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 nr. 174 603 van 13 september 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 IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Indiase nationaliteit te zijn, op 29 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 3 maart 2016 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 4 april 2016 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 mei 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 juni 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, 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 16 juni 2014 huwde verzoeker met mevrouw D.K., van Belgische nationaliteit. 

 

Op 26 januari 2015 diende verzoeker een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de EU, in de hoedanigheid van echtgenoot van mevrouw D.K.  

 

Op 14 juli 2015 nam de gemachtigde de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Tegen deze beslissingen diende verzoeker 

beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad). 
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Op 8 september 2015 diende verzoeker een nieuwe aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de EU, in de hoedanigheid van echtgenoot van mevrouw D.K. 

 

Op 5 januari 2016 vernietigde de Raad bij arrest nr. 159 517 de beslissing tot weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20) van 14 juli 2015 nu de 

gemachtigde onterecht had nagelaten een behoefteanalyse te doen. 

 

Op 3 maart 2016 nam de gemachtigde opnieuw de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

Dit zijn thans de bestreden beslissingen, waarvan de motivering luidt 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 

aanvragen van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 26.01.2015 en 

08.09.2015 werden ingediend door: 

 

Naam: S.G. (…) 

Voornaam: 

Nationaliteit: India 

(…) 

 

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 of van ander 

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. 

 

Als bewijs van zijn bestaansmiddelen legt de referentiepersoon documenten voor waaruit blijkt dat hij 

sedert december 2014 een zelfstandige activiteit uitoefent: uittreksel van de Kruispuntbank van 

Ondernemingen (KBO); een 'overeenkomst van overlating van handelsfonds' dd. 04.12.2014; 

oprichtingsakte B.F. dd. 04.12.2014 (gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad). 

 

Daarnaast legt hij rekeningafschriften met financiële transacties van Belfius en KBC voor waaruit blijkt 

dat de referentiepersoon zichzelf in de hoedanigheid van zaakvoerder van de onderneming een loon 

uitkeert van 1300EUR per maand. 

Echter, uit de afrekening van Xerius Sociaal Verzekeringsfonds en bijbehorende rekeningafschriften 

blijkt dat de referentiepersoon per kwartaal 679.73EUR sociale bijdrage moet betalen. 

Uit de voorgelegde bewijzen blijkt dat de bestaansmiddelen van de referentiepersoon heden 

ontoereikend zijn. Immers, hij beschikt 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 (het leefloon). Overwegende dat de 

armoederisicogrens voor een koppel rond €1500 wordt geschat en gelet op de maandelijkse vaste 

kosten zoals o.a. de hypothecaire lasten, de variabele kosten van het dagelijkse leven, het feit dat het 

niet duidelijk is of er nog andere inhoudingen dienen te gebeuren op het loon dat de referentiepersoon 

zichzelf uitkeert 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). 

 

Tenslotte legt de referentiepersoon een resultatenrekening voor de periode 04.12.2014-30.06.2015 voor 

waarop vermeld staat dat de bezoldigingen van de referentiepersoon in deze periode 1359EUR zouden 
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bedragen, hetgeen niet overeenstemt met de gegevens op de bovenstaande besproken documenten. 

De resultatenrekening en het attest van de boekhouder van de referentiepersoon zijn bovendien 

verklaringen op eer, dewelke niet op hun feitelijkheid en waarachtigheid kan getoetst worden. Bovendien 

werden er geen officiële documenten van de belastingen voorgelegd. 

 

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. 

 

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.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van 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 (hierna verkort het EVRM) en van het 

proportionaliteitsbeginsel. 

 

Hij licht dit middel toe als volgt: 

 

“Dat, als gevolg van de verzoekers betekende beslissing, verzoeker van zijn in België verblijvende 

echtgenote wordt gescheiden. 

Dat dit een verregaande ingreep is op zijn recht op privé-en gezinsleven en derhalve schending 

uitmaakt van het art. 8 E.V.R.M. en van het proportionaliteitsbeginsel. 

Art. 8 van het E.V.R.M. bepaalt : 

" 1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de 

uitoefening van dit recht dan voor zover bij de Wet is voorzien en in een democratische samenleving 

nodig is in het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het 

land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming 

van de rechten en vrijheden van anderen". 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aanvaardt dat uitzetting een overheidsinmenging 

inhoudt op de door het art. 8 E.V.R.M. gewaarborgde rechten zodat moet worden uitgemaakt of de 

inmenging gerechtvaardigd is onder de tweede paragraaf van dit artikel. 

Dat volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de te nemen 

maatregel moet getoetst worden aan de noodzakelijkheid ervan in een democratische samenleving; 

namelijk de proportionaliteit tussen de maatregel en het beoogde doel. 

Dat er telkens de belangen moeten worden afgewogen tussen enerzijds de bescherming van de 

openbare orde en anderzijds het recht op een familieleven. 

