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 nr. 170 494 van 24 juni 2016 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 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 IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Amerikaanse nationaliteit te zijn, op 3 februari 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 23 december 2015 tot 

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

 

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 12 februari 2016 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 12 april 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 mei 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat T. LEMMENS en van advocaat 

B. HEIRMAN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster diende op 1 juli 2015 een aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie in (bijlage 19ter) als echtgenoot van de heer G. Aerts. Op 23 december 2015 werd 

de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 20) genomen. Dit is de bestreden beslissing. 
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“In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 01.07.2015 werd 

ingediend door: 

Naam: G. (…) 

Voorna(a)m(en): L. G. (…)  

Nationaliteit: Verenigde Staten van Amerika  

Geboortedatum: 28.10.1958  

Geboorteplaats: Californië 

Identificatienummer in het Rijksregister (…)  

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (…) 

 

om de volgende reden geweigerd: 

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

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

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

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

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

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

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

 

Ter staving van de bestaansmiddelen van de Belgische referentiepersoon blijkt eigenlijk niets te zijn 

voorgelegd. Er werden enkel loonfiches van derde personen voorgelegd, namelijk deze van A. S. (…), 

S. A. (…) en H. E. (…). Er kan met deze documenten echter geen rekening gehouden worden bij de 

beoordeling van de bestaansmiddelen van de referentiepersoon. Immers, het is de Belgische onderdaan 

die zich wenst te laten vervoegen, die dient aan te tonen over voldoende, stabiele en regelmatige 

bestaansmiddelen te beschikken (arrest RvS nr. 232.216 dd. 20.10.2015). 

 

Voor zover de huisgenoten daadwerkelijk de Belgische referentiepersoon op één of andere manier van 

een inkomen zouden voorzien die de basis vormt van de bestaansmiddelen van de Belgische 

referentiepersoon of indien zij bepaalde kosten van de Belgische referentiepersoon zouden dekken, 

dient dit expliciet te worden aangetoond aan de hand van concrete bewijsstukken zoals 

rekeninguittreksels waaruit blijkt dat met enige regelmaat geld aan hem wordt overgemaakt en/of zijn 

facturen worden vereffend. Dergelijke bewijsstukken moeten vergezeld worden door een engagement 

naar de Belgische referentiepersoon toe om dit ook in de toekomst nog te zullen doen, alvorens deze 

dienstig in aanmerking kunnen worden genomen. Alsook dient er een attest van het ocmw te worden 

toegevoegd waaruit blijkt dat de Belgische referentiepersoon geen ocmw-steun ontvangt, evenmin als 

de aanvragervan het verblijfsrecht. Het is immers niet omdat betrokkene en haar echtgenoot onder 

hetzelfde dak wonen als de personen wiens loonfiches worden voorgelegd, dat automatisch kan worden 

aangenomen dat betrokkenen ten laste zijn van die personen. 

 

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

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

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

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoekster voert in een eerste middel de schending aan van artikel 40ter van de 

vreemdelingenwet. Zij betoogt dat haar door de gemeente werd meegedeeld dat enkel de inkomsten 

bewezen dienden te worden van de medebewoners. Om die reden zouden ook enkel de 

inkomstengegevens van de medebewoners zijn overgemaakt. Haar echtgenoot zou integraal deel 

uitmaken van het gezin met de moeder, stiefvader en broer. Ze zou zelf een grote kans hebben om in 

België een eigen inkomen te verwerven. Ze stelt dat ze in haar thuisland kon voorzien in haar eigen 

bestaansmiddelen. Ze zou zich in België zo snel als mogelijk hebben ingeschreven om Nederlandse 

lessen en een inburgeringscursus te volgen. 

 

In een tweede middel voert verzoekster de schending aan van artikel 42 §1, tweede lid van de 

vreemdelingenwet en van het vertrouwensbeginsel. Zij betoogt dat er geen behoefteanalyse werd 

gemaakt en indien de gegevens niet voldoende waren, diende de verwerende partij informatie op te 

vragen. Zij zou erop vertrouwd hebben voldoende gegevens overgemaakt te hebben. Er zou sprake zijn 
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van voldoende huisvesting daar zij en haar echtgenoot bij de moeder, stiefvader en broer van de heer 

Aerts wonen, waar zij een eigen kamer hebben. 

