gaan tot een onderzoek of analyse die zij nodig acht. 

 

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.” 

 

Dit zijn de bestreden beslissingen. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

De Raad stelt vast dat verzoekster op 23 februari 2016 een verzoekschrift heeft ingediend met het oog 

op de nietigverklaring van de beslissing van 29 januari 2016 tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten en dat zij op 1 maart 2016 een tweede 

verzoekschrift indiende dat evenzeer is bedoeld om de nietigverklaring van deze beslissingen te 

verkrijgen. In casu dient dan ook te worden verwezen naar artikel 39/68-2 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), dat luidt als volgt:  

 

“Indien een verzoekende partij meerdere ontvankelijke verzoekschriften heeft ingediend tegen dezelfde 

bestreden beslissing dan worden deze beroepen van rechtswege gevoegd. In dit geval oordeelt de 

Raad op grond van het als laatste ingediende verzoekschrift, tenzij de verzoekende partij uitdrukkelijk 

aan de Raad en ten laatste ter terechtzitting, het verzoekschrift aanduidt op grond waarvan hij dient te 

oordelen. De verzoekende partij wordt geacht afstand te doen van de overige ingediende 

verzoekschriften.  

 

Betreft het een collectief beroep, dan oordeelt de Raad op grond van het als laatste ingediende 

verzoekschrift, tenzij alle verzoekende partijen uitdrukkelijk en collectief aan de Raad en ten laatste ter 

terechtzitting, het verzoekschrift aanduiden op grond waarvan hij dient te oordelen. De verzoekende 

partijen worden geacht afstand te doen van de overige ingediende verzoekschriften.”  

 

Voormelde wetsbepaling werd door de wetgever in de Vreemdelingenwet ingevoegd “Om te vermijden 

dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een verzoekschrift dient te behandelen dat reeds 

vervangen werd door een ander verzoekschrift, en zich derhalve meermaals dient uit te spreken over 

eenzelfde betwisting” (Parl.St. Kamer 2011-12, 2556/001, 42). De wetgever heeft derhalve “het 

vermoeden ingevoerd dat het laatste verzoekschrift dat op ontvankelijke wijze werd ingediend het 

voorafgaande verzoekschrift vervangt en de verzoekende partij derhalve geacht wordt afstand te doen 

van het eerder ingestelde beroep. Aan de verzoekende partij wordt evenwel de mogelijkheid gegeven 

om, ten laatste op de terechtzitting, aan te geven dat zij verkiest dat een eerder ingediend verzoekschrift 

wordt behandeld door uitdrukkelijk het te behandelen beroepsschrift aan te wijzen. Indien de 

verzoekende partij nalaat een keuze te maken dan houdt dit automatisch in dat het laatst ingestelde 

beroep wordt behandeld en de afstand van de voorafgaande beroepsprocedures wordt vastgesteld. Op 

deze wijze wordt aan de verzoekende partij de mogelijkheid gegeven de middelen die zij dienstig acht te 

laten gelden en wordt tevens proceduremisbruik vermeden” (Parl.St. Kamer 2011-12, 2556/001, 42).  

 

Met toepassing van artikel 39/68-2 van de Vreemdelingenwet worden de beroepen met nummers      X 

en X van rechtswege gevoegd.  

 

De advocaten van verzoekster hebben aan de Raad ter terechtzitting, ondanks de vraag hiertoe, niet 

uitdrukkelijk aangegeven op basis van welk verzoekschrift hij uitspraak moet doen. 

 

Overeenkomstig voormelde wetsbepaling zal de Raad derhalve uitspraak doen op basis van het 

verzoekschrift met rolnummer X en wordt verzoekster geacht afstand te doen van het verzoekschrift met 

rolnummer X. 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 
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3.1.1. Verzoekster voert in een eerste middel de schending aan van de artikelen 40ter en 42, § 1, 

tweede lid van Vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de motiveringsplicht, van het 

redelijkheidsbeginsel, van het rechtszekerheidsbeginsel, van de hoorplicht, van de rechten van 

verdediging en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991). Zij stelt tevens dat verweerder 

een manifeste beoordelingsfout heeft gemaakt. 