In concreto betekend dit dat de uitwijzende staat een groter voordeel moet hebben bij de uitwijzing dan 

het nadeel dat betrokkene hierdoor ondervindt
2
. 

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

te verlaten dd. 14 juli 2015, genomen ten aanzien van verzoeker, in deze benadering niet 

gerechtvaardigd/proportioneel is, daar deze enkel als gevolg heeft dat verzoekers recht op zijn privé-en 

gezinsleven, geschonden wordt (nu hij niet kan blijven bij zijn echtgenote in België) en dat de overheid 

geen enkel voordeel heeft bij het nemen van dergelijke beslissingen (cf. stuk 2). 

Nergens blijkt dat verweerder een correct evenwicht probeerde te vinden tussen het beoogde doel en de 

ernst van de inmenging. Noch blijkt dat hij een belangenafweging deed met betrekking tot de huidige 

gezinssituatie van verzoeker, wiens minderjarig kind, elk weekend bij hem verblijft (cf. stuk 2).” 

 

De Raad stelt vast dat dit eerste middel tegen de beide bestreden beslissingen gericht lijkt, en bespreekt 

dit middel thans slechts voor zover het is gericht tegen de beslissing tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden. Voor zover dit middel daarnaast is gericht tegen het bevel om het grondgebied te 

verlaten wordt het infra behandeld, samen met de bespreking van het derde middel. 
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Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

 

‘1. Een ieder 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.’  

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en gezinsleven, veronderstelt vooreerst het 

bestaan van een privé- en gezinsleven dat beschermingswaardig is onder artikel 8 van het EVRM.  

 

De Raad kijkt derhalve in eerste instantie na of verzoeker een privé- 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 gezinsleven door het nemen van de bestreden beslissing.  

 

De verzoeker die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, dient minstens het begin van 

bewijs aan te brengen van een privéleven en een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM 

waarop hij zich beroept. Dit begin van bewijs dient voldoende nauwkeurig te zijn met inachtneming van 

de omstandigheden van de zaak. 

 

In casu wordt enerzijds niet betwist dat verzoeker met zijn echtgenote D.K. een privé- en gezinsleven 

onderhoudt in de zin van artikel 8 van het EVRM. Waar verzoeker echter anderzijds in het verzoekschrift 

wijst op zijn “huidige gezinssituatie” en stelt dat zijn minderjarig kind elk weekend bij hem verblijft, merkt 

de Raad op dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde van een dergelijk gezinsleven 

met een minderjarig kind bij het nemen van de bestreden beslissing op de hoogte was of diende te zijn. 

Uit het administratief dossier valt niet af te leiden dat verzoeker een minderjarig kind zou hebben dat elk 

weekend bij hem verblijft. Waar verzoeker stelt dat dit zou blijken uit “stuk 2” dat hij bij het verzoekschrift 

heeft gevoegd, merkt de Raad op dat dit stuk alleen rekeninguittreksels bevat waaruit slechts valt af te 

leiden dat verzoeker maandelijks een loon ontvangt, maar waarmee geenszins enig gezinsleven met 

een minderjarig kind aannemelijk wordt gemaakt. 

 

De Raad beperkt zijn onderzoek of er sprake is van een schending van het recht op eerbiediging van 

verzoekers privé- en gezinsleven dan ook tot het privé- en gezinsleven met zijn echtgenote, dat hij wel 

aannemelijk heeft gemaakt en dat niet wordt betwist. 

 

Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het gezinsleven is echter niet 

absoluut. Inzake immigratie heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna verkort het 

EHRM) er in beide voormelde gevallen en bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als 

dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een Staat waarvan 

hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland 

(GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, Ukaj/Zwitserland, § 27). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo 

worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door 

vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de 

gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 43). De Verdragsstaten hebben 

het recht, op grond van een vaststaand beginsel van internationaal recht, behoudens hun 

verdragsverplichtingen, met inbegrip van het EVRM, de toegang, het verblijf en de verwijdering van niet-

onderdanen te controleren (EHRM 26 juni 2012, Kurić en a./Slovenië (GK), § 355; zie ook EHRM 3 

oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 100). De Staat is aldus gemachtigd om de voorwaarden 

voor de binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen vast te leggen. 

 

In dat opzicht wijst de Raad op het arrest nr. 231.772 van de Raad van State van 26 juni 2015. Daarin 

wordt gesteld dat, ook al primeert artikel 8 van het EVRM op de bepalingen van de Vreemdelingenwet, 

dit niet wil zeggen dat aan de administratieve overheid een belangenafweging wordt opgelegd, nu de 

wetgever deze in principe reeds voorzien heeft in het kader van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, 

op grond waarvan de gemachtigde in de eerste beslissing het verblijf aan verzoeker heeft geweigerd. 

