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 nr. 177 241 van 31 oktober 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X 

, die verklaart van Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op 20 april 2016 heeft ingediend om de 

nietigverklaring te vorderen van de beslissing  van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging van 18 maart 2016 tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met beslissing houdende 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 15 juli 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 september 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. PEETERS, die loco advocaat S. VAN ROSSEM verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 22 september 2015 dient de verzoeker een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie, dit in zijn hoedanigheid van partner in een duurzame relatie met een Belgische 

onderdaan.  

 

Op 18 maart 2016 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris (hierna: de gemachtigde) 

tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met beslissing houdende bevel om het 

grondgebied te verlaten.  

 

Het betreft de thans bestreden akte. Deze akte omvat enerzijds een beslissing tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden en anderzijds een beslissing houdende bevel om het grondgebied te 
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verlaten. Deze beide beslissingen werden aan de verzoeker in één akte, onder de vorm van een bijlage 

20, aan de verzoeker ter kennis gebracht op 22 maart 2013, die als volgt is 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 

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 22.09.2015 werd 

ingediend door: 

 

Naam: M. N. 

Voorna(a)m(en): Grégoire 

Nationaliteit: Congo (Dem. Rep.) 

Geboortedatum: (…) 

Geboorteplaats: (…) 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (…) 

 

om de volgende reden geweigerd: 

 

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

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

familielid van een burger van de Unie. 

  

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

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

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

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

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

 

Ter staving van de bestaansmiddelen legt de referentiepersoon de volgende documenten over: een 

arbeidsovereenkomst op basis van dienstencheques bij Randstad voor onbepaalde duur, deeltijds 

opgesteld op 27.01.2006 en tewerkstelllingsattesten opgesteld op 2014 en 2015 opgesteld op 

25.08.2015. 

Uit deze documenten blijkt dat de inkomsten niet voldoen aan de criteria van artikel 40ter van de wet 

van 15.12.1980. De maandelijkse inkomsten liggen immers lager dan 120% van het leefloon voor een 

persoon met gezinslast. 

Overeenkomstig artikel 42 §1, alinea 2 van de wet van 15.12.1980 dient er dus een behoefteanalyse te 

gebeuren. 

Voor zover uit het administratief dossier iets te vinden is over het bestedingspatroon van de 

referentiepersoon (vaste en variabele kosten) blijkt alvast dat er 145 € als maandelijkse huishuur moet 

betaald worden. Dat is een bedrag dat aangepast is aan het bescheiden inkomen van de Belgische 

referentiepersoon en getuigt er impliciet van dat de referentiepersoon in een kwetsbare financiële 

situatie verkeert en de referentiepersoon zich daarvan bewust is gezien hij een sociale woning betrekt. 

Indien hij voldoende inkomen zou hebben, zou hij immers 403,00 € per maand aan huur moeten 

betalen. Gezien dit gegeven en het feit dat de armoederisicogrens voor 2 personen in België op 1500 

euro wordt geschat, is 120 % van het leefloon voor een persoon met gezinslast echt wel het minimum 

dat de referentiepersoon ter beschikking zou moeten hebben, alvorens het verblijfsrecht aan betrokkene 

kan worden toegestaan. 

 

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. Over de rechtspleging 

 

2.1. De verzoeker heeft, overeenkomstig artikel 39/81, vierde lid van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), er de griffie van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) tijdig van in kennis gesteld dat hij geen synthesememorie 

wenst neer te leggen.  

 

Dienvolgens wordt de procedure verder gezet conform artikel 39/81, eerste lid van de 

vreemdelingenwet. 
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2.2. Aan de verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat hoe dan ook 

niet kan worden ingegaan op de vraag van de verweerder om de kosten van het geding ten laste van de 

verzoeker te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voert de verzoeker de schending aan van de motiveringsverplichting, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel. Uit het betoog ter ondersteuning van het 

eerste middel blijkt dat de verzoeker zich tevens beroept op de schending van het gelijkheidsbeginsel, 

van artikel 17 van de 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, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van 

Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 

90/365/EEG en 93/96/EEG (hierna: de richtlijn 2004/38/EG), van de hoorplicht als algemeen beginsel 

van behoorlijk bestuur, van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991) en van de materiële motiveringsplicht. 

 

Het eerste middel wordt als volgt toegelicht:  

 

“Verzoeker zijn aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de unie werd 

geweigerd. 