 

Haar betoog luidt als volgt: 

 

“1. 

Verzoekster heeft op 30 juli 2015 een aanvraag gedaan tot het bekomen van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie in [haar] hoedanigheid van wettelijke levenspartner van een Belg. 

 

Op 1 februari 2016 wordt verzoekster door verweerder in kennis gesteld van een beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten dd. 29 

januari 2016 (bijlage 20) (cf. stuk 1). 

 

2. 

Dat verweerder echter nalaat duidelijk en afdoende te motiveren waarom de door verzoekster 

neergelegde bewijsstukken aangaande de inkomsten van haar wettelijke levenspartner niet als 

“stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen” kunnen worden beschouwd. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft in zijn arrest dd. 7 april 2014 uitdrukkelijk verwezen 

naar de rechtspraak van de Raad van State die reeds heeft geoordeeld dat het bedrag van 120% van 

het leefloon slechts een referentiebedrag is en geen minimumbedrag waaronder elke gezinshereniging 

moet worden geweigerd. 

 

Desondanks stelt verweerder in zijn beslissing dat de bestaansmiddelen van de Belg niet toereikend 

zijn. 

 

Dat deze motivatie volkomen onredelijk is en in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel. 

 

Dat geen enkele wettelijke of reglementaire bepaling stelt dat een maandelijkse arbeidsongeschiktheids-

uitkering of invaliditeitsuitkering niet kunnen sorteren onder “stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen”. 

 

Dat er sprake is van schending van de zorgvuldigheids- en de motiveringsplicht en van een manifeste 

beoordelingsfout. 

 

3. 

Dat verzoekster, die samenwoont met zijn Belgische echtgenote, zelf ingevolge tewerkstelling over 

inkomsten beschikt. Zo was verzoekster in 2014 en vanaf juli 2015 bijna ononderbroken tewerkgesteld 

als interim-arbeidster (cf. stuk 2). 

 

Dat derhalve geenszins door verweerder werd rekening gehouden met de volledige inkomsten van 

verzoekster en de Belgische referentiepersoon. 

 

Dat verweerder in de weigeringsbeslissing geenszins heeft gemotiveerd waarom met de volledige 

gezinsinkomsten van de Belgische referentiepersoon geen rekening kan worden gehouden bij de 

beoordeling van verzoeksters aanvraag verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie 

overeenkomstig art. 40ter Vw. 

 

Dat nu verzoekster zelf over inkomsten uit tewerkstelling beschikt, kan haar toch anno 2015-2016 

geenszins verweten worden dat deze niet aantonen dat zij over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen beschikt. 

 

Dat, nu verzoekster te Lokeren samenwoont met haar Belgische levenspartner en heeft aangetoond dat 

zij eveneens bijdraagt in het gezinsinkomen, deze inkomsten uit tewerkstelling van verzoekster wel 

degelijk in aanmerking dienen te worden genomen bij de beoordeling van haar aanvraag. 
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Immers, overeenkomstig art. 12 en 16 van de Gezinsherenigingsrichtlijn (richtlijn 2003/86/EG van de 

Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging), dient verweerder rekening te 

houden met het aantal gezinsleden en de bijdrage van de gezinsleden aan het inkomen van het 

huishouden. 

 

Ook het artikel 42, § 1, tweede lid Vw., stelt uitdrukkelijk dat op basis van de eigen behoeften van de 

burger van de Unie die vervoegd wordt en van zijn familieleden dient te worden bepaald welke 

bestaansmiddelen zij nodig hebben om in hun behoeften te voorzien. 

 

Het Hof van Justitie oordeelde ook reeds dat wanneer verwerende partij onderzoekt of een burger van 

de Europese Unie voldoende bestaansmiddelen heeft zij de inkomsten waarover de levenspartner van 

deze burger beschikt niet buiten beschouwing kan laten (HvJ 23 maart 2006, C-408/03, 

Commissie/België). 