Tevens bepaalde de wetgever dat het voordeel van een verblijfsrecht aan bepaalde familieleden van 

een Belg slechts kan worden toegekend wanneer bepaalde voorwaarden voldaan zijn, zoals de 
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verplichting voor de Belgische gezinshereniger om over stabiele, regelmatige en voldoende 

bestaansmiddelen te beschikken. Deze voorwaarde werd door het Grondwettelijke Hof, in zijn arrest nr. 

121/2013 van 26 september 2013, niet als een onevenredige inbreuk op het recht op respect voor het 

privéleven en gezinsleven gewaarborgd door artikel 8 van het EVRM, beschouwd (zie in het bijzonder 

de considerans B.64.7 aan B.65, en B.52.3 van het arrest). Nu infra zal worden vastgesteld dat de 

gemachtigde op wettige wijze tot zijn conclusie is gekomen dat de stabiele, regelmatige en toereikende 

bestaansmiddelen niet zijn aangetoond, houdt dit volgens voormelde rechtspraak in dat voldaan is aan 

de belangenafweging die artikel 8 van het EVRM in het licht van de eerste bestreden beslissing vereist. 

Waar verzoeker nog stelt dat de Staat geen enkel voordeel heeft bij het nemen van dergelijke 

beslissingen zodat het voordeel voor de Staat niet groter is dan het nadeel dat hij ondervindt en het 

proportionaliteitsbeginsel dus wordt geschonden, wijst de Raad erop dat het proportionaliteitsbeginsel of 

evenredigheidsbeginsel als specifieke vorm van het redelijkheidsbeginsel, de Raad niet toestaat het 

oordeel van het bestuur over te doen. Dit beginsel staat de Raad enkel toe dat oordeel onwettig te 

bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde 

verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 

82.301). 

 

De Raad stipt daarbij aan dat de Staat wel degelijk een “voordeel” of belang heeft bij het nemen van 

beslissingen op grond van de voorwaarden van de Vreemdelingenwet waarbij zoals in casu wordt 

rekening gehouden met de stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen waarover de 

Belgische gezinshereniger beschikt vooraleer een verblijfsrecht op grond van gezinshereniging toe te 

staan. Dit kadert met name in het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van 

een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde  Verzoeker heeft bovendien in zijn uiterst 

beperkt betoog geenszins concrete elementen  aangebracht die aannemelijk maken dat de gemachtigde 

onredelijk heeft gehandeld door in zijn geval niet van deze in de Vreemdelingenwet voorziene 

voorwaarden af te wijken in het licht van de hogere rechtsnorm. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM of van het proportionaliteitsbeginsel door de eerste 

bestreden beslissing wordt niet aangenomen. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2 In een tweede middel, gericht tegen de eerste bestreden beslissing, voert verzoeker de schending 

aan van de artikelen 40ter en 42, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, van het 

evenredigheidsbeginsel, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de motiveringsplicht, van de hoorplicht en 

van verzoekers rechten van verdediging. Hij stelt tevens dat een manifeste beoordelingsfout werd 

gemaakt. 

 

Hij licht dit middel toe als volgt: 

 

“Dat verweerder in de bestreden beslissing opnieuw stelt dat de verzoeker onvoldoende heeft 

aangetoond dat de Belgische referentiepersoon over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen beschikt. 

Dat verzoeker in eerste instantie opmerkt dat verweerder heeft nagelaten, alvorens een beslissing te 

nemen, zich voldoende te informeren bij verzoeker, hem te horen minstens in het kader van een 

zorgvuldig onderzoek hem aan te schrijven/uit te nodigen bijkomende/recente stukken aangaande de 

inkomsten van de referentiepersoon neer te leggen. 

Dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout en van schending van de motiverings-en de 

zorgvuldigheidsplicht, van de hoorplicht en van verzoekers rechten van verdediging. 

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

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

Dat verzoeker evenwel door verweerder de mogelijkheid zelfs niet werd geboden zijn aanvraag te 

actualiseren en rekeninguittreksels, waaruit blijkt dat de Belgische referentiepersoon vanaf augustus 

2015 een loon uitkeert van 1500 euro per maand en vanaf februari 2016 een loon uitkeert van 2000 

euro per maand (cf. bijlage 2), neer te leggen. 

Dat verweerder, alvorens een beslissing te nemen, geenszins voorafgaandelijk voldoende onderzoek 

heeft verricht. 

Dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout en van schending van de motiverings-en de 

zorgvuldigheidsplicht, van de hoorplicht en van verzoekers rechten van verdediging. 

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

elementen om met kennis van zaken de beslissing te kunnen nemen. 
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Dat verzoeker evenwel door verweerder de mogelijkheid niet werd geboden zijn aanvraag te 

actualiseren.  

