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 nr. 174 638 van 14 september 2016 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, op 13 mei 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 11 april 2016 tot 

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

20). 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 23 juni 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 augustus 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. LIEBENS, die loco advocaat H. DRIESSEN verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 13 oktober 2015 deed verzoeker een aanvraag voor een verblijfskaart van familielid van een 

burger van de Unie. 

 

1.2. Op 11 april 2016 werd een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

genomen met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de bestreden beslissing, die als 

volgt wordt gemotiveerd: 

 

“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 
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aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 13.10.2015 werd 

ingediend door: 

 

[…] 

 

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 40bis, §2, eerste lid, 5° van de wet van 15.12.1980 stelt dat ‘als familie van de burger van de 

Unie worden beschouwd: (…) de vader of de moeder van een minderjarige burger van de Europese 

Unie, bedoeld in artikel 40, §4, eerste lid, 2°, voor zover de laatstgenoemde te zijnen laste is en hij 

daadwerkelijk over het hoederecht beschikt’. 

 

Betrokkene heeft echter niet afdoende aangetoond dat de referentiepersoon te zijne laste is. Immers, hij 

toont niet aan over voldoende bestaansmiddelen te beschikken om effectief financieel in te staan voor 

de referentiepersoon. 

 

Volgende documenten werden voorgelegd: 

- arbeidsovereenkomsten (…) voor 10.11.2015, 18.11.2015 en 11.01.2016 – 12.01.2016; bijbehorende 

loonfiches voor de periode 09.11 – 22.11.2015, 18.01 – 31.01.2016 en 15.02 – 28.02.2016 

- arbeidsovereenkomst (…) voor de periode 21.12.2015 – 25.12.2015; bijbehorende loonfiches voor de 

periode 07.12.2015 - 27.12.2015 en 14.01 – 10.01.2016 

- rekeninguittreksels (…) 

 

Uit deze stukken blijkt niet afdoende dat het inkomen van betrokkene voldoende is om een effectieve 

tenlasteneming van de referentiepersoon in België, rekening houdend met het geldend Belgisch 

integratie inkomen, te verzekeren. Bijgevolg lopen zowel betrokkene als de referentiepersoon het risico 

ten laste te vallen van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. 

 

Bovendien blijkt uit bijkomende gegevens van het administratieve dossier dat betrokkene op heden niet 

langer tewerkgesteld is bij deze werkgevers (noch (…), noch (…)). 

 

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 40bis 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 AI van betrokkene 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. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 40bis van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging de verwijdering 

van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), van artikel 42 van de vreemdelingenwet, van artikel 

17 van de richtlijn 2003/86 van de raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging, 

van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het individualiteitbeginsel. 

Hij licht het middel toe als volgt: 

 

“Doordat: 

Ten eerste\ de bestreden beslissing inhoudelijk stelt niet wordt voldaan aan het vereiste van art. 40bis 

Vreemdelingenwet;  

- Ten tweede\ de minister of zijn gemachtigde, in functie van art. 42 Vreemdelingenwet en art. 17 van de 

richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging, niet is 

nagegaan welke bestaansmiddelen de burger van de Unie die vervoegd wordt en haar familieleden 

nodig hebben om in hun behoeften te voorzien zonder ten laste te vallen van de openbare overheden; 
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Ten eerste en ten tweede samen: [doordat] de bestreden beslissing een afdoende formele en materiële 

motivering ontbeert, alsook geen blijk geeft van de eerbiediging van het zorgvuldigheidsbeginsel, het 

proportionaliteitsbeginsel en a fortiori het individualiteitsbeginsel. In zoverre de formele motiveringsplicht 

betrokken is wordt ook verwezen naar art. 62 Vreemdelingenwet; en artt. 2 en 3 van de Wet 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen) 

Terwijl: 

Ten Eerste 

1. 

Art. 40 bis Vreemdelingenwet. de formele basis waarop de weigering in dat geval zou zijn geënt, stelt: 

Art. 40bis ... 

§ 2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd : 

... 5° de vader of de moeder van een minderjarige burger van de Europese Unie, bedoeld in artikel 40, § 

4, eerste lid, 2°, voor zover de laatstgenoemde te zijnen laste is en hij daadwerkelijk over het 

hoederecht beschikt. ... 

§ 3. De in § 2 bedoelde familieleden die burger van de Unie zijn, hebben het recht de in artikel 40, § 3, 

bedoelde burger van de Unie te begeleiden of zich bij hem te voegen voor zover zij de in artikel 41, 

eerste lid, bedoelde voorwaarde. vervullen. Indien het familieleden betreft die geen burger van de Unie 

zijn, moeten zij de in artikel 41, tweede lid, bedoelde voorwaarde vervullen. 

Het in § 2, eerste lid, 5°, bedoelde familielid moet het bewijs leveren dat hij over voldoende 

bestaansmiddelen beschikt om in zijn eigen behoeften en die van zijn kind, burger van de Unie, te 

voorzien, ont niet ten laste te komen van het sociale zekerheidsstelsel 

van het Rijk, en over een ziektekostenverzekering die alle risico's in België dekt. In het kader van de 

evaluatie van de bestaansmiddelen wordt met name rekening gehouden met hun aard en hun 

regelmaat. ... 

2. 

Ten einde te voldoen aan het bij art. 40bis §2, 5° Vreemdelingenwet bepaalde, en derhalve indien men 

de vader is van een minderjarige Unieburger met voldoende bestaansmiddelen en een 

ziekteverzekering, is vereist dat: 

Men een ouder is, hetgeen niet ter betwisting is (zoals ook blijkt uit supra "IN FEITE"); 

Het kind 'ten laste' is, hetgeen betekent dat het kind afhankelijk is van materiële steun dewelke moet 

toelaten om (minimaal) te overleven, rekening houdend met je financiële en sociale omstandigheden 

(hierop wordt hieronder nog teruggekomen) : 

Men het hoederecht heeft over het kind. waaraan in casu voldaan is, nu zowel de materiële bewaring 

van / en het ouderlijk gézag over zijn kinderen berusten bij verzoekende partij en zijn partner, de 

moeder-. 

Bovendien (en zeker nu de Nederlandstalige en Franstalige wettekst hieromtrent niet eenduidig zijn, is 

aan het "hoederecht" voldaan, nu volgens het Hof van Justitie het erop aankomt dat de ouder 

daadwerkelijk zorg draagt voor het kind. 