 

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

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

 

Dat verzoekster dienaangaande verwijst naar het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

dd. 22 januari 2015 nr. 136 845 en het arrest dd. 31 maart 2015 nr. 142 509 waarin uitdrukkelijk werd 

geoordeeld dat ook met de persoonlijke inkomsten van de verzoekster zelf dient rekening te worden 

gehouden bij de boordeling van de bestaansmiddelen waarover de Belgische referentiepersoon 

beschikt. 

 

Dat derhalve niet alleen met de behoeften maar ook met de inkomsten van alle inwonende gezinsleden 

dient rekening te worden gehouden bij de beoordeling van de stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen. 

 

Dat derhalve geenszins verweerder op een afdoende manier in zijn beslissing heeft gemotiveerd 

waarom met de volledige gezinsinkomsten van verzoeksters levenspartner, en dus ook met de bewijzen 

van verzoeksters persoonlijk tewerkstelling, geen rekening dient te worden gehouden bij de beoordeling 

van, stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen van verzoeksters levenspartner. 

 

Dat er derhalve sprake is van schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de motiverings- en de zorgvuldigheids-

plicht. 

 

Dat er sprake is van onterechte weigeringsbeslissing door verweerder waardoor er sprake is van 

schending van het artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

4. 

Verzoekster wil tenslotte nogmaals verwijzen naar het arrest dd. 7 april 2014 nr. 122 175 van de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelde ook vast dat, indien verweerder niet bekend is met de 

eigen en specifieke behoeften van verzoekster, het art. 42§2 tweede lid, Vw. voorziet dat verweerder 

hiervoor alle bescheiden en inlichtingen, die voor het bepalen van de bestaansmiddelen die zij nodig 

hebben om te voorkomen dat ze ten laste vallen van de openbare overheden, kan doen overleggen 

door de betrokken vreemdeling. 

 

Dat in casu verweerder heeft nagelaten bij verzoekster alle bescheiden en inlichtingen in te winnen 

aangaande de bestaansmiddelen die zij en haar levenspartner nodig hebben om te voorkomen dat ze 

ten laste vallen van de openbare overheden, waardoor verweerder in gebreke is gebleven om zijn 

beslissing zorgvuldig voor te bereiden en te baseren op correcte feitenvinding. 

 

Dat immers nergens blijkt dat verweerder voorafgaandelijk (het nemen van de beslissing dd. 29 januari 

2016) alle bescheiden en inlichtingen bij verzoekster heeft ingewonnen aangaande de bestaans-

middelen die zij anno 2015-2016 nodig hebben om te voorkomen dat ze ten laste vallen van de 

openbare overheden. 

 

Verweerder verwijst in zijn beslissing enkel naar de huurlasten van verzoekster. 
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Verweerder is en blijft gehouden voorafgaandelijk alle recente bescheiden en inlichtingen in te winnen 

aangaande de bestaansmiddelen welke die verzoekster en haar levenspartner nodig hebben om te 

voorkomen dat ze ten laste vallen van de openbare overheden. 

 

Dat er derhalve in casu schending is van de artikelen 40ter en 42, § 1, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de motiveringsplicht, van het redelijkheids-

beginsel, van het rechtszekerheidsbeginsel, van de hoorplicht en van verzoeksters rechten van 

verdediging en van een manifeste beoordelingsfout. 

 

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

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

 

3.1.2.1. De Raad merkt op dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de 

beslissingen van de besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische 

en de feitelijke overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze 

motivering afdoende moet zijn.  