Dat tenslotte dient te worden vastgesteld dat 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 voldaan is, verweerder in zo'n geval gehouden is een 

behoefteanalyse te doen. 

Dat evenwel opnieuw nergens blijkt uit de motieven dat deze behoefteanalyse door verweerder werd 

uitgevoerd en dat verweerder een individueel onderzoek heeft gevoerd naar de eigen en specifieke 

behoeften van verzoeker, nu de bestaansmiddelen, die zijn bijgebracht, niet voldoende zouden zijn 

aangetoond in toepassing van art. 40ter Vw. 

Dat verzoeker erop wijst dat ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in zijn arrest dd. 5.1.2016 

verweerder erop heeft gewezen dat hij heeft nagelaten een behoefteanalyse overeenkomstig artikel 42, 

§ 1, tweede lid Vw. uit te voeren. 

Dat verweerder in de bestreden beslissing algemeen verwijst naar de maandelijkse vaste kosten, zoals 

hypothecaire lasten, variabele kosten van het dagelijkse leven,... zonder een individueel onderzoek te 

voeren naar de eigen en specifieke behoeften van verzoeker. 

Dat verzoeker opmerkt dat verweerder opnieuw heeft nagelaten, alvorens een beslissing te nemen, zich 

voldoende te informeren bij verzoeker en de Belgische referentiepersoon, hen te horen minstens in het 

kader van een zorgvuldig onderzoek hen aan te schrijven/uit te nodigen bijkomende stukken aangaande 

hun maandelijkse onkosten voor hun huishouden neer te leggen. 

Geenszins werd verzoeker uitgenodigd bewijzen aangaande de maandelijkse uitgaven voor hun 

huishouden neer te leggen. 

Dat derhalve geenszins verweerder, zonder een voorafgaandelijke uitvoering van een 

behoeftenanalyse, in de bestreden beslissing kon stellen dat verzoeker niet voldoet aan de gestelde 

voorwaarden. 

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, van de hoorplicht 

en van verzoekers rechten van verdediging. 

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

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

 

Vooreerst merkt de Raad op dat verzoeker in zijn tweede middel niet uiteen zet op welke wijze de 

bestreden beslissing het evenredigheidsbeginsel schendt, dermate dat deze schending niet op 

ontvankelijke wijze is aangevoerd. 

 

Verzoeker meent in zijn eerste onderdeel van het tweede middel dat de gemachtigde heeft nagelaten 

om hem te horen en zich voldoende bij hem te informeren en hem uit te nodigen bijkomende stukken 

aangaande zijn inkomsten neer te leggen. Hij stelt dat hem niet de mogelijkheid werd geboden zijn 

aanvraag te actualiseren en rekeninguittreksels over te maken waaruit blijkt dat zijn echtgenote sinds 

augustus 2015 een loon van 1.500 euro per maand ontvangt en sinds februari 2016 2.000 euro per 

maand. Verzoeker wijst er in het tweede onderdeel op dat de Raad er in zijn arrest van 5 januari 2016 

reeds op had gewezen dat de gemachtigde een behoefteanalyse diende te maken overeenkomstig 

artikel 42, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet. Hij stelt dat de gemachtigde thans in de bestreden 

beslissing nog steeds geen behoefteanalyse maakt maar slechts in het algemeen verwijst naar de 

maandelijkse vaste kosten, zoals de hypothecaire lasten en de variabele kosten van het dagelijkse 

leven, zonder evenwel een individueel onderzoek te voeren naar de eigen en specifieke behoeften van 

verzoeker.   

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat aan de overheid de verplichting wordt opgelegd haar 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 

2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het beginsel impliceert dat de overheid 

met alle dienstige stukken rekening moet houden.  

 

De hoorplicht zoals door verzoeker aangehaald als beginsel van behoorlijk bestuur, is de plicht in 

hoofde van de overheid om zich volledig in te lichten en de verzoeker de mogelijkheid te geven op 

dienstige wijze voor zijn belangen op te komen alvorens een voor hem nadelige beslissing wordt 

genomen. 

 

Waar verzoeker “de motiveringsplicht” geschonden acht en de motieven van de beslissing inhoudelijk 

bekritiseert, voert hij de schending aan van de materiële motiveringsplicht.  

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 

De Raad beoordeelt de beweerde schending van de zorgvuldigheidsplicht, hoorplicht en 

motiveringsplicht door de motivering van de bestreden beslissing te toetsen aan de gegevens van het 

dossier en aan de toepasselijke wettelijke bepalingen, die verzoeker eveneens geschonden acht. 

 

Er moet daarbij worden benadrukt dat het niet tot de bevoegdheid van de Raad behoort 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 haar beoordeling is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan 

niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. De Raad dient de regelmatigheid van een 

bestuursbeslissing te beoordelen in functie van de gegevens waarover het bestuur kon beschikken ten 

tijde van het nemen van de bestreden beslissing (beoordeling ex tunc). 