Dat verzoeker zich niet kan verzoenen met de motivering waarom zijn aanvraag werd geweigerd. 

Dat zijn beslissing als volgt werd gemotiveerd: 

(…) 

Verzoeker gaat dan ook niet akkoord met de bestreden beslissing en wenst het volgende te 

benadrukken: 

 

a) Aangaande het inkomen van de partner van verzoeker 

 

De bestreden beslissing stelt dat niet zou kunnen vastgesteld worden dat de partner van verzoeker over 

voldoende inkomen zou beschikken. 

Uit de bestreden beslissing blijkt op onvoldoende wijze hoe deze afweging in het dossier van verzoeker 

gemaakt werd. 

Dat een duidelijk gebrek aan welwillendheid kan verweten worden ten opzichte van verwerende partij! 

Verwerende partij haalt aan dat er verschillende documenten werden voorgelegd, maar stelt dat de 

inkomsten niet voldoen aan de criteria van de vreemdelingenwet. De maandelijkse inkomsten liggen 

lager dan 120% van het leefloon voor een persoon met gezinslast. 

 

Dient verwerende partij er niet op gewezen te worden een zorgvuldig, individueel en uitgebreid 

onderzoek uit te voeren? 

Men stelt dat de partner van verzoeker een te laag inkomen zou hebben. Maar de partner van verzoeker 

doet veel moeite om haar inkomen naar boven te halen wat zij ook kan staven in bijgevoegde 

documenten van Randstad. Daaruit blijkt dat zij de voorbije 3 maanden steeds een brutoloon ontving dat 

hoger is dan de vooropgestelde 1.500 €. Ook verzoeker werkt en beschikt dus over een inkomen. 

De partner van verzoeker werkt namelijk al sinds 2006 onafgebroken met een vast contract. 

Indien men nog vragen had gehad m.b.t. het inkomen van de partner van verzoeker, had men haar 

minstens kunnen contacteren om bijkomende informatie te bekomen of stukken die de actuele situatie 

bevestigen. 

Men heeft op geen enkel moment enige actie ondernomen om het inkomen en haar inspanning tot 

tewerkstelling echt te onderzoeken. 

Verzoeker mag op zijn minst verwachten dat verwerende partij om bijkomende informatie zou vragen 

om aldus een correct, grondig en actueel zicht te bekomen op de financiële situatie van verzoeker en 

zijn partner. 

Dat verwerende partij het gelijkheidsbeginsel flagrant schendt. In andere dossiers vraagt men immers 

wel om bijkomende informatie, terwijl men het in dit dossier nalaat. 

Het feit dat verwerende partij nagelaten heeft deze bijkomende informatie op te vragen, getuigt van een 

onzorgvuldigheid en gebrek aan motivatie om een zo correct mogelijk beeld van het inkomen van de 

partner van verzoeker te bekomen. 

Dat er bijgevolg ook geen afdoende behoefteanalyse in het dossier is gemaakt. 

Dat uit de behoefteanalyse immers duidelijk het volgende had gebleken; 

Dat verzoeker steeds van goede wil is geweest en alles volgens de geldende regelgeving heeft gedaan. 
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Dat verzoeker eveneens een verklaring van het OCMW heeft neergelegd, waaruit blijkt dat hij tot op 

heden geen financiële of materiële steun kreeg van het OCMW. 

Dat verwerende partij hier geen rekening mee heeft gehouden, minstens blijkt dit niet uit de bestreden 

beslissing. 

Zelfs in de veronderstelling dat de neergelegde documenten niet zouden volstaan, schendt men toch 

minstens het redelijkheids- en het gelijkheidsbeginsel daar men een dossier correct en volledig dient te 

onderzoeken en niet in het ene dossier de mogelijkheid geeft om het dossier aan te vullen en in het 

andere dossier zonder meer een negatieve beslissing geeft. 

Dat de partner van verzoeker wel degelijk de moeite doet om te werken voor het onderhoud van haar 

gezin! 

Het is onbegrijpelijk waarom verwerende partij weigert de aanvraag van verzoeker grondig te 

onderzoeken! 

Dat dit getuigt van een gebrekkige wil van verwerende partij! 