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip “afdoende” zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissingen duidelijk de determinerende motieven 

zijn aangeven op grond waarvan deze beslissingen zijn genomen. Verweerder heeft in de beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden, met verwijzing naar de bepalingen van artikel 40ter 

van de Vreemdelingenwet, duidelijk aangegeven dat verzoekster slechts een recht op verblijf kan laten 

gelden in functie van haar Belgische partner indien zij aantoont dat deze partner over stabiele, 

toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. Hij heeft uiteengezet dat niet werd aangetoond 

dat de Belgische partner bestaansmiddelen heeft die 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 (hierna: de wet van 26 mei 2002). Verweerder heeft daarnaast gemotiveerd 

dat hij een behoefteanalyse doorvoerde en dat hij vaststelde dat het aangetoonde inkomen van de 

referentiepersoon veel te laag ligt om voor twee personen een leven met een minimum aan waardigheid 

te kunnen garanderen en er een risico bestaat dat verzoekster en haar partner ten laste zullen vallen 

van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. Verweerder heeft tevens uiteengezet dat hij de beslissing 

tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten heeft genomen op basis van artikel 7, eerste 

lid, 2° van de Vreemdelingenwet, na te hebben vastgesteld dat verzoeksters legaal verblijf in België is 

verstreken. Deze motiveringen zijn pertinent en draagkrachtig. Ze laten verzoekster toe om haar 

rechtsmiddelen met kennis van zaken aan te wenden.  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991, wordt niet aangetoond. 

 

3.1.2.2. In de mate dat verzoekster stelt dat verweerder een manifeste beoordelingsfout maakte bij het 

nemen van de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden voert zij de schending 

aan van de materiële motiveringsplicht, die in casu moet worden onderzocht in het raam van de 

toepassing van de bepalingen van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. Deze wetsbepaling 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 :  
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- 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 die toelaat het familielid of de familieleden, die gevraagd 

heeft of hebben om zich bij hem te komen voegen, te herbergen en die voldoet aan de voorwaarden die 

gesteld worden aan een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats zoals bepaald in het 

artikel 2 van Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2 van het Burgerlijk Wetboek en over een 

ziektekostenverzekering beschikt die de risico's in België voor hem en zijn familieleden dekt. De Koning 

bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de wijze waarop de vreemdeling 

bewijst dat het onroerend goed voldoet aan de gestelde voorwaarden  

 

Als een attest van geen huwelijksbeletsel werd afgeleverd, zal er naar aanleiding van een onderzoek 

van een aanvraag tot gezinshereniging gebaseerd op het voltrokken huwelijk waarvoor het attest werd 

afgeleverd, niet worden overgegaan tot een nieuw onderzoek, tenzij er zich nieuwe elementen 

voordoen.  

 

Voor wat betreft de in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° bedoelde personen, dienen beide echtgenoten of 

partners ouder te zijn dan eenentwintig jaar.  

 

Onder de voorwaarden vermeld in artikel 42ter en artikel 42quater kan voor het familielid van een Belg 

eveneens een einde worden gesteld aan het verblijf wanneer niet meer is voldaan aan de in het tweede 

lid vastgestelde voorwaarden.” 

 

Uit de aan de Raad voorgelegde stukken blijkt dat verzoekster, in functie van haar Belgische partner, 

een aanvraag tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie 

indiende. Zij bracht hierbij, teneinde aan te tonen dat haar partner over stabiele, toereikende en 

regelmatige bestaansmiddelen beschikt, stukken aan waaruit blijkt dat deze laatste sinds 6 mei 2014 

een invaliditeitsuitkering ontvangt. Verweerder heeft vastgesteld dat de aangetoonde bestaansmiddelen 

van verzoeksters partner lager liggen dan honderdtwintig procent van het  bedrag bedoeld in artikel 14, 

§ 1, 3° van de wet van 26 mei 2002, zodat het in artikel 40ter van de Vreemdelingenwet voorziene 

vermoeden dat de referentiepersoon over toereikende bestaansmiddelen beschikt niet speelt. Deze 

vaststelling vindt steun in de stukken van het administratief dossier en wordt op zich niet betwist. 