 

Artikel 40ter, tweede lid van de Vreemdelingenwet luidde op het moment dat de bestreden beslissing 

werd genomen 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.  

(…)” 

 

Artikel 42, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, dat verzoeker eveneens geschonden acht, luidde 

als volgt: 

 

“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.”  

 

Vooreerst merkt de Raad op dat verzoeker niet kan worden gevolgd waar hij beweert niet de 

mogelijkheid te hebben gekregen zijn aanvraag te actualiseren met rekeninguittreksels waaruit een 

hoger loon voor de referentiepersoon blijkt. Ten eerste blijkt uit het administratief dossier dat verzoeker, 

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

verlaten van 14 juli 2015, in september 2015 wel degelijk nieuwe stukken heeft kunnen overmaken aan 

de gemachtigde - met name in het kader van zijn nieuwe aanvraag van een verblijfskaart van een 

familielid van een Unieburger van 8 september 2015 - waaronder meer recente rekeninguittreksels 

waaruit blijkt dat de referentiepersoon in augustus en september 2015 1.500 euro verdiende. Het 

standpunt van verzoeker mist dus feitelijke grondslag. Deze aanvraag resulteerde samen met de 

aanvraag van 26 januari 2015 in de thans bestreden beslissing, nadat de Raad op 5 januari 2016 de 

weigeringsbeslissing met bevel van 14 juli 2015 bij arrest nr. 159 517 had vernietigd. Verzoeker maakt 

ook geenszins aannemelijk dat hij zijn verblijfsaanvraag na september 2015 niet meer verder kon 

actualiseren. De Raad wijst erop dat het in het kader van een wederkerig bestuursrecht toekwam aan 

verzoeker zelf, die immers door middel van zijn verblijfsaanvraag om de erkenning van het recht op 

gezinshereniging verzocht, om aan te tonen dat hij voldeed aan de voorwaarden van de 

Vreemdelingenwet. Hiervoor diende hij bij de aanvraag de nodige stukken voor te leggen, en in geval 

van een relevante wijziging in zijn situatie deze aanvraag te actualiseren. Zoals verweerder aangeeft in 

de nota met opmerkingen had verzoeker daartoe ook voldoende tijd, nu verzoeker aangeeft dat het loon 

van zijn echtgenote zowel in augustus 2015 als in februari 2016 werd verhoogd, terwijl de bestreden 

beslissing pas in maart 2016 werd genomen. In casu blijkt verzoeker aldus zelf onzorgvuldig te hebben 

gehandeld, door na te laten de nodige documenten over te maken aangaande het verhoogde loon van 

de referentiepersoon die de gemachtigde een vollediger beeld hadden kunnen bieden op haar netto-

inkomen, zodat hij de gemachtigde niet dienstig kan verwijten hem niet te hebben verzocht bijkomende 

stukken over te maken. Hij toont bijkomend geenszins aan dat het hem door de Dienst of de gemeente 

de facto onmogelijk zou gemaakt zijn de aanvraag te actualiseren. Een schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel blijkt niet. 

 

De Raad is gezien het bovenstaande van oordeel dat verzoeker op dienstige wijze voor zijn belangen 

kon opkomen en hem aldus eveneens de mogelijkheid is gegeven zichzelf te verdedigen. Evenmin kan 

de Raad vaststellen dat de gemachtigde in onredelijkheid tot zijn besluit is gekomen of een manifeste 
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beoordelingsfout heeft begaan. Een schending van de motiveringslicht, de hoorplicht of de rechten van 

verdediging blijkt niet. 

 

Het eerste onderdeel van het tweede middel is ongegrond. 

 

Verzoeker kan ook niet worden gevolgd waar hij stelt dat in de bestreden beslissing opnieuw geen 

behoefteanalyse werd uitgevoerd, zoals in de reeds vernoemde beslissing van 14 juli 2015 die 

aanleiding gaf tot het arrest nr. 159 517 van de Raad van 5 januari 2016. In tegenstelling tot in die 

beslissing, werd wat de behoefteanalyse betreft in de thans bestreden beslissing immers als volgt 

gemotiveerd: 

 

“Uit de voorgelegde bewijzen blijkt dat de bestaansmiddelen van de referentiepersoon heden 

ontoereikend zijn. Immers, hij beschikt 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 (het leefloon). Overwegende dat de 

armoederisicogrens voor een koppel rond €1500 wordt geschat en gelet op de maandelijkse vaste 

kosten zoals o.a. de hypothecaire lasten, de variabele kosten van het dagelijkse leven, het feit dat het 

niet duidelijk is of er nog andere inhoudingen dienen te gebeuren op het loon dat de referentiepersoon 

zichzelf uitkeert 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).” 