Men zelf voldoende bestaansmiddelen heeft; dit betekent dat de ouder – in casu verzoekende partij - 

voldoende bestaansmiddelen moet hebben om te voorzien in de eigen behoeften en in die van het kind, 

teneinde te voorkomen dat men in België ten laste zou vallen van de sociale bijstand. Het Unierecht 

verbiedt dat België een bepaald bedrag zou vaststellen dat "voldoende" is, omdat dit altijd geval per 

geval beoordeeld moet worden. Het bedrag mag in geen geval hoger liggen dan de leefloon tarieven. 

Ten gevolge van deze voorwaarde, en van zodra men in het bezit bent van een attest van immatriculatie 

(oranje kaart) kan men in België werken en inkomsten verwerven. Men heeft dan drie maanden de tijd 

vanaf de start van de procédure om te bewijzen dat men aan de voorwaarden voldoet. 

Verwerende partij moet bij de beoordeling van de bestaansmiddelen rekening houden met je 

persoonlijke situatie, waaronder de aard en regelmatigheid van de inkomsten. ( eigen onderlijning - 

hierop wordt hieronder nog uitgebreider teruggekomen) 

Men over een ziekteverzekering beschikt, die alle risico's in België dekt. Ook het EU-kind moet een 

ziekteverzekering hebben. Aan deze voorwaarde is voldaan, en wordt ook niet door verwerende partij 

betwist. Dit kan ook niet anders aangezien verzoekende partij toegelaten is geweest tot het uitoefenen 

van arbeid, voor wat dit tevens een voorwaarde is. 

Men een gezinscel vormt, wat impliceert dat men het minderjarig kind begeleidt of men zich bij het kind 

voegt. Samenwonen is strikt genomen geen vereiste om een gezinscel te vormen, gelet op de stukken 

in het dossier, en het feit dat dit punt niet door verwerende partij wordt betwist, is ook aan deze 

voorwaarde voldaan. Het komt gepast voor "ten laste" en "voldoende bestaansmiddelen" verder te 

onderzoeken, en de bestreden beslissing op dit punt te weerleggen. 

Uit de bestreden beslissing, meer bepaald... 
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"Betrokkene heeft echter niet afdoende aangetoond dat de referentiepersoon te zijne laste is? Immers, 

hij toont niet aan over voldoende bestaansmiddelen te beschikken om effectief financieel in te staan 

voor de referentiepersoon." 

... blijkt dat verwerende partij stelt - en zo blijkt uit het woord "immers", dat het omdat niet zou 

aangetoond worden dat er onvoldoende inkomsten zijn, "a fortiori" niet aangetoond wordt het kind ten 

laste is. 

Verwerende partij veegt hier twee verschillende begrippen (en twee autonome en verschillende 

voorwaarden) bijeen. 

a. 

"Ten laste" betekent dat het kind afhankelijk is van materiële steun dewelke moet toelaten om 

(minimaal) te overleven, rekening houdend met de financiële en sociale omstandigheden. 

Dat het kind in (de kinderen, in casu), ten laste zijn van verzoekende partij én zijn partner, de moeder 

van de kinderen, is vanzelfsprekend. 

Dat de kinderen ten laste zijn van verzoekende partij is niet alleen evident, het is ook zo dat 

verzoekende partij zijn kinderen effectief onderhield, totdat de overheid zijn arbeidskaart heeft 

ingetrokken. 

b. 

Voor wat de bestaansmiddelen betreft: 

De bestaansmiddelen zijn erop gericht om niet te moeten terugvallen op de sociale zekerheid. 

Hierbij is het inderdaad van belang te weten of het kind als referentiepersoon in bepaalde mate ten laste 

is. 

Dit neemt hoegenaamd niet weg dat men naar de hele gezinssituatie moet kijken, ten einde te kunnen 

oordelen of met de globale bestaansmiddelen 

Hier een theoretische abstractie van maken, zoals verwerende partij doet, gaat volledig voorbij aan de 

ratio legis, en is dan ook compleet i.e. kennelijk onredelijk. 

Blijkt zelfs dat verwerende partij zelfs op dezelfde ondoortastende wijze geen acht slaat op de overige 

inkomsten in het gezin en gewoon weg een weigeringsbeslissing laat tussenkomen met bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

Het is aan de zorgvuldige overheid om de verzoekende partij te wijzen op alle bij te brengen 

bewijsmiddelen, zoals de inkomsten, maar het getuigt van dezelfde zorgvuldigheid om alle 

bestaansmiddelen in rekening te nemen. 

Als verwerende partij dan toch "ten laste" en "bestaansmiddelen" onlosmakelijk aan elkaar koppelt, dient 

zij conséquent te zijn en de globale gezinssituatie op dat gebied te bekijken. De kinderen zijn hier 

evengoed ten laste van de moeder, die ook bestaansmiddelen heeft. Des te meer dringt zich een 

daadwerkelijk behoefteanalyse op, waarbij de aanzet bij verwerende partij ligt, niet bij de verzoekende 

partij. 

De verwerende partij kan zich dan ook niet, als zij derwijze oordeelt, vrijwillig ontslaan van de op haar 

rustende verplichtingen (zie ook verder) 

Daarnaast moge dan ook duidelijk blijken dat er op geen enkel moment een behoefteanalyse is 

gemaakt, waaruit inderdaad blijkt dat verzoekende partij op geen moment ten laste van de Belgische 

Staat / sociale zekerheid was of zou komen te vallen. 

Aan de hand van de loonbieven en andere sociale documenten, en het gegeven dat men samenwoont 

met een vrouw en kinderen (2de inkomen +/- 1400 EUR / maand en kindergeld) is aangetoond dat er 

wel degelijk voldoende bestaansmiddelen zijn. 

Daarbij komt: 

Men weet dat verzoekende partij (in de moeilijke economische conjunctuur ongelofelijk zijn best doet om 

aan een arbeidsbetrekking te geraken); 

Men ontzegt vervolgens langs de ene kant van de verwerende partij aan verzoekende partij het recht 

om te werken en dus zelf inkomsten te verwerven naast deze van zijn vrouw/partner, 

Om vervolgens te oordelen: "u hebt onvoldoende bestaansmiddelen" (zonder dat er naar de andere 

gezinsinkomsten wordt gekeken (behoefte analyse) (zie verder) 

En meer nog: "u bent niet langer tewerkgesteld" ( wat logisch is als men de arbeidskaart afneemt) 

Dan is de conclusie van verwerende partij wel zeer laconiek: "dat betrokkene niet langer tewerkgesteld 

is". 