Verweerder heeft daarnaast geduid dat, gelet op de aangetoonde inkomsten en het feit dat de 

referentiepersoon een huurlast heeft ten bedrage van 411 euro per maand en hij, als invalide, met het 

resterende bedrag dient te voorzien in de eigen kosten van het dagelijks leven, er niet blijkt dat hij 

toereikende bestaansmiddelen heeft om te voorkomen dat hij en verzoekster ten laste komen van het 

sociale bijstandsstelsel. Dit standpunt is niet kennelijk onredelijk. 

 

Verzoekster stelt dat geen enkele wettelijke of reglementaire bepaling voorziet dat een primaire arbeids-

ongeschiktheidsuitkering of een invaliditeitsuitkering niet zou kunnen in aanmerking worden genomen bij 

het bepalen of een gezinshereniger over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen 

beschikt. Zij verliest hierbij schijnbaar uit het oog dat verweerder deze inkomsten van haar Belgische 

partner wel degelijk in aanmerking nam, doch oordeelde dat ze ontoereikend waren. Haar betoog is 

derhalve niet dienstig.   

 

In tweede instantie zet verzoekster uiteen dat zij eigen inkomsten heeft uit een interimtewerkstelling en 

dat verweerder hiermee ten onrechte geen rekening heeft gehouden. Zij voegt bij haar verzoekschrift 

ook een aantal stukken om haar verklaringen te onderbouwen. Uit het aan de Raad voorgelegde 

administratief dossier blijkt echter niet dat verzoekster deze stukken aan verweerder heeft overgemaakt 

ter staving van de gegrondheid van haar aanvraag tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Europese Unie en meer specifiek om te bewijzen dat er een toereikend gezinsin-

komen was. Zij had nochtans ruim de tijd om deze stukken aan te brengen. Verzoekster kan dan ook 

niet worden gevolgd in haar betoog dat verweerder een manifeste beoordelingsfout maakte door geen 
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rekening te houden met overtuigingsstukken die zij zelf, uit nalatigheid of omdat zij deze niet nuttig 

achtte, niet aan verweerder ter kennis bracht. De Raad dient tevens te benadrukken dat de 

regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden beoordeeld in functie van de 

gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van een beslissing kon beschikken. Het bestuur 

kon op het moment van de totstandkoming van de bestreden beslissingen geen rekening houden met 

de documenten die verzoekster voor het eerst voegt bij haar verzoekschrift. Deze stukken kunnen 

derhalve niet dienstig voor de Raad worden aangevoerd (RvS 1 september 1999, nr. 81.172, RvS 19 

november 2002, nr. 112.681).      

 

De uiteenzetting van verzoekster laat niet toe te concluderen dat de beslissing tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze 

of met overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover verweerder beschikt.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht of van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet kan op 

basis van verzoeksters toelichting niet worden vastgesteld. 

 

3.1.2.3. Wat betreft de stelling van verzoekster dat honderdtwintig procent van het leefloon geen 

minimumbedrag is waaronder elke gezinsherenigingsaanvraag automatisch moet worden geweigerd en 

dat in artikel 42, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet is bepaald dat verweerder rekening moet 

houden met de bestaansmiddelen die zij en haar partner nodig hebben om in de eigen behoeften te 

voorzien, moet worden aangegeven dat verzoekster er schijnbaar aan voorbij gaat dat verweerder ook 

is overgegaan tot het maken van een behoefteanalyse. Verweerder heeft hierbij, zoals reeds gesteld,  

uiteengezet dat, aangezien verzoeksters Belgische partner invalide is en deze man met zijn inkomen 

een aantal vaste kosten, waaronder een maandelijks huurbedrag ten belope van 411 euro, dient te 

betalen en hij tevens nog variabele kosten zal moeten dragen om te voorzien in het dagelijks 

levensonderhoud, de aangetoonde inkomsten ontoereikend zijn. Verzoeksters bewering dat verweerder 

enkel rekening hield met de huurlasten mist feitelijke grondslag. Uit de motivering van de beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden kan namelijk worden afgeleid dat verweerder in 

aanmerking nam dat het inkomen van de Belgische partner niet hoog is, dat hij rekening hield met het 

feit dat deze man invalide is en dat hij oog had voor het feit dat meer dan een derde van diens 

inkomsten reeds dient te worden aangewend voor de betaling van de huishuur en dat het resterende 

bedrag nog dient te worden gebruikt voor de betaling van de andere vaste en variabele uitgaven. 