 

De Raad kan verzoeker dan ook niet volgen waar hij stelt dat er geen behoefteanalyse werd uitgevoerd. 

Na te hebben vastgesteld dat het inkomen van de referentiepersoon lager ligt dan het referentiebedrag 

van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, heeft de gemachtigde dit inkomen afgewogen tegen de 

maandelijkse vaste kosten, zoals onder andere hypothecaire lasten, evenals de variabele kosten van 

het dagelijkse leven en het feit dat niet duidelijk is of er nog andere inhoudingen op het loon dienen te 

gebeuren. De gemachtigde heeft overwogen dat ook betrokkene van het inkomen van de 

referentiepersoon moet kunnen leven en heeft  besloten dat 120 procent van het leefloon in casu het  

minimum is waarover de referentiepersoon dient te beschikken. De Raad stelt vast dat verzoeker deze 

concrete elementen van de behoefteanalyse geenszins betwist. Hij voert in het verzoekschrift geenszins 

aan dat de referentiepersoon bepaalde kosten niet zou moeten dragen of dat de deze uitzonderlijk laag 

of onbestaande zouden zijn. Verzoeker  meent dat de gemachtigde hem actief had moeten uitnodigen 

bewijzen aangaande zijn maandelijkse uitgaven voor het huishouden voor te leggen maar geeft zelf niet 

de geringste indicatie dat deze huishoudelijke maandelijkse uitgaven lager dan gemiddeld zouden zijn 

dermate dat deze eventueel een ander licht hadden kunnen werpen op het standpunt van de 

gemachtigde dat in casu een bedrag ter waarde van honderdtwintig procent van het leefloon wel het 

minimum is dat de referentiepersoon ter beschikking dient te hebben teneinde niet ten laste te vallen 

van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. Daargelaten de vraag of de gemachtigde aldus in casu in 

het licht van de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur een meer geïndividualiseerd 

onderzoek had moeten doen, ziet de Raad niet in welk belang verzoeker heeft bij deze kritiek, nu 

verzoeker zich eveneens beperkt tot een algemeen betoog. 

 

Gelet op het voorgaande blijkt niet dat de gemachtigde de bestreden beslissing onzorgvuldig zou 

hebben voorbereid, zodat een schending van de zorgvuldigheidsplicht niet kan worden aangenomen. 

Evenmin blijkt dat de gemachtigde de bestreden beslissing onredelijk zou hebben gemotiveerd in het 

licht van de artikelen 40ter en 42, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, zodat niet wordt 

aangenomen dat deze bepalingen of de materiële motiveringsplicht werden geschonden of dat een 

manifeste appreciatiefout werd gemaakt. Aangaande de opgeworpen schending van de hoorplicht als 

algemeen beginsel van behoorlijk bestuur heeft verzoeker zijn belang niet aangetoond. 

 

Het tweede onderdeel van het tweede middel is deels onontvankelijk, deels ongegrond. 

 

2.3 In een derde middel, gericht tegen beide bestreden beslissingen, voert verzoeker de schending aan 

van artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de EU (hierna verkort het Handvest), van 

artikel 17 van de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op 
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gezinshereniging (hierna verkort de Gezinsherenigingsrichtlijn), van artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet, van de motiveringsplicht, de zorgvuldigheidsplicht, de hoorplicht, het 

redelijkheidsbeginsel, het evenredigheidsprincipe en de rechten van verdediging. 

 

Hij licht dit middel toe als volgt: 

 

“Tenslotte wil verzoeker 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 verzoeker, 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 verzoeker uit te nodigen 

voor een verhoor. 

Verzoeker 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 verzoeker 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 verzoeker 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». 

Dat de motiverings-en de zorgvuldigheidsverplichting, het redelijkheidsbeginsel, het 

evenredigheidsprincipe en verzoekers 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 verzoekers 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.” 

 

Vooreerst wijst de Raad erop dat de verwijzing naar artikel 17 van de Gezinsherenigingsrichtlijn niet 

dienstig is, nu deze richtlijn betrekking heeft op gezinshereniging tussen derdelanders, terwijl verzoeker 

een aanvraag tot gezinshereniging heeft ingediend als familielid van een Belg, zodat deze richtlijn in 

casu geen toepassing vindt. 

 

Verzoeker voert de schending aan van het hoorrecht zoals wettelijk verankerd in artikel 41 van het 

Handvest en als algemeen beginsel van het Unierecht.  

 

Uit de bewoordingen van artikel 41 van het Handvest volgt duidelijk dat dit artikel niet is gericht tot de 

lidstaten, maar uitsluitend tot de instellingen, organen en instanties van de Unie (HvJ 17 juli 2014, C-

141/12 en C-372/12, Y.S. e.a., §. 67). Zoals verzoeker ook aangeeft vormt het hoorrecht echter tevens 

een algemeen beginsel van Unierecht, dat met name deel uitmaakt van de eerbiediging van de rechten 

van verdediging (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., §. 81; HvJ 5 november 2014, C-166/13, 

Mukarubega, § 45, HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, §’n 30 en 34). 