Conclusie van verzoekende partij: aan het vereiste van bestaansmiddelen en het ten laste zijn is in de 

reële omstandigheden voldaan. 

Ten Tweede 

Bovendien stelt verzoekende partij vast dat, met de bestreden beslissing, de verwerende partij de 

bepalingen van art. 42 Vreemdelingenwet j° art. 17 van de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 

september 2003 inzake het recht op gezinshereniging niet heeft geëerbiedigd. 

1. 
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Art. 42 Vreemdelingenwet bepaalt: 

"Art. 42 §1 Het recht op een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk wordt zo snel mogelijk en ten 

laatste zes maanden volgend op de datum van aanvraag zoals bepaald in § 4, tweede lid, erkend aan 

de burger van de Unie en zijn familieleden onder de voorwaarden en voor de duur door de Koning 

bepaald overeenkomstig de Europese verordeningen en richtlijnen. Bij de erkenning wordt rekening 

gehouden met het geheel van de elementen van het dossier. 

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. 

§ 2. Voor de burgers van de Unie wordt het recht op verblijf van meer dan drie maanden geconstateerd 

door een verklaring van inschrijving. Zij worden al naargelang het geval ingeschreven in het 

vreemdelingenregister of in het bevolkingsregister. 

§ 3. Voor de familieleden van de burger van de Unie die zelf geen burgers van de Unie zijn, wordt het 

recht op verblijf geconstateerd door een verblijfsvergunning. Zij worden ingeschreven in het 

vreemdelingenregister. De geldigheidsduur van deze verblijfsvergunning is gelijk aan de voorziene 

periode van verblijf van de burger van de Unie die zij begeleiden of vervoegen en bedraagt ten hoogste 

vijfjaar vanaf de datum van afgifte. 

§ 4. De verklaring van inschrijving en de verblijfsvergunning worden afgegeven volgens de modaliteiten 

door de Koning bepaald overeenkomstig de Europese verordeningen en richtlijnen, 

Zij moeten ten laatste worden aangevraagd bij het verstrijken van een periode van drie maanden na de 

datum van binnenkomst bij het gemeentebestuur van de plaats waar men verblijft. Indien na het 

verstrijken van deze periode, geen verklaring van inschrijving of verblijfsvergunning wordt aangevraagd, 

kan er door de minister of zijn gemachtigde een administratieve geldboete van 200 euro geheven 

worden. Deze geldboete wordt geïnd overeenkomstig artikel 42octies." 

2. 

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

gezinshereniging stelt: 

"In geval van afwijzing van een verzoek, intrekking of niet-verlenging van een verblijfstitel, alsmede in 

geval van een verwijderingsmaatregel tegen de gezinshereniger of leden van diens gezin houden de 

lidstaten terdege rekening met de aard en de hechtheid van de gezinsband van de betrokken persoon 

en met de duur van zijn verblijf in de lidstaat, alsmede met het bestaan van familiebanden of culturele of 

sociale banden met zijn land van herkomst."  

Waarom hier in dit specifiek geval niet naar het hele gezin en de inkomsten daarvan is gekeken, is 

verzoekende partij volstrekt onduidelijk, gezien de ratio legis (niet ten laste vallen van de sociale 

zekerheid). 

Het is verwerende partij duidelijk wie allemaal op dat adres woont en wat de sociaalrechtelijke 

implicaties zijn. 

Verzoekende partij vermag hier de verwerende partij dan eveneens te wijzen op de bewoordingen van 

het Chakroun-arrest van het Hof van Justitie van de EU (C-578/08, 4 maart 2010, Jurispr. 2010 

bladzijde 1-01839) alwaar door de Nederlandse overheid eveneens een aanvraag voor 

gezinshereniging werd afgewezen omdat de financiële middelen lager waren dan het bedrag dat vereist 

was volgens de Nederlandse wet. Het Hof van Justitie oordeelde dienaangaande terecht: 

"Aan gezien de omvang van de behoeften van persoon tot persoon sterk kan verschillen, moet deze 

bevoegdheid [om een inkomensvoorwaarde op te leggen] bovendien aldus worden uitgelegd dat de 

lidstaten wel een bepaald referentiebedrag kunnen vaststellen,  maar niet dat zij een minimuminkomen 

kunnen bepalen waaronder geen gezinshereniging wordt toegestaan, zonder enige concrete 

beoordeling van de situatie van iedere aanvrager. Deze uitlegging vindt steun in artikel 17 van de 

richtlijn, op g rond waarvan verzoeken om gezinshereniging individueel moeten worden behandeld". 

Het is duidelijk dat verwerende partij zich thans principieel gebaseerd heeft op de 

inkomensvoorwaarden, zonder evenwel de concrete situatie van verzoekende partij in de ruime context, 

en zoals bekend via de stukken in het administratief dossier, te beoordelen, hetgeen manifest een 

schending uitmaakt van art. 42, § 1, tweede lid Vreemdelingenwet, en ook van art. 17 van de richtlijn 

2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging. 

Conclusie: verwerende partij heeft zelf de op haar rustende verplichtingen niet nageleefd. 

De bestreden beslissing is nietig. 

Ten eerste en ten tweede samen 
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Verzoekende partij erkent dat het de Raad als annulatierechter niet toekomt om de beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid, doch dat in de uitoefening van het wettelijk 

toezicht De Raad 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 dan ook ingevolge haar vaststaande rechtspraak 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 tune). 

Door geen verdere verwijzing te maken naar art. 42 Vreemdelingenwet, schendt de verwerende partij 

dan ook de formele motiveringsplicht, nu elke verwijzing ontbreekt, 

en minstens is deze ondeugdelijk, waardoor de materiële motiveringsplicht in het gedrang is. 

Immers, in het geval van verzoekende partij had verwerende partij moeten beoordelen of zijn 

vrouw/partner, in aanmerking genomen haar inkomsten en de behoeften, verzoekende partij en de 

kinderen kan onderhouden met een inkomen dat lager ligt dan het referentiebedrag. 