Dat het onredelijk is van verwerende partij om onvoldoende rekening te houden met het inkomen van de 

partner van verzoeker, alsook dat van verzoeker zelf! Dit maakt niet alleen een schending uit van de 

motiveringsplicht, maar eveneens van het zorgvuldigheidsbeginsel! 

Dat verwerende partij de motiveringsplicht schendt door hier geen rekening mee te houden! 

Bovendien dient verwerende partij rekening te houden met het geheel van elementen! De partner van 

verzoeker heeft steeds het nodige gedaan om een inkomen te verzekeren. 

Indien verwerende partij hier rekening mee had gehouden, hadden zij tot een andere conclusie 

gekomen in het dossier. 

De wetswijziging d.d. 08.07.2011 heeft strengere regels toegevoegd voor gezinshereniging. 

Een van de voorwaardes betreft het inkomen van de Belgische onderdaan. M.b.t. tot het inkomen werd 

het volgende gesteld: 

- De echtgenoot of partner moet bewijzen dat de gezinshereniger stabiele en toereikende 

bestaansmiddelen heeft. Dat is het geval wanneer de bestaansmiddelen gelijk zijn aan tenminste 

120% van het leefloon (tarief persoon met een gezin ten laste). Momenteel bedraagt dit 1232,29 

eur. 

Bij het beoordelen van de bestaansmiddelen:  

- houdt men rekening met hun aard en regelmatigheid 

- wordt leefloon, maatschappelijke dienstverlening, gezinsbijslag, wachtuitkering en een 

overbruggingsuitkering niet in aanmerking genomen  

- wordt een werkloosheidsuitkering enkel in aanmerking genomen voor zover de gezinshereniger 

bewijst dat hij actief werk zoek 

Wanneer het gezinslid geen toereikende bestaansmiddelen kan bewijzen zoals hierboven beschreven, 

moet de DVZ een behoefteanalyse maken van het gezin en op basis daarvan bepalen welke 

bestaansmiddelen zij nodig hebben om in hun behoeften te voorzien zonder ten laste te vallen van de 

overheid. De aanvraag gezinshereniging zal dus niet automatisch geweigerd worden wanneer men 

geen bestaansmiddelen kan bewijzen gelijk aan 120% van het leefloon (tarief persoon met een gezin 

ten laste) 

Dat artikel 17 van de richtlijn 2004/38/EG, op grond waarvan verzoeken om gezinshereniging individueel 

moeten behandeld worden, geschonden is! 

Dat het dan ook geen redelijk argument is om de aanvraag van verzoeker te weigeren. 

Dat verwerende partij geen rekening heeft gehouden met alle elementen en het geheel van elementen 

die verzoeker aanhaalt, en dat dit in strijd is met de rechtspraak van het Hof van Justitie. 

Dat in eerste instantie verwerende partij de beslissing onvoldoende motiveert. Verzoeker kan immers op 

onvoldoende wijze afleiden waarom deze feiten en stukken niet volstaan. 

Dat men minstens de intentie moet hebben om via een correct onderzoek en dus een correcte en 

volledige feitenvaststelling tot een volledig inzicht te komen en ook het geheel van elementen moet 

beoordelen. 

Dat het duidelijk is dat mevrouw al sinds 2006 onafgebroken aan het werk is met een vast contract en 

dat eveneens verzoeker werkt, zij ook nooit van het OCMW hebben geleefd... Dat zij dus alle moeite 

doen om in te staan voor het onderhoud van hun gezin. 

Dat de bestreden beslissing dan ook vernietigd dienen te worden. 

Professor Suetens geeft de volgende omschrijving m.b.t. het redelijkheidsbeginsel: "wanneer het 

bestuursorgaan op evidente wijze een onjuist gebruik van zijn beleidsvrijheid heeft gemaakt, maw 

wanneer het bestuur kennelijk onredelijk heeft gehandeld."
1
 

Het is onbegrijpelijk hoe verwerende partij op basis van dezelfde stukken in het ene geval de 

afhankelijkheid wel bewezen acht of hier niet aan twijfelt en in het andere geval een andere beslissing 

neemt. 

Dat de bestreden beslissing dan ook vernietigd dient te worden. 
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Dat een flagrante schending van het zorgvuldigheidsbeginsel bovendien eveneens blijkt uit het feit dat 

verzoeker of partner nooit gehoord zijn geweest, alvorens verzoeker een bevel om het grondgebied te 

verlaten werd afgeleverd. 