 

Waar verzoekster stelt dat niet blijkt dat verweerder alle nodige bescheiden heeft opgevraagd en 

inlichtingen heeft ingewonnen om een deugdelijke behoefteanalyse te kunnen maken en zij hierbij 

nogmaals verwijst naar het feit dat zij over overtuigingsstukken beschikt waaruit blijkt dat zij ook een 

eigen inkomen heeft, moet worden herhaald dat verzoekster wist of behoorde te weten dat zij het 

bestaan van stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen diende aan te tonen en dat van 

verweerder niet kan worden verwacht dat hij ervan zou uitgaan dat verzoekster gegevens hieromtrent 

zou achterhouden. 

 

Artikel 42, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet voorziet ook slechts dat verweerder zich alle nuttige 

bescheiden “kan” doen overleggen wanneer hij een behoefteanalyse dient door te voeren en deze 

bepaling impliceert niet dat verweerder niet vermag een analyse door te voeren op basis van de 

gegevens die de vreemdeling die een aanvraag tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Europese Unie indiende bij zijn aanvraag voegde en dat hij verplicht zou zijn 

bijkomende stukken op te vragen.    

 

Een schending van artikel 42, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet blijkt niet. 

 

3.1.2.4. Aangezien de in casu bestreden beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden werd genomen in antwoord op de vraag van verzoekster tot afgifte van de verblijfskaart van 

een familielid van een burger van de Unie en zij bij het indienen van deze aanvraag en de 

daaropvolgende maanden in de mogelijkheid werd gesteld om alle nuttige overtuigingstukken over te 

maken en alle toelichtingen die zij vereist achtte mee te delen kan verzoekster niet worden gevolgd in 

haar betoog dat verweerder de hoorplicht en de rechten van verdediging heeft geschonden bij het 

nemen van de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden. 

 

3.1.2.5. Het feit dat verzoekster naliet bepaalde bewijsstukken die zij als nuttig beschouwt aan 

verweerder over te maken laat toe te besluiten dat zij zelf onzorgvuldig optrad, doch leidt niet tot de 

conclusie dat verweerder het zorgvuldigheidsbeginsel miskende. 
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Uit het aan de Raad voorgelegde administratief dossier en uit de motivering van de beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden blijkt dat verweerder verzoeksters verblijfsaanvraag 

aan een deugdelijk onderzoek onderwierp, dat hij rekening hield met al de door haar ter onderbouwing 

van deze aanvraag aangebrachte stukken en dat hij, na een zorgvuldig onderzoek van de hem ter 

beschikking gestelde inlichtingen, tot de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

kwam.     

 

3.1.2.6. Nu geen kennelijke wanverhouding werd aangetoond tussen de overwegingen die de bestreden 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden onderbouwen en het dispositief van 

deze beslissing kan verzoekster ook niet worden gevolgd waar zij stelt dat het redelijkheidsbeginsel 

werd geschonden (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 

 

3.1.2.7. Verzoekster laat verder na op een voor de Raad begrijpelijke wijze uiteen te zetten waarom zij 

van oordeel is dat verweerder het rechtszekerheidsprincipe heeft geschonden. Dit onderdeel van het 

middel is, bij gebrek aan de vereiste toelichting, dan ook onontvankelijk. 

 

Het eerste middel is, in zoverre ontvankelijk, ongegrond. 

  

3.2.1. In een tweede middel voert verzoekster de schending aan van artikel 41 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000 (hierna: het Handvest van de grondrechten), 

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

gezinshereniging (hierna: de richtlijn 2003/86/EG), van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, van de 

motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de hoorplicht, van het redelijkheidsbeginsel, van 

het evenredigheidsprincipe en van de rechten van verdediging. 