Het gaat niet op om louter het kind hier als referentiepersoon te bekijken, terwijl goed geweten is dat de 

moeder, met permanent verblijfsrecht in België, eveneens stabiele inkomsten uit vervangingsinkomen 

en kindergeld heeft. Door hier helemaal geen rekening mee te houden, is aangetoond dat het onderzoek 

door de verwerende partij niet doortastend en met kennis van zaken werd gevoerd, en er enkel op 

gericht is verzoekende partij uit te wijzen, los van alle overige fundamentele rechten die hij heeft. 

Nu de verwerende partij alleen heeft getoetst of verzoekende partij met zijn inkomen aan de norm van 

de wet voldoet zonder de individuele omstandigheden nader te beoordelen, is de bestreden beslissing 

onvoldoende zorgvuldig en onvoldoende gemotiveerd. Verzoekende partij brengt de Raad haar arrest 

78310 dd. 29.03.2012 in herinnering alwaar de Raad, zeer terecht heeft geoordeeld: "De bestreden 

beslissing bevat geen verwijzing naar artikel 42, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet noch een 

motivering inzake de bestaansmiddelen de referentiepersoon en haar familieleden nodig hebben om in 

hun eigen behoeften te voorzien zonder ten laste te vallen van de openbare overheden... Dit onderdeel 

van het [...] middel is gegrond" Gegeven de materiële gegevens waarover de verwerende partij 

beschikte en vermocht te beschikken, kon zij de beslissing zoals de thans bestreden wordt, niet rechts 

verantwoord nemen, en schendt zij het redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht. 

Daarenboven, 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). 

Dat hier niet met alle gegevens rekening is gehouden, is manifest aangetoond. 

Betreffende de aangevoerde schending van het evenredigheidsbeginsel, moet opgemerkt worden dat dit 

beginsel als specifieke vorm van het redelijkheidsbeginsel weliswaar de Raad niet toestaat het oordeel 

van het bestuur over te doen, maar enkel 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). 

Welnu, gelet op de specifieke omstandigheden: 

Verzoekende partij werkte en vergaarde inkomsten, doch zijn arbeidskaart werd afgenomen 

De partner van verzoekende partij heeft een vervangingsinkomen van 1400 EUR/ maand en kindergeld 

De inkomsten van verzoekende partij waren voldoende om naast de andere inkomsten een normaal 

leven te leiden (zie stukken 8 en 9) 

Dat verzoekende partij en het gezin aan alle andere voorwaarden voldeden en zeker geen last voor de 

sociale zekerheid betekenden 

Etc. 

... is aangetoond dat de bestreden beslissing disproportioneel is en geen blijk geeft van een correct 

onderzoek en een correcte interpretatie van de Wet, welke als enig oogmerk heeft dat men niet ten laste 

van de sociale zekerheid komt te vallen. 

Aan dit wettelijk normdoel voldoet verzoeker en zijn gezin volledig! Met de individuele situatie van het 

gezin van verzoekende partij werd geen rekening gehouden. 

* * * 

Dat het middel ernstig is.” 

 

2.1.2. Verzoeker diende een aanvraag in als familielid van een burger van de Unie overeenkomstig 

artikel 40bis, §2, 5°, van de vreemdelingenwet. Volgens deze bepaling wordt als familielid van de burger 

van de Unie beschouwd: “de vader of de moeder van een minderjarige burger van de Europese Unie,  

bedoeld in artikel 40, §4, eerste lid 2°, van de vreemdelingenwet, voor zover deze te zijnen laste is en hij 

daadwerkelijk over het hoederecht beschikt.”  

 

Artikel 40bis, §4, vierde lid, van de vreemdelingenwet bepaalt verder:  
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“Het in § 2, eerste lid, 5°, bedoelde familielid moet het bewijs leveren dat hij over voldoende 

bestaansmiddelen beschikt om in zijn eigen behoeften en die van zijn kind, burger van de Unie, te 

voorzien, om niet ten laste te komen van het sociale zekerheidsstelsel van het Rijk, en over een 

ziektekostenverzekering die alle risico's in België dekt. In het kader van de evaluatie van de 

bestaansmiddelen wordt met name rekening gehouden met hun aard en hun regelmaat.” 

 

De bestreden beslissing steunt op de vaststelling dat de referentiepersoon niet ten laste van verzoeker 

is. Er wordt gepreciseerd dat uit de voorgelegde loonfiches “immers” niet blijkt dat het inkomen 

voldoende is om een effectieve tenlasteneming van de referentiepersoon te verzekeren, rekening 

houdend met het Belgisch integratie-inkomen. Bijgevolg lopen zowel betrokkene als de 

referentiepersoon het risico ten laste te vallen van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. Verder wordt 

vastgesteld dat verzoeker actueel niet meer tewerkgesteld is.   

Derhalve verbindt de verwerende partij de voorwaarde van het ten laste zijn aan de criteria van de 

bestaansmiddelen, zoals uiteengezet in artikel 40bis, §4, vierde lid, van de vreemdelingenwet. 

Verzoeker kan op dit punt worden bijgetreden.  

 

Verzoeker betoogt dat niet enkel zijn persoonlijke inkomsten moesten worden beoordeeld, maar ook het 

inkomen van zijn partner, die eveneens de referentiepersoon ten laste heeft. Verzoeker voert aan dat hij 

samenwoont met zijn partner en hun kinderen. Zijn partner verdient 1400 euro per maand, waarmee is 

aangetoond dat er wel degelijk voldoende bestaansmiddelen zijn.  

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) merkt echter op dat het de aanvrager van 

het verblijf toekomt zijn aanvraag te staven aan de hand van de nuttige en bewijskrachtige documenten. 

Verzoeker voert pas bij zijn huidige aanvraag een getuigschrift van woonst d.d. 26 april 2016, alsook 

een samenstelling van het gezin. Deze stukken dateren van na de bestreden beslissing zodat er geen 

rekening mee kon worden gehouden. Hij legt thans een uittreksel neer van ‘De Voorzorg’ waaruit blijkt 

dat zijn partner een invaliditeitsuitkering ontvangt van 1376,75 euro tot 1486,89 euro per maand. Dit 

attest dateert echter eveneens van 10 mei 2016.  