Volgens vaste rechtspraak van de Raad van State houdt de hoorplicht als algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur in dat tegen niemand een maatregel kan worden genomen die gegrond is op zijn 

persoonlijk gedrag en die zijn belangen zwaar kan treffen, zonder dat hem vooraf de gelegenheid wordt 

gegeven zijn standpunt uiteen te zetten en op nuttige wijze voor zijn belangen op te komen. 

Bij gebrek aan enige formele wetgeving ter zake, zal de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur slechts van toepassing zijn als aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden is voldaan: 

1.De overheid neemt een individuele beslissing die de betrokkene ernstig in zijn belangen aantast 

2.De maatregel is gebaseerd op het persoonlijk gedrag van betrokkene, met name een gedrag dat hem 

als een tekortkoming wordt aangerekend 

(RvS 24 mei 2012, nr. 219.470; RvS 16 juni 2011, nrs. 213.887 en 213.888; RvS nr. 211.309, 17 

februari 2011; RvS 20 april 2010, nr. 203.094; RvS 1 juni 2009, nr. 189.314; RvS 16 februari 2004, nr. 

128.184). 

Om te onderzoeken of het aan verzoeker opgelegde bevel een maatregel uitmaakt die deze twee 

cumulatieve voorwaarden in zich sluit, dienen ter zake toepasselijke wettelijke bepalingen in 

ogenschouw te worden genomen. 

In casu wordt aan verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten opgelegd in toepassing van 

artikel 7, §1, 2° van de vreemdelingenwet. Dergelijke beslissing houdt in dat verzoeker het grondgebied 

dient te verlaten en zijn partner dient achter te laten. 

Het staat buiten twijfel dat dergelijke beslissing een maatregel uitmaakt die verzoeker en zijn familie op 

meer dan een geringe wijze in hun belangen aantast (cf. RvS 1 juni 2009, nr. 189.314; RvS 24 januari 

2008, nr. 178.887). 

De bestreden beslissing is dan ook onmiskenbaar een beslissing die hen treft in hun individueel belang 

en dat hen hierbij zelf geen enkele ernstige tekortkoming in hun persoonlijk gedrag kan verweten 

worden, dat hen alleen verweten wordt dat zij niet afdoende bewijzen van inkomen hebben voorgelegd. 

Dat in casu blijkt dat aan beide voorwaarden is voldaan. Bijgevolg is de hoorplicht van toepassing. 

Verwerende partij diende verzoeker de mogelijkheid te geven om zijn standpunt over een eventueel 

bevel om het grondgebied te verlaten uiteen te zetten. 

Dat verwerende partij verzoeker vooraf in kennis diende te stellen van het feit dat er overwogen werd 

een bevel om het grondgebied te verlaten te betekenen en verzoeker de kans diende te hebben 

gegeven om hierop te reageren. 

Het niet horen van verzoeker heeft dan ook een bepalende invloed gehad op de strekking van de 

bestreden beslissing, zodat de bestreden beslissing vernietigd dient te worden! 

 

b) Aangaande het socio-economisch onderzoek 

 

Bovendien schendt de bestreden beslissing het zorgvuldigheidsbeginsel! 

A.M.M.M Bors omschrijft het zorgvuldigheidsbeginsel als volgt: "De plicht van de overheid tot 

zorgvuldige feiten- en informatievergaring tijdens de voorbereidende fase en de plicht alle aspecten of 

belangen van een dossier in ogenschouw te nemen met het oog op een zorgvuldige besluitvorming."
2
 

Verwerende partij dient rekening te houden met ALLE elementen in het dossier, dit wordt ook duidelijk 

vermeld op de website van kruispunt-migratie :Opgelet! Alvorens een einde te maken aan het 

verblijfsrecht moet de verwerende partij steeds rekening houden met alle elementen van het dossier: de 

duur van het verblijf in België, de leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale 

en culturele integratie in België en de banden met het herkomstland." 

Dat uit het geheel van elementen duidelijk blijkt dat verzoeker wel degelijk goed geïntegreerd is in 

België. 

Dat hij langdurig hier verblijft. 

Verwerende partij ontkent dit ook niet! Doch laat na dit te onderzoeken! 

Dat verwerende partij met al deze elementen geen rekening heeft gehouden en bijgevolg het 

zorgvuldigheidsbeginsel flagrant schendt. 