 

Zij geeft de volgende toelichting: 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

economische situatie. 

 

Dat dit in casu niet is gebeurd !!!! 

 

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

voor een verhoor. 

 

Verzoekster wil benadrukken dat het hoorrecht een algemeen beginsel van het Unierecht is dat lidstaten 

moeten respecteren als ze het Unierecht toepassen. 

 

Dit beginsel is wettelijk verankerd in artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie. Het hoorrecht geldt ook bij een beslissing tot uitwijzing. 

 

In casu werd verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten betekend zodat hij sowieso en in elk 

geval, overeenkomstig het artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 

voorafgaandelijk door verweerder diende gehoord te worden. 

 

In casu heeft verweerder nagelaten het in artikel 41 van het Handvest vervatte hoorrecht te respecteren 

vooraleer een individuele beslissing te nemen die in het nadeel van verzoekster is. 

 

Daarnaast stelt het artikel 74/13 Vw. het volgende : 

 

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

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

onderdaan van een derde land». 
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Dat de motiverings- en de zorgvuldigheidsverplichting, het redelijkheidsbeginsel, het evenredigheids-

principe en verzoeksters rechten van verdediging door verweerder ernstig werd geschonden. 

 

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

 

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

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

gezinshereniging en het art. 74/13 Vw., geen rekening hield met verzoeksters gezins- en familieleven in 

België. 

 

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

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

 

3.2.2.1. Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 17 van de richtlijn 2003/86/EG moet worden 

opgemerkt dat deze richtlijn werd omgezet in de Belgische rechtsorde door de wet van 15 september 

2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Na de omzetting van een richtlijn kunnen 

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

nationale omzettingsmaatregelen niet correct of toereikend zijn (HvJ 4 december 1997, C-253/96 tot en 

met C-258/96, Kampelmann, punt 42; zie tevens HvJ 3 december 1992, C-140/91, C-141/91, C-278/91 

en C-279/91, Suffritti, punt 13; RvS 2 april 2003, nr. 117.877). Verzoekster toont dit evenwel niet aan. Zij 

kan derhalve de schending van artikel 17 van de richtlijn 2003/86/EG niet op ontvankelijke wijze 

aanvoeren. 

 

Daarenboven moet worden gesteld dat voormelde richtlijn niet van toepassing is in het geval de gezins-

hereniging met een burger van de Unie wordt nagestreefd (cf. art. 3.3. van de richtlijn 2003/86/EG), 

zodat verzoekster, die een gezinshereniging met een Belgisch onderdaan wenst tot stand te brengen, 

hoe dan ook niet dienstig naar de bepalingen van deze richtlijn kan verwijzen.  

 

3.2.2.2. Daarnaast moet worden gesteld dat uit de bewoordingen van artikel 41 van het Handvest van 

de grondrechten volgt dat dit artikel niet is gericht tot de lidstaten, maar uitsluitend tot de instellingen, 

organen en instanties van de Unie (cf. HvJ 21 december 2011, C-482/10, punt 28; HvJ 17 juli 2014, C-

141/12, punt 67). Verzoekster kan zich bijgevolg ten aanzien van de nationale autoriteiten niet op deze 

bepaling, die onder meer voorziet dat een burger het recht heeft om te worden gehoord alvorens een 

voor hem nadelige individuele maatregel wordt getroffen, beroepen. 

 

3.2.2.3. In de mate dat verzoekster nogmaals aanvoert dat verweerder haar had dienen te horen 

alvorens de beslissing tot weigering van verblijf te nemen en dat hij door dit niet te doen de hoorplicht, 

als beginsel van behoorlijk bestuur, de zorgvuldigheidsplicht en de rechten van verdediging heeft 

geschonden, kan het volstaan te verwijzen naar de bespreking van het eerste middel. 

 

3.2.2.4. De beschouwingen van verzoekster in haar tweede middel laten ook niet toe vast te stellen dat 

verweerder bij het nemen van de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden een 

manifeste beoordelingsfout maakte of de motiveringsplicht, het redelijkheids- of het evenredigheids-

beginsel miskende.   