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt niet dat verzoeker in het kader van zijn aanvraag de 

verwerende partij stukken heeft overgemaakt met betrekking tot het inkomen van zijn partner of het 

gezinsinkomen. Het komt in de eerste plaats de verzoekende partij toe om erover te waken zich te 

bekwamen in elke procedure die zij heeft ingesteld, en, indien nodig, deze procedures te vervolledigen 

en te actualiseren. Er blijkt niet dat de verzoekende partij op enig ogenblik de verwerende partij op de 

hoogte heeft gebracht van het inkomen van zijn partner, zodat hij de verwerende partij niet kan verwijten 

hiermee geen rekening te hebben gehouden.  

 

In het tweede onderdeel betoogt verzoeker dat artikel 42, §1, tweede lid, van de vreemdelingenwet 

voorschrijft dat indien niet voldaan is aan de voorwaarde betreffende de stabiele en regelmatige 

bestaansmiddelen, de verwerende partij dient over te gaan tot een behoefteanalyse. Artikel 42, §1, 

tweede lid, van de vreemdelingenwet bepaalde op het ogenblik van het nemen van de bestreden 

beslissing:  

 

“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.” 

 

Artikel 40bis, §4, tweede lid, van de vreemdelingenwet heeft echter betrekking op de in artikel 40, §4, 

eerste lid, 2°, van de vreemdelingenwet bedoelde categorieën, met name Unie-burgers die in het Rijk 

verblijven als beschikker van voldoende bestaansmiddelen. De verwijzing naar het (toenmalige) artikel 

40ter, tweede lid, van de vreemdelingenwet heeft betrekking op een aanvraag in functie van de 

Belgische echtgenoot, partner of descendent ten laste.  

De huidige aanvraag heeft echter betrekking op een aanvraag op grond van artikel 40bis, §4, 5°, van de 

vreemdelingenwet.  

Specifiek wat deze categorie betreft, voorziet artikel 40bis, §4, vierde lid, van de vreemdelingenwet 

(zoals van kracht op het ogenblik van de bestreden beslissing) :  

 

“Het in § 2, eerste lid, 5°, bedoelde familielid moet het bewijs leveren dat hij over voldoende 

bestaansmiddelen beschikt om in zijn eigen behoeften en die van zijn kind, burger van de Unie, te 
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voorzien, om niet ten laste te komen van het sociale zekerheidsstelsel van het Rijk, en over een 

ziektekostenverzekering die alle risico's in België dekt. In het kader van de evaluatie van de 

bestaansmiddelen wordt met name rekening gehouden met hun aard en hun regelmaat.” 

 

Het betoog dat betrekking heeft op artikel 17 van de richtlijn 2003/86, wordt niet dienstig aangevoerd ten 

aanzien van de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden. Immers valt verzoeker, 

die zich in het kader van de bestreden weigeringsbeslissing beroept op een recht op gezinshereniging 

als ascendent die een Unieburger ten laste heeft, niet onder het toepassingsgebied van deze richtlijn. 

Uit artikel 1 volgt duidelijk dat deze richtlijn enkel van toepassing is op de gezinshereniging van 

derdelanders die wettig op het grondgebied van de lidstaten verblijven. De voormelde richtlijn is dus niet 

van toepassing op de gezinshereniging van derdelanders met Belgische onderdanen, zoals hier het 

geval is. Het betoog dat verweerder overeenkomstig artikel 17 van de richtlijn 2003/86 verzoeker 

bijkomend diende te horen over zijn gezins- en economische situatie, mist dan ook juridische grondslag. 

Verweerder was immers in casu niet gebonden door de richtlijn 2003/86 en meer specifiek door de 

aangehaalde verplichting conform artikel 17 van deze richtlijn om bij de afwijzing van een verzoek tot 

gezinshereniging “alsnog rekening [te houden] met de aard en de hechtheid van de gezinsband, met de 

duur van het verblijf alsmede het bestaan van familiebanden of culturele of sociale banden met het land 

van herkomst”. 

 

De situatie van de dochter van verzoeker vertoont evenwel gelijkenissen met deze van de minderjarige 

burger van de Unie uit het arrest van het Hof van Justitie in de zaak ‘Zhu en Chen’ (HvJ 19 oktober 

2004, nr. C-200/02, Zhu en Chen v. Secretary of State for the Home Department), zoals wordt bevestigd 

in de parlementaire voorbereiding van artikel 16 van de wet van 19 maart 2014 tot wijziging van de wet 

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (B.S., 5 mei 2014), waarbij het door verzoeker geschonden geachte 

artikel 40bis, §2, 5°, van de vreemdelingenwet werd ingevoerd. In de Memorie van Toelichting van het 

ontwerp van dit wetsartikel wordt gesteld dat: “de les van het Hof van Justitie, die getrokken werd uit het 

arrest van 19 oktober 2004 betreffende de zaak Zu en Chen (C-200/02), in het Belgisch recht (wil) 

bekrachtigen. In het kader van latere zaken werd trouwens meermaals aan deze les herinnerd (zie met 

name arrest van 8 november 2012, Iida, C-40/11, punten 55 en 69 evenals het arrest van 10 oktober 

2013, “Alopka”, C-86/12, punt 29). In zijn “Chen”-arrest heeft het Hof van Justitie voor recht verklaard 

dat artikel 18 EG (nu artikel 21 VWEU) en de richtlijn 90/364 betreffende het verblijfsrecht aan de 

minderjarige onderdaan van een lidstaat die gedekt is door een passende ziektekostenverzekering en 

die ten laste komt van een ouder die zelf onderdaan is van een derde staat en wiens bestaansmiddelen 

toereikend zijn om te voorkomen dat genoemde minderjarige ten laste komt van de overheidsfinanciën 

van de lidstaat van ontvangst, een recht om voor onbepaalde duur op het grondgebied van deze laatste 

staat te verblijven verlenen. In dat geval geven deze zelfde bepalingen de ouder die daadwerkelijk voor 

die onderdaan zorgt het recht met deze laatste in de lidstaat van ontvangst te verblijven. Bijgevolg 

moeten de lidstaten de ouder die een onderdaan van een derde staat is en wiens kind zich in een 

dergelijke situatie bevindt toestaan om met zijn kind op hun grondgebied te verblijven. Het doel is het 

nuttig effect van de rechten die verbonden zijn met het Europees burgerschap van het minderjarig kind 

te garanderen, in het bijzonder het recht op vrij verkeer waarvan hij krachtens artikel 21 van het VWEU 

geniet (zie arrest “Zu en Chen”, punten 45 en 46).” (MvT bij het Wetsontwerp houdende diverse 

bepalingen inzake Asiel en Migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Parl.St., 