Dat verwerende partij op deze wijze het zorgvuldigheidsbeginsel heeft geschonden en de beslissing dus 

ook niet redelijk te verantwoorden is. 

Dat de beslissing van verwerende partij onterecht genomen werd en zij voornamelijk de 

motiveringsplicht in de zin van de wet van 29 juli 1991 flagrant schendt. 

Artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

Tevens dient, naar luid van hetzelfde artikel de motivering 'afdoende' te zijn. 

Dit betekent dat de beslissing meer dient te zijn dan een louter abstracte en vormelijke stijlformule. 
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De motivering moet pertinent en draagkrachtig zijn. 

De motivering van verwerende partij m.b.t. de aanvraag van verzoeker draagt de beslissing niet. 

Dat verwerende partij bij het nemen van de beslissing op dit punt dan ook in gebreke gebleven is en zij 

de motiveringsplicht in de zin van de wet van 29 juli 1991 heeft geschonden. 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de raad voor vreemdelingenbetwistingen niet 

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. 

Maar de raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (R.v.St. 

nr. 101.624, 7 december 2001). 

Dat de beslissing t.a.v. verzoeker, gelet op het voorgaande, de materiële motiveringsplicht flagrant 

schendt aangezien verwerende partij op grond van de feitelijke gegevens de situatie van verzoeker niet 

correct heeft beoordeeld en bovendien onredelijk tot haar besluit gekomen is. 

Dat, gelet op het voorgaande, verzoeker dan ook de vernietiging vraagt van de bestreden beslissing.” 

 

3.1.1. Vooraf merkt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) op dat uit de 

bewoordingen van artikel 52, §4, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het 

vreemdelingenbesluit) blijkt dat de weigering van verblijf en het bevel om het grondgebied te verlaten 

afzonderlijke beslissingen vormen. Voormelde bepaling uit het vreemdelingenbesluit luidt als volgt: 

 

“Indien de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf niet erkent, wordt het familielid van deze 

beslissing kennis gegeven door de afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 20, 

dat desgevallend een bevel om het grondgebied te verlaten bevat. Het attest van immatriculatie wordt 

ingetrokken.” 

 

Hieraan wordt geen afbreuk gedaan door het feit dat beide beslissingen middels 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 (cf. RvS 23 januari 2014, nr. 

226.182). 

 

Vermits uit de bespreking onder punt 3.2. zal blijken dat de verzoeker een gegrond middel heeft 

aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten van 

18 maart 2016 en nu de beslissing houdende weigering tot verblijf van dit bevel kan worden afgesplitst, 

wordt het eerste middel enkel onderzocht in zoverre het betrekking heeft of kan betrokken worden op de 

beslissing van 18 maart 2016 houdende weigering van verblijf van meer dan drie maanden (hierna: de 

weigeringsbeslissing).  

 

3.1.2. De in de artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot 

doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er 

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De genoemde bepaling verplicht 

de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing 

ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het afdoend karakter van de motivering betekent 

dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet 

hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, met name dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om 

de beslissing te dragen. 

 

De Raad stelt vast dat de bestreden weigeringsbeslissing duidelijk het determinerende motief aangeeft 

op grond waarvan deze beslissing is genomen. In de bestreden akte wordt immers verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 40ter van de vreemdelingenwet, en naar het feit dat de 

verzoeker niet heeft aangetoond te voldoen aan de voorwaarden van deze bepaling om te genieten van 

het recht op verblijf van meer dan drie maanden. De gemachtigde neemt uitdrukkelijk de documenten in 

rekening die de verzoeker heeft voorgelegd om aan te tonen dat de referentiepersoon beschikt over 

stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen in de zin van artikel 40ter van de 

vreemdelingenwet. De gemachtigde stelt hierbij vast dat de inkomsten lager liggen dan het bedrag van 

120% van het leefloon voor een persoon met gezinslast. Vervolgens gaat de gemachtigde over tot een 

behoefteanalyse zoals voorgeschreven door artikel 42, §1, tweede lid van de vreemdelingenwet. Hierbij 

wordt gewezen op de huurgelden die de Belgische referentiepersoon maandelijks dient te voldoen, 

waarbij er tevens op wordt gewezen dat het om een sociale woning gaat zodat impliciet blijkt dat de 
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referentiepersoon in een kwetsbare financiële situatie verkeert. De gemachtigde concludeert dat het 

bedrag van 120% van het leefloon echt het minimum bedrag is waarover de referentiepersoon dient te 

beschikken om het verblijfsrecht toe te staan. De verzoeker toont niet aan dat de aldus geboden 

motivering niet afdoende is in het licht van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991. De Raad stelt 

bovendien vast dat de verzoeker  de bestreden weigeringsbeslissing ook inhoudelijk bekritiseert, zodat 

meteen blijkt dat hij de motieven ervan kent en het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht 

onmiskenbaar is bereikt. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht zoals neergelegd in artikel 3 van de wet van 29 juli 

1991 blijkt niet. 