 

Verzoeksters beschouwingen in haar tweede middel leiden niet tot de conclusie dat de beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden door enige onregelmatigheid is aangetast.   

 

3.2.2.5. Het door verzoekster geschonden geachte artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, dat enkel 

van toepassing is bij het nemen van een verwijderingsbeslissing, luidt als volgt: 

 

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

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

onderdaan van een derde land.” 

 

De Raad dient vast te stellen dat noch uit het neergelegde administratief dossier, noch uit de motivering 

van het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten kan worden afgeleid dat verweerder rekening 

heeft gehouden met de verplichting die voortvloeit uit voormelde wetsbepaling. 
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Er dient hierbij te worden opgemerkt dat het loutere feit dat werd vastgesteld dat verzoekster niet 

aantoonde dat zij voldeed aan de voorwaarden om op grond van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet 

tot een verblijf in het Rijk te worden toegelaten in casu niet toelaat om te concluderen dat verzoekster 

geen gezin zou vormen met haar Belgische partner. Het gegeven dat verzoekster geen recht op verblijf 

zou kunnen laten gelden op basis van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet heeft voorts niet tot gevolg 

dat verweerder niet langer zou dienen te voldoen aan de verplichting die in artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet is opgenomen. De Raad dient er in dit verband op te wijzen dat artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet er onder meer op is gericht om verweerder ertoe te verplichten na te gaan of een 

bestaand gezinsleven op zich geen belemmering vormt voor het nemen van een verwijderingsmaatregel 

en dit gelet op de hogere rechtsnormen – zoals artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van 

de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 – die dienen te worden gerespecteerd. Ook artikel 7, eerste lid 

van de Vreemdelingenwet, dat in voorliggende zaak werd toegepast, voorziet trouwens dat verweerder 

slechts een bevel om het grondgebied te verlaten kan afgeven aan een vreemdeling indien “meer 

voordelige bepalingen in een internationaal verdrag” hiertoe geen hinderpaal vormen. Verweerder 

diende in voorliggende zaak, alvorens over te gaan tot het nemen van de beslissing tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten, te voldoen aan de verplichting die is opgenomen in artikel 74/13 

van de Vreemdelingenwet en het is niet betwist dat hij dit niet heeft gedaan.      

 

Verzoekster kan worden gevolgd in haar stelling dat verweerder de zorgvuldigheidsverplichting iuncto 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet heeft geschonden bij het nemen van de beslissing tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten, door onder meer geen rekening te houden met haar 

gezinsleven met een Belgische man. 

 

Het tweede middel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van de andere onderdelen van het middel, in zoverre deze zijn 

gericht tegen de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, niet tot een ruimere 

vernietiging van deze beslissing kan leiden dienen deze niet te worden onderzocht (RvS 18 december 

1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

4. Kosten 

 

In de zaak met rolnummer X wordt de afstand van het geding vastgesteld, zodat het vereist is de kosten 

in deze zaak ten laste te leggen van verzoekster. 

 

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

van het beroep in de zaak met rolnummer X ten laste te leggen van verweerder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Artikel 1 

 

De zaken met rolnummers X en  X worden gevoegd. 

 

Artikel 2 

 

De afstand van het geding wordt vastgesteld in de zaak met rolnummer X. 

 

Artikel 3 

 

Het beroep tot nietigverklaring gericht tegen de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 29 januari 2016 tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden wordt verworpen. 

 

Artikel 4 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 29 januari 2016 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten wordt 

vernietigd. 

 

Artikel 5 

 

De kosten van het beroep in de zaak met rolnummer X, begroot op 186 euro, komen ten laste van de 

verwerende partij. 

 

Artikel 6 

 

De kosten van het beroep in de zaak met rolnummer X, begroot op 186 euro, komen ten laste van de 

verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes juni tweeduizend zestien door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter,  

 rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 

 