 

2.1.2. Gelet op hun inhoudelijke verwevenheid worden beide middelen samen besproken. 

 

Verzoekster diende een aanvraag in op grond van artikel 40ter van de vreemdelingenwet dat 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 gezinsbij 

slagen 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 (...) " 

 

In de bijlage 19ter werd zij verzocht om ten laatste op 1 oktober 2015 de volgende documenten over te 

maken: 

- Ziektekostenverzekering voor alle leden van het gezin; 

- Bewijzen van bestaansmiddelen; 

- Bewijs van voldoende huisvesting; 

- Eigendomsakte. 

 

Verzoekster kan derhalve niet worden gevolgd in het betoog zij niet op de hoogte was van de 

documenten die nog dienden overgemaakt te worden. Er bestaat in hoofde van de verwerende partij 

geen plicht om een bijkomende termijn toe te staan om alsnog ontbrekende stukken over te maken. Het 

tegendeel wordt niet aannemelijk gemaakt. Een schending van het vertrouwensbeginsel wordt niet 

aangetoond. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster op 2 juli 2015 een uittreksel van het hypothecaire 

krediet overmaakte en een overschrijving van mevr. Stoffelen naar verzoekster. Op 17 juli 2015 maakte 

zij de volgende documenten over: 

- Loonfiches broer echtgenoot; 

- Loonfiches moeder en stiefvader van de echtgenoot; 

- Eigendomsakte stiefvader van de echtgenoot. 

 

Zij maakte tenslotte op 7 augustus 2015 attesten van het ziekenfonds over van de gezinsleden. 

 

De Raad stelt vast dat verzoekster geen enkel document heeft voorgelegd m.b.t. de bestaansmiddelen 

van haar echtgenoot, in casu de referentiepersoon. Verzoekster betwist die vaststelling niet. Het feit dat 

zij documenten heeft overgemaakt die betrekking hebben op de andere gezinsleden, doet geen afbreuk 

aan de verplichting in hoofde van verzoekster om aan te tonen dat de referentiepersoon zelf over 

voldoende bestaansmiddelen beschikt. 

 

Het is derhalve niet kennelijk onredelijk dat de verwerende partij in de bestreden beslissing stelt: “Ter 

staving van de bestaansmiddelen van de Belgische referentiepersoon blijkt eigenlijk niets te zijn 

voorgelegd.” 
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Verzoekster betwist evenmin dat uit de door haar overgemaakte stukken niet kan worden afgeleid dat 

de andere gezinsleden bepaalde kosten van de Belgische referentiepersoon zouden dekken. Het is 

derhalve niet kennelijk onredelijk van de verwerende partij te stellen dat het niet is omdat verzoekster en 

haar echtgenoot onder hetzelfde dak wonen als de personen wiens loonfiches worden voorgelegd, 

automatisch kan worden aangenomen dat zij ten laste is van die personen. Het tegendeel wordt niet 

aannemelijk gemaakt. 

 

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

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

te maken. 

 

Het feit dat zij zo snel als mogelijk inburgeringscursussen is beginnen volgen heeft geen invloed op de 

motieven van de bestreden beslissing. 

 

Verzoekster maakt een schending van de opgeworpen bepalingen en beginselen niet aannemelijk. 

 

Het eerste en tweede middel zijn ongegrond. 

 

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

Vereenvoudiging van 23 december 2015 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden blijft 

bestaan. 

 

2.2.1. In een derde middel voert verzoekster de schending aan van artikel 8 EVRM. Zij betoogt een 

relatie te hebben sedert 2010, gehuwd te zijn in juni 2014 en sedertdien een daadwerkelijk gezin te 

vormen. De oorspronkelijke bedoeling zou geweest zijn om in de VS te gaan wonen, doch omdat ze 

haar werk verloren was, was er voor haar echtgenoot geen mogelijkheid meer om daar een 

verblijfsvergunning te krijgen. Door haar terug te sturen naar haar herkomstland, zou het gezin uit elkaar 

worden gerukt. In haar herkomstland zou zij geen bestaansmiddelen, werk, huis of spaargeld hebben. 

De ziekteverzekering zou ze er niet kunnen betalen. 

 

2.2.2. De kritiek van verzoekster in het derde middel is gericht tegen het bestreden bevel om het 

grondgebied te verlaten. Dit blijkt onbetwistbaar uit volgende conclusie: “Door de tenuitvoerlegging van 

het bevel om het grondgebied te verlaten zal het genoemde artikel aldus geschonden worden.” 