 

3.1.3. Waar de verzoeker de bestreden weigeringsbeslissing inhoudelijk bekritiseert en stelt dat de 

gemachtigde zijn situatie niet correct heeft beoordeeld en onredelijk tot zijn besluit is gekomen, voert hij 

de schending aan van de materiële motiveringsplicht, van het redelijkheidsbeginsel en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206;  RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221 475). 

 

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en 

of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624). 

 

De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt slechts 

het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, om het 

redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan 

men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is, wat in casu niet het 

geval is. 

 

Tegen de vaststelling in de bestreden akte dat verzoekers partner niet over de door artikel 40ter van de 

vreemdelingenwet vereiste stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt, brengt de 

verzoeker in dat zijn partner veel moeite doet om haar inkomen naar boven te halen, wat zij volgens 

hem ook kan staven in bij het verzoekschrift gevoegde documenten van Randstad. Daaruit blijkt volgens 

verzoeker dat zij de voorbije 3 maanden steeds een brutoloon ontving dat hoger is dan de 

vooropgestelde 1.500 €. De verzoeker stelt dat zij zelf ook werkt en dus over een inkomen beschikt. De 

verzoeker stelt verder dat zijn partner al sinds 2006 onafgebroken met een vast contract werkt. Verder 

verwijt hij het bestuur dat, indien men nog vragen had gehad met betrekking tot het inkomen van zijn 

partner, men hem minstens had kunnen contacteren om bijkomende informatie te bekomen of stukken 

te bekomen die de actuele situatie bevestigen.  

 

De Raad stelt vast dat uit de stukken van het administratief dossier, zoals de bestreden beslissing 

pertinent stelt, blijkt dat in het kader van verzoekers aanvraag en in verband met de bestaansmiddelen 

van de referentiepersoon de volgende stukken werden voorgelegd: een arbeidsovereenkomst van 27 

januari 2006 op basis van dienstencheques bij Randstad voor deeltijdse tewerkstelling en van 

onbepaalde duur, en twee tewerkstelllingsattesten voor de jaren 2014 en 2015 opgesteld op 25 

augustus 2015. 
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De gemachtigde stelt dienaangaande het volgende vast: 

 

“Uit deze documenten blijkt dat de inkomsten niet voldoen aan de criteria van artikel 40ter van de wet 

van 15.12.1980. De maandelijkse inkomsten liggen immers lager dan 120% van het leefloon voor een 

persoon met gezinslast. 

Overeenkomstig artikel 42 §1, alinea 2 van de wet van 15.12.1980 dient er dus een behoefteanalyse te 

gebeuren. 

Voor zover uit het administratief dossier iets te vinden is over het bestedingspatroon van de 

referentiepersoon (vaste en variabele kosten) blijkt alvast dat er 145 € als maandelijkse huishuur moet 

betaald worden. Dat is een bedrag dat aangepast is aan het bescheiden inkomen van de Belgische 

referentiepersoon en getuigt er impliciet van dat de referentiepersoon in een kwetsbare financiële 

situatie verkeert en de referentiepersoon zich daarvan bewust is gezien hij een sociale woning betrekt. 

Indien hij voldoende inkomen zou hebben, zou hij immers 403,00 € per maand aan huur moeten 

betalen. Gezien dit gegeven en het feit dat de armoederisicogrens voor 2 personen in België op 1500 

euro wordt geschat, is 120 % van het leefloon voor een persoon met gezinslast echt wel het minimum 

dat de referentiepersoon ter beschikking zou moeten hebben, alvorens het verblijfsrecht aan betrokkene 

kan worden toegestaan.” 