 

Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie heeft de regel dat aan de adressaat van een 

bezwarend besluit de gelegenheid moet worden gegeven om zijn opmerkingen kenbaar te maken 

voordat dit besluit wordt genomen, tot doel de bevoegde autoriteit in staat te stellen naar behoren 

rekening te houden met alle relevante elementen. Die regel beoogt met name, ter verzekering van de 

effectieve bescherming van de betrokken persoon, deze laatste in staat te stellen om een vergissing te 
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corrigeren of individuele omstandigheden aan te voeren die ervoor pleiten dat het besluit wordt 

genomen, niet wordt genomen of dat in een bepaalde zin wordt besloten (HvJ 18 december 2008, C-

349/07, Sopropé, § 49 en HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, § 37).  

 

Het recht om te worden gehoord impliceert tevens dat de overheid met de nodige aandacht kennis 

neemt van de opmerkingen van de betrokkene door alle relevante gegevens van het geval zorgvuldig en 

onpartijdig te onderzoeken en het besluit toereikend te motiveren (HvJ 18 december 2008, C-349/07, 

Sopropé, § 50).  

 

De verplichting tot eerbiediging van de rechten van verweer van de adressaten van besluiten die hun 

belangen aanmerkelijk raken, rust aldus in beginsel op de overheden van de lidstaten wanneer zij 

maatregelen nemen die binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen (HvJ 11 december 2014, C-

249/13, Boudjlida, § 40).  

 

Vooreerst dient de Raad dus te onderzoeken of de thans bestreden beslissingen een toepassing 

uitmaken van het Unierecht. De Raad maakt daarbij het onderscheid tussen de beslissing tot weigering 

van een verblijf van meer dan drie maanden enerzijds en het bevel om het grondgebied te verlaten 

anderzijds.  

 

Wat de weigeringsbeslissing betreft, merkt de Raad op dat verzoeker een familielid is van een Belg die 

verblijft in de lidstaat waarvan zij de nationaliteit bezit. Er wordt niet aangetoond dat deze Belgische 

burger gebruik heeft of had gemaakt van haar recht op vrij verkeer of dat het vestigingsrecht van 

verzoeker een afgeleid verblijfsrecht zou betreffen in het kader van richtlijn 2004/38/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op 

het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (hierna verkort de 

Burgerschapsrichtlijn), of in het kader van de artikelen 21, 45 of 56 van het VWEU. Evenmin wordt 

aangetoond dat de bestreden beslissing tot gevolg heeft dat de Belgische echtgenote, zijnde een 

Unieburger, het effectieve genot wordt ontzegd van de belangrijkste aan deze status ontleende rechten. 

  

Bijgevolg valt de eerste bestreden beslissing niet binnen de werkingssfeer van het Unierecht (HvJ 26 

februari 2013, zaak C-617/10, Akerberg, pt. 21). Bijgevolg kan, conform artikel 51, lid 1 van het 

Handvest, dan ook geen toetsing gebeuren aan de hand van de in het Handvest neergelegde 

grondrechten (HvJ 8 november 2012, zaak C-40/11, Iida, pt. 79-81). Evenmin kan een toetsing 

gebeuren aan de hand van algemene beginselen van het Unierecht, met name het hoorrecht, als 

onderdeel van eerbiediging van de rechten van verdediging, zodat verzoeker zich wat de 

weigeringsbeslissing betreft hierop niet kan beroepen.  

 

Wat het bevel om het grondgebied te verlaten betreft, staat het buiten twijfel dat het opleggen van een 

bevel om het grondgebied te verlaten een bezwarend besluit betreft dat de belangen van betrokken 

vreemdeling ongunstig kan beïnvloeden. Bovendien is een bevel om het grondgebied te verlaten een 

verwijderingsmaatregel in de zin van artikel 6 van de Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement 

en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten 

voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna 

verkort de Terugkeerrichtlijn), dus is het Unierecht, en derhalve ook het hoorrecht als algemeen beginsel 

van Unierecht, van toepassing. 

 

De Raad wijst op het belang van het hoorrecht in het kader van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, 

dat verzoeker eveneens door het bestreden bevel geschonden acht. 

 

Deze bepaling, die de omzetting vormt van artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn, voorziet uitdrukkelijk dat 

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

hoger belang van het kind, de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land, 

en zijn gezins- en familieleven. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet maakt dan ook een individueel 

onderzoek noodzakelijk. Wat het genoemde gezins- en familieleven betreft, weerspiegelen artikel 5 van 

de Terugkeerrichtlijn en de omzetting ervan in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet artikel 8 van het 

EVRM, waarvan verzoeker in het eerste middel de schending aanvoerde.  