 

2.2.3. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of 

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka v. België, § 83) en anderzijds, dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt dat bij de 

belangenafweging in het kader van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op eerbiediging 

van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet worden gevonden tussen het belang van de 

vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het 

voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle 

voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden betrokken. 
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De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad 

na of de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft 

betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet ten onrechte op het standpunt 

heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van 

een vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins-/privéleven hier te lande en anderzijds het 

algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het 

handhaven van de openbare orde. 

 

Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren. 

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven dat beschermenswaardig is onder artikel 8 van het 

EVRM. 

 

De Raad kijkt in eerste instantie na of de verzoekende partij een privé- en/of familie- en gezinsleven 

aanvoert in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een inbreuk werd gepleegd op het recht 

op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven door het nemen van de bestreden beslissing. De 

verzoekende partij, die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, dient minstens het begin 

van bewijs aan te brengen van een privéleven en een familie- en gezinsleven, in de zin van artikel 8 van 

het EVRM, waarop zij zich beroept. Dit begin van bewijs dient voldoende nauwkeurig te zijn met 

inachtneming van de omstandigheden van de zaak. 

 

In dit verband wijst de Raad erop dat artikel 8 van het EVRM het begrip ‘familie- en gezinsleven' noch 

het begrip ‘privéleven’ definieert. Beide begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het 

nationale recht dienen te worden geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet sprake is van een 

familie- of gezinsleven is in wezen een feitenkwestie die afhankelijk is van de aanwezigheid van effectief 

beleefde hechte persoonlijke banden (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 

november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 93). Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in 

artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat het begrip ‘privéleven’ een ruime term is en dat het 

mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, 

Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 27 augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 153). De beoordeling of er 

sprake kan zijn van een privéleven, is ook een feitenkwestie. 

 

Bij haar aanvraag, bijgevolg vóór het nemen van de bestreden beslissing, heeft de verzoekende partij 

stukken voorgelegd waaruit blijkt dat ze gehuwd is en samenwoont met de referentiepersoon met wie ze 

aldus een daadwerkelijk gezin vormt. De oprechtheid van de gezinsbanden wordt door de verwerende 

partij niet in twijfel getrokken. 

 

Noch uit de motieven van de bestreden beslissing noch uit het administratief dossier kan afgeleid 

worden of de verwerende partij bij de afgifte van het bevel om het grondgebied te verlaten rekening 

heeft gehouden met deze elementen in het kader van een mogelijk gezins- of privéleven, in de zin van 

artikel 8 van het EVRM. De beoordeling of er in casu al dan niet daadwerkelijk een gezins-/privéleven 

bestaat dat beschermenswaardig is onder artikel 8 EVRM, komt aan de verwerende partij toe. Voormeld 

onderzoek is een feitenbeoordeling die de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht niet toekomt. 

Daargelaten de vraag of de voorgelegde stukken wijzen op een beschermingswaardig gezinsleven in 

het kader van artikel 8 van het EVRM, wijst de Raad erop dat deze elementen minstens in het kader van 

het privéleven, in de zin van artikel 8 van het EVRM, hadden moeten worden beoordeeld. Het privéleven 

bestaat uit de optelsom van alle banden die de vreemdeling met de Belgische samenleving is 

aangegaan. De verzoekende partij voert terecht de schending aan van artikel 8 van het EVRM ten 

aanzien van het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Pas voor het eerst in de nota met opmerkingen is een belangenafweging in het licht van artikel 8 van het 

EVRM terug te vinden. Zulks is echter een a posteriori motivering, welk een gebrek in de bestreden 

beslissing niet kan rechtzetten. 

 

In de aangegeven mate acht de Raad artikel 8 van het EVRM geschonden. 

 

De Raad beklemtoont dat het gegrond bevinden van een rechtsmiddel, met betrekking tot het bevel om 

het grondgebied te verlaten, niet tot gevolg heeft dat de bestreden ‘bijlage 20’ in haar geheel dient te 
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worden vernietigd (RvS 23 januari 2014, nr. 226.182). Het bevel om het grondgebied te verlaten en de 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden betreffen twee afzonderlijke 

beslissingen. 

 

Het derde middel is gegrond, in zoverre het gericht is tegen het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

3. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

Vereenvoudiging van 23 december 2015 wordt vernietigd wat betreft de afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

Artikel 2 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen wat betreft de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 23 december 2015 tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden. 

 

Artikel 3 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

 

 

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

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