Kamer 2013-2014, nr. 3239, p. 16-17). Uit het arrest ‘Zhu en Chen’ blijkt dat het Hof belang hechtte aan 

het feit dat de ouder-derdelander daadwerkelijk zorg draagt voor de minderjarige burger van de Unie die 

ten zijnen laste is. Hierbij moet worden vastgesteld dat de voorwaarden dat de minderjarige burger van 

de Unie “ten laste” is van de ouder-derdelander enerzijds, en dat deze ouder-derdelander de 

“daadwerkelijke zorg” draagt voor de minderjarige Unieburger anderzijds, in wezen elkaars spiegelbeeld 

zijn. Wat wordt beoogd met het stellen van deze voorwaarden is dat een feitelijke situatie wordt 

aangetoond waaruit blijkt dat de minderjarige burger van de Unie afhankelijk is van de ouder, waarbij 

deze afhankelijkheid voortvloeit uit de omstandigheid dat het kind daadwerkelijk wordt verzorgd door de 

ouder die het verblijfsrecht vraagt. 

 

De situatie, zoals bedoeld in artikel 40bis, §2, 5°, van de vreemdelingenwet, kan op alle mogelijke 

manieren worden bewezen. Uit de neergelegde loonfiches en de interim fiches voor telkens enkele 

dagen, kan echter onmogelijk worden besloten dat verzoeker materieel zou instaan voor zijn 

minderjarige dochter en daadwerkelijk voor haar zou zorgen. Verzoeker weerlegt de pertinente 

vaststellingen niet van de gemachtigde van de staatssecretaris dat “niet […] afdoende [blijkt] dat het 

inkomen van betrokkene voldoende is om een effectieve tenasteneming van de referentiepersoon in 
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België (…) te verzekeren.” Bovendien wordt gemotiveerd dat verzoeker niet bewijst actueel 

tewerkgesteld te zijn.  

 

De verklaring dat de kinderen, die opgevoed worden door zijn partner, ook te zijnen laste zouden zijn 

louter omdat verzoeker na de geboorte van het tweede kind in 2014 naar België is gekomen, volstaat in 

dit verband niet.  

 

Waar verzoeker nog aanvoert dat hij thans niet mag werken omdat zijn arbeidskaart werd afgenomen, 

merkt de Raad op dat dit niet het gevolg is van de thans bestreden beslissing.  

 

Het middel is niet gegrond.  

 

2.2.1. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van het EVRM en van 

artikel 62 van de vreemdelingenwet. Evenals van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de materiële motiveringsplicht, 

van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel, van het rechtszekerheidsbeginsel en 

van het individualiteitsbeginsel. Hij licht het middel toe als volgt: 

 

“Doordat verzoekende partij tezamen met de bestreden weigeringsbeslissing een bevel betekend kreeg 

om het grondgebied te verlaten. Terwijl verzoekende partij niet automatisch een verwijderingsmaatregel 

opgelegd kan krijgen wanneer er ernstige en concrete aanwijzingen bestaan van een mogelijke 

schending van art. 8 EVRM. 

In dergelijk geval heeft de Raad het recht om de toepassing van de betrokken wets- of verordenende 

bepaling uitte sluiten. (Raad Vreemdelingenbetwistingen nr. 24.538, 13 maart 2009) 

Art. 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

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

correspondent. 

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." 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, zal inderdaad in de eerste plaats nagekeken dienen te worden of er een privé- en/of 

familie- en gezinsleven bestaat in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk 

werd gepleegd door de bestreden beslissing.  

In elke verblijfsbeslissing die mogelijk het recht op gezinsleven (artikel 8 EVRM) schendt, moet de staat 

het hoger belang van het kind in overweging nemen. 

Dat volgt uit het arrest Jeunesse tegen Nederland van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

(EHRM, 03.10.2014). 

Alle landen die partij zijn bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens moeten nagaan of een 

beslissing over verblijfsrecht het recht op een gezinsleven (artikel 8 EVRM) al dan niet schendt. Zij 

moeten een belangenafweging ('fair balance'-toets) maken: dat is een afweging tussen het belang van 

de staat om immigratie te controleren, en het belang van de vreemdeling om een gezinsleven te hebben 

op het grondgebied van de staat. In die afweging moet de overheid voldoende gewicht toekennen aan 

het hoger belang van het kind. 

Echter, de weigeringsbeslissing motiveert niet waarom een bevel tot het verlaten grondgebied in functie 

van art. 8 EVRM gerechtvaardigd kan zijn, 

Het is bovendien aan de verzoekende partij, die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, 

om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak het bestaan van het door haar ingeroepen 

privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit 

heeft geschonden. 

In die zin betoogt verzoekende partij bijkomend dat zij zich weldegelijk op artikel 8 van het EVRM kan 

beroepen, vermits er niet alleen sprake is van een voldoende hechte relatie tussen hem en de 

kinderen/familie/partner in België, maar ook dat het nagenoeg onmogelijk is voor de vreemdeling om in 

het land van oorsprong dat familieleven te leiden. 

Dit alles maakt ondanks de vaste rechtspraak rond art. 8 EVRM van Uw Raad, derhalve weldegelijk een 

schending uit van het recht zoals gewaarborgd door art. 8 EVRM. Uit hetgeen uiteengezet werd blijkt 

dus ten overvloede dat inzonderheid de formele (nu elke verwijzing naar de gezinssituatie ontbreekt) en 

materiële motiveringsplicht (nu minstens de bestreden beslissing ondeugdelijk is gemotiveerd), het 
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zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, het zekerheidsbeginsel en het 

individualiteitsbeginsel wordt geschonden. 

Verzoekende partij beroept zich ook hier tenslotte op een schending van het individualiteitsbeginsel, 

aangezien de bestreden beslissing, ofschoon de mogelijkheid daartoe geen rekening houdt met de 

specifieke omstandigheden eigen aan het administratief dossier van verzoekende partij. 

Tenslotte komt de bestreden beslissing met bevel om het grondgebied te verlaten in conflict met het 

redelijkheidsbeginsel, dat stelt dat een bestuurshandeling enkel maar aanvaardbaar kunnen zijn als ze 

redelijk zijn, en waarbij moet rekening gehouden worden, zoals hoger reeds aangetoond, met de 

omvang van de gevolgen die elk van de wijzen van herstel met zich medebrengen. 