 

Opdat deze verplichting tot het voeren van een individueel onderzoek in het kader van artikel 74/13 van 

de Vreemdelingenwet, als omzetting van artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn, een nuttig effect kent, dient 

de betrokken vreemdeling in staat te worden gesteld naar behoren en daadwerkelijk zijn standpunt 

kenbaar te maken in het kader van een administratieve procedure waarbij een bevel om het 
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grondgebied te verlaten wordt afgeleverd, aangezien in de huidige stand van de procedure niet kan 

worden uitgesloten dat een dergelijk besluit de belangen van een vreemdeling aanmerkelijk ongunstig 

kan beïnvloeden. Het arrest Boudjlida legt dienaangaande de verantwoordelijkheid heel duidelijk bij de 

lidstaten door te stellen dat wanneer de bevoegde nationale autoriteit voornemens is een 

terugkeerbesluit uit te vaardigen, zij dus gehouden is aan de door artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn 

(zoals omgezet in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet) opgelegde verplichtingen te voldoen en zij de 

betrokkene daarover moet horen, in die zin dat de derdelander naar behoren en daadwerkelijk zijn 

standpunt kenbaar moet kunnen maken over de onrechtmatigheid van zijn verblijf en over de redenen 

die overeenkomstig het nationale recht kunnen rechtvaardigen dat die autoriteit afziet van de vaststelling 

van een terugkeerbesluit en waarbij de betrokkene zich tijdens het gehoor coöperatief moet opstellen 

(HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, §’n 49, 50 en 55).  

 

In casu blijkt noch uit de bestreden beslissing, noch uit het administratief dossier dat de gemachtigde 

conform artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet rekening heeft gehouden met het gezinsleven van 

verzoeker met zijn echtgenote -dat door verweerder niet wordt betwist- bij zijn voornemen om aan de 

beslissing tot weigering van verblijf ook een beslissing tot bevel om het grondgebied te verlaten te 

koppelen. De gemachtigde koppelt immers op grond van artikel 52, § 4, 5
e
 lid van het Koninklijk besluit 

van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen niet automatisch maar “desgevallend” een bevel aan de weigering van 

verblijf. In tegenstelling tot wat verweerder voorhoudt in de nota met opmerkingen, met verwijzing naar 

een arrest van de Raad, kan uit het loutere feit dat uit de weigeringsbeslissing en uit de vaststelling dat 

reeds meerdere aanvragen tot gezinshereniging werden ingediend blijkt dat de gemachtigde op de 

hoogte was van het gezinsleven van verzoeker, niet steeds zonder meer worden afgeleid dat hij met dit 

gezinsleven ook rekening heeft gehouden bij het nemen van de verwijderingsmaatregel. De 

weigeringsbeslissing is immers in casu enkel gemotiveerd met betrekking tot de vereiste van de 

stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen, dermate dat deze motieven in casu niet 

volstaan om aan te tonen dat met het gezinsleven is rekening gehouden voor de onderscheiden 

beslissing ook het bevel af te geven. De Raad kan niet zelf tot deze beoordeling overgaan zonder zich in 

de plaats van het bestuur te stellen (cf. RvS 26 juni 2014, nr. 227.900). Waar verweerder in de nota met 

opmerkingen nog stelt dat artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet geenszins een motiveringsplicht 

inhoudt, stipt de Raad aan dat evenmin uit het administratief dossier blijkt dat voorafgaandelijk aan de 

beslissing tot afgifte van een bevel met de in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet opgesomde 

elementen is rekening gehouden. Ten overvloede is het in het licht van een daadwerkelijke 

rechtsbescherming en om de wapengelijkheid tussen de partijen te verzekeren, aangewezen dat de 

beoordeling van de elementen genoemd in deze bepaling uit het bestreden bevel blijkt, hetgeen in casu 

niet het geval is, ook al kan uit artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet geen formele motiveringsplicht 

afgeleid worden. 

 

Een schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet door het bevel om het grondgebied te 

verlaten, wordt in de aangegeven mate aannemelijk gemaakt. Deze vaststelling leidt tot de vernietiging 

van het bestreden bevel. Gezien de overige middelen en middelenonderdelen gericht tegen het bevel 

om het grondgebied te verlaten niet tot een ruimere vernietiging kunnen leiden, dienen deze niet te 

worden behandeld. 

 

Het derde middel is in de besproken mate gegrond voor zover het is gericht 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 verweerder. 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 3 maart 2016 tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden, wordt verworpen. 
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Artikel 2 

 

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

Vereenvoudiging van 3 maart 2016 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, wordt 

vernietigd. 

 

Artikel 3 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van verweerder. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien september tweeduizend zestien 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