Dat het middel ernstig is.” 

 

2.2.2. Waar de verzoekende partij de schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, wijst de Raad 

erop dat de verzoekende partij nalaat uiteen te zetten op welke wijze voormelde bepaling geschonden is 

in het kader van de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden, nu uit hetgeen 

voorafgaat blijkt dat zij niet aannemelijk maakt dat ze voldoet aan de voorwaarden van artikel 40bis, § 2, 

eerste lid, 5°, van de vreemdelingenwet. De Raad wijst erop dat de toetsing aan artikel 8 van het EVRM 

in het kader van een aanvraag tot gezinshereniging reeds werd doorgevoerd in de wettelijke bepalingen, 

nu de wetgever heeft geoordeeld dat het verblijfsrecht voor bepaalde familieleden van een Belg slechts 

kan worden toegekend wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan (cf. RvS 26 juni 2015, nr. 

231.772). 

 

Verzoeker betoogt evenwel dat de weigeringsbeslissing niet automatisch tot een verwijderingsmaatregel 

mag leiden wanneer er ernstige en concrete aanwijzingen bestaan van een mogelijke schending van 

artikel 8 van het EVRM. De Raad merkt dienaangaande op dat de beslissing tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden en het bevel om het grondgebied te verlaten twee van elkaar 

onderscheiden rechtshandelingen vormen die een toetsing vergen aan verschillende wetsbepalingen en 

uiteenlopende rechtsgevolgen teweegbrengen. Hieraan wordt geen afbreuk gedaan door het feit dat zij 

met hetzelfde document, ‘bijlage 20’, ter kennis van de betrokkene worden gebracht. Dit document 

vormt slechts de wijze van kennisgeving, doch houdt niet in dat het om één beslissing zou gaan. De 

Raad beklemtoont dat wanneer twee beslissingen samen worden betekend, hieruit niet kan worden 

geconcludeerd dat het niet langer twee afzonderlijke beslissingen zijn (zie RvV 23 december 2013, AV, 

nrs. 115 993 en 115 995 en RvS 15 januari 2014, nr. 226.065 en RvS 23 januari 2014, nrs. 226.182 

t.e.m. 226.185). Bijgevolg dient de opgeworpen schending van artikel 8 van het EVRM eveneens 

getoetst te worden aan het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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.” 

 

Wanneer een risico op schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in 

de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden 

beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven 

dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (EHRM 31 

oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 61). 

 

In casu wordt in de bestreden beslissing niet betwist dat verzoeker met zijn partner en kinderen een 

gezinsleven heeft, maar werd aan de verzoekende partij het verblijfsrecht op grond van artikel 40bis van 

de vreemdelingenwet geweigerd. Dit betreft een situatie van eerste toelating.  

In dit geval oordeelt het EHRM dat er geen inmenging is en geschiedt geen toetsing aan de hand van 

het tweede lid van artikel 8 van het EVRM. In dit geval moet er volgens het EHRM onderzocht worden of 

er een positieve verplichting is voor de Staat om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te 

handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 

2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland 

(GK), § 105). De omvang van de positieve verplichtingen die op de staat rusten is afhankelijk van de 
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precieze omstandigheden die eigen zijn aan het voorliggend individueel geval. In het kader van een 

billijke afweging worden een aantal elementen in rekening genomen, met name de mate waarin het 

gezins- en privéleven daadwerkelijk wordt verbroken bij verwijdering naar het land van bestemming, de 

omvang van de banden in de Verdragsluitende Staat, alsook de aanwezigheid van onoverkomelijke 

hinderpalen die verhinderen dat het gezins- en privéleven elders normaal en effectief wordt uitgebouwd 

of verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen van 

immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. 

Noorwegen, par. 70). Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een 

gezins- en privéleven elders, zal er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezins- 

en privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM (zie EHRM 14 februari 2012, nr. 26940/10, Antwi e.a. 

v. Noorwegen, par. 89). 

 

Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt 

dat er een positieve verplichting voor de Staat is, dan is er schending van artikel 8 van het EVRM 

(EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva 

en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 106). 

 

De Raad van State wees er in zijn arrest van 26 juni 2015 met nummer 231.772 op 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, daar de wetgever deze reeds voorzien 

heeft in het kader van artikel 40bis en 40ter van de vreemdelingenwet.  

 

Bijgevolg staat in dit kader, het opleggen aan de administratieve overheid om een belangenafweging te 

doen, gelijk aan het feit dat de vreemdeling moet voldoen aan de wettelijke voorziene voorwaarden om 

van een gezinshereniging te kunnen genieten. Uit de bespreking van de door verzoeker aangevoerde 

middelen blijkt niet dat in casu de verwerende partij ten onrechte besloten heeft dat verzoeker niet aan 

de toelatingsvoorwaarden voor verblijf voldoet. 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 de 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. 

 

Wat betreft de afgifte van het bevel om het grondgebied te verlaten, blijkt uit de feitelijke 

omstandigheden van de zaak dat de gemachtigde van de staatssecretaris hiertoe heeft besloten nadat 

werd beschikt over de door verzoeker ingediende aanvraag van een verblijfskaart. Door aldus te 

handelen erkent deze dat de uitkomst van deze aanvraag bepalend kan zijn voor het al dan niet 

afleveren van het bevel om het grondgebied te verlaten. In casu blijkt aldus dat de belangenafweging 

die in de vreemdelingenwet werd verankerd met de artikelen 40bis en volgende, eveens aanleiding 

heeft gegeven tot de afgifte van het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Verzoeker betoogt in het middel dat het nagenoeg onmogelijk is om in het land van herkomst het 

gezinsleven uit te oefenen, doch brengt geen enkel concreet element bij waaruit dit kan blijken waaruit 

een positieve verplichting kan worden afgeleid om zijn aanwezigheid in het Rijk te gedogen, te meer nu 

uit de gegevens van de zaak blijkt dat aan verzoeker nog op 30 maart 2015 een identiteitskaart te Duren 

(Duitsland) werd afgegeven, waaruit kan worden afgeleid dat verzoeker tot kort voor het indienen van de 

aanvraag in oktober 2015, zonder zijn gezin in Duitsland leefde.  

Het middel is niet gegrond.  

 

2.3.1. In een derde middel voert verzoeker de schending aan van het gelijkheidsbeginsel, van non-

discriminatiebeginsel, zoals gewaarborgd door de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en van artikel 14 

van het EVRM. Hij licht het middel toe als volgt:  

 

“Doordat er niet wordt gekeken naar de globale inkomsten van het gezin, zoals uit het administratief 

dossier blijkt, en de ruimere financiële en sociale context, waaruit duidelijk blijkt dat verzoekende partij 

en zijn gezin in staat zijn te voldoen aan de wetgevende motieven nopens het "niet ten laste vallen van 

de sociale bijstand". 

Terwijl de geciteerde artikelen ertoe strekken te verzekeren dat de normen die in de Belgische 

rechtsorde van toepassing zijn het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod in acht nemen, waarbij 
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de artikelen 10 en 11 van de Grondwet een algemene draagwijdte hebben en elke discriminatie 

verbieden, ongeacht de oorsprong ervan. 

Tot de rechten en vrijheden die zonder discriminatie moeten worden gewaarborgd, behoren de rechten 

en vrijheden die voortvloeien uit internationale verdragsbepalingen die België binden. Artikel 14 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens verbiedt met name elke discriminatie in het genot van 

een van de bij dat Verdrag gewaarborgde rechten met inbegrip van het recht op gezinsleven (art. 8 

EVRM) Uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoekende partij eigenlijk niet kan voldoen aan datgene 

wat van hem wordt vereist indien men zijn specifieke inkomsten niet in rekening wenst te nemen, en zijn 

vergunning om te arbeiden afneemt dan de facto onmogelijk is voor verzoekende partij. 

Dat verwerende partij dan ook rechtstreeks en dermate inmengt in de mogelijkheid tot gezinshereniging, 

in die mate dat dit flagrant is en volstaat voor de Raad dit vast te stellen ten einde de bestreden 

beslissing te horen vernietigen. 

Dat het middel ernstig is.” 

 

2.3.2. In de bespreking van het eerste middel werd reeds uiteengezet waarom, op basis van de door 

verzoeker voorgelegde bewijsstukken, terecht werd geoordeeld dat verzoeker niet aantoont over 

voldoende bestaansmiddelen te beschikken om in zijn eigen behoeften te voorzien en die van zijn kind. 

Verzoeker brengt in het derde middel geen nieuwe argumenten bij. Wat betreft het feit dat verzoeker 

thans niet over een arbeidskaart beschikt, werd er hoger reeds op gewezen dat dit geen verband houdt 

met de thans bestreden beslissing. Voorts houdt het gelijkheidsbeginsel en het non-

discriminatiebeginsel in dat gelijke situaties gelijk moeten worden behandeld. Verzoeker brengt geen 

concrete elementen aan waaruit kan blijken dat hij ongelijk werd behandeld. 

Het middel is niet gegrond.  

 

2.4.1. In een vierde middel voert verzoeker ten aanzien van het bevel om het grondgebied te verlaten de 

schending aan van artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, van artikel 

17 van de richtlijn 2003/86, van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, van de materiële 

motiveringsplicht, van de zorgvuldigheidsplicht, van het redelijkheidsbeginsel en van 

proportionaliteitsbeginsel. Hij licht het middel toe als volgt: 

 

“Doordat aan verzoekende partij het bevel om het grondgebied te laten werd gegeven; 

Terwijl: 

1. (a) 

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

gezinshereniging, uitdrukkelijk stelt 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; 

1. (b) 

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

recht op gezinshereniging, verzoekende partij diende te worden gehoord omtrent de gezins- en 

economische situatie;  

Hetgeen niet is gebeurd. 

2. 

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 verzoekende partij 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 verzoekende partij is. 

3. 

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». 

Met dit hoger belang is geenszins rekening gehouden, minstens ontbreekt elke motivering hiernaar; 

De Raad heeft in dit verband al eerder geoordeeld: 

"De Raad moet verzoekster daarin volgen nu geenszins blijkt dat de gemachtigde bij de beslissing van 

de afgifte van het bevel om het grondgebied te verlaten heeft rekening gehouden met het gezinsleven 

van verzoekster met mevrouw F.K.A.B., dat nochtans niet wordt betwist en waarvan de gemachtigde 
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blijkens het administratief dossier nochtans op de hoogte was bij het nemen van het bestreden bevel. 

Bovendien blijkt dat de beslissing tot weigering van verblijf nu dit een beoordeling bevat van het 

voorleggen van stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen evenmin een beoordeling van 

het gezinsleven bevat, dermate dat ook niet met verwijzing naar deze beslissing kan gesteld worden dat 

de gemachtigde heeft rekening gehouden met het gezins- en familieleven van verzoekster bij afgifte van 

het bevel. Een schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet wordt aangenomen." (RvV, nr. 

165 003 van 31 maart 2016, pp. 8-9) 

4. 

Ten overvloede hieruit blijkt dat de formele en minstens materiële motiveringsplicht, alsook de 

zorgvuldigheidsplicht, het redelijkheidsbeginsel, het proportionaliteitsbeginsel geschonden zijn. 

Dat hoe dan ook dit middel gegrond is, hetgeen reeds volstaat voor de vernietiging van het thans 

bestreden bevel om het grondgebied te verlaten.” 

 

2.4.2. Zoals hoger reeds gesteld bepaalt artikel 40bis en volgende van de vreemdelingenwet de 

voorwaarden waarbinnen, wat verzoeker en zijn gezin betreft, het recht van artikel 8 van het EVRM kan 

worden uitgeoefend. Zoals hoger reeds gesteld is de belangenafweging in dit kader gebeurd met het 

invoeren van deze bepalingen in de vreemdelingenwet. Uit de bespreking van het tweede middel is 

reeds gebleken dat de verwerende partij naar aanleiding van de belangenafweging die werd gemaakt 

met de weigeringsbeslissing eveneens heeft besloten tot de afgifte van het bevel om het grondgebied te 

verlaten. Verzoeker voert geen concrete elementen aan waaruit positieve elementen kunnen blijken die 

zich verzetten tegen de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Evenmin blijkt dat 

verzoeker in het kader de in artikel 41 van het Handvest vervatte recht om gehoord te worden nog 

elementen wou doen gelden die een invloed konden hebben op de totstandkoming van de bestreden 

beslissing. 

 

Het middel is niet gegrond.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

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

door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 