 

Bij het verzoekschrift voegt de verzoeker thans een stuk 3. Het gaat om een tewerkstellingsattest van 

Randstad, opgesteld op 8 april 2016, waarin het bruto- en nettoloon van verzoekers partner voor de 

maanden januari, februari en maart 2016 wordt vermeld. Verzoekers betoog dat uit deze documenten 

blijkt dat zijn partner de voorbije drie maanden steeds een brutoloon heeft ontvangen van meer dan 

1.500 euro, kan evenwel niet tot de nietigverklaring van de bestreden weigeringsbeslissing leiden. De 

Raad wijst er immers op dat de verzoeker dit attest slechts voor het eerst overmaakt bij het onderhavige 

verzoekschrift, terwijl uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verweerder op datum van 

de verblijfsweigering hier geen kennis van had en ook niet kon hebben. Het bedoelde 

tewerkstellingsattest dateert van 8 april 2016, dit is na het treffen van de bestreden 

weigeringsbeslissing. Los van de inhoudelijke beoordeling van deze stukken, die de Raad als 

annulatierechter niet toekomt, kon het bestuur bij het nemen van de thans bestreden 

weigeringsbeslissing met dit stuk dan ook geen rekening houden.  

 

Het naderhand voorleggen van bepaalde stukken die zouden aantonen dat de verzoekster toch nog 

voldoet aan de bij wet opgelegde bestaansmiddelenvereiste, kan de wettigheid van de bestreden 

beslissing niet aantasten. De Raad kan immers geen rekening houden met de documenten die slechts 

nadat de bestreden beslissing werd genomen worden voorgelegd, aangezien hij de regelmatigheid van 

een bestuurshandeling dient te beoordelen in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde 

van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te nemen. De Raad zou derhalve 

zijn bevoegdheid overschrijden door bij zijn wettigheidstoetsing rekening te houden met gegevens of 

stukken die dateren van na de bestreden beslissing of die pas na het treffen van de bestreden 

beslissing worden voorgelegd (RvS 18 juni 2009, nr. 194.395). Met het betoog omtrent de documenten 

als bijlage bij het verzoekschrift, vraagt de verzoeker in wezen een feitelijke herbeoordeling van de 

gegevens van de zaak. In het kader van zijn wettigheidstoezicht is de Raad evenwel niet bevoegd om 

zijn eigen beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid.  

 

De Raad wijst voorts op het bepaalde in artikel 40ter van de vreemdelingenwet, zoals van toepassing op 

de datum van de bestreden akte: 

 

“De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de familieleden van een Belg, voor zover het 

betreft: 

– de familieleden vermeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3°, die de Belg begeleiden of zich bij hem 

voegen; 

– de familieleden vermeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4° die de ouders zijn van een minderjarige 

Belg, die hun identiteit aantonen met een identiteitsdocument en die de Belg begeleiden of zich bij hem 

voegen. 

Voor wat betreft de in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3° bedoelde familieleden moet de Belgische 

onderdaan aantonen: 

– dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. Aan die voorwaarde 

wordt geacht voldaan te zijn indien de bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan honderd twintig 

procent van het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3° van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht 

op maatschappelijke integratie. Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen: 
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1° wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid; 

2° worden de middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels, met name het leefloon en de 

aanvullende gezinsbijslagen, alsook de financiële maatschappelijke dienstverlening en de 

gezinsbijslagen niet in aanmerking genomen; 

3° worden de wachtuitkering en de overbruggingsuitkering niet in aanmerking genomen en wordt de 

werkloosheidsuitkering enkel in aanmerking genomen voor zover de betrokken echtgenoot of partner 

kan bewijzen dat hij actief werk zoekt; 

(…)” 

 

Uit artikel 40ter, tweede lid van de vreemdelingenwet blijkt aldus duidelijk dat het de aanvrager zelf 

toekomt om aan te tonen dat de Belgische referentiepersoon beschikt over stabiele, toereikende en 

regelmatige bestaansmiddelen. De bewijslast met betrekking tot de bestaansmiddelen van de Belgische 

referentiepersoon ligt dus onmiskenbaar bij de aanvrager zelf. Het komt de aanvrager dan ook toe om 

ervoor te zorgen dat zijn aanvraag volledig is derwijze dat het bestuur met kennis van zaken kan 

oordelen of al dan niet is voldaan aan de door artikel 40ter, tweede lid van de vreemdelingenwet 

vereiste stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. Het bepaalde in artikel 42, §1, tweede 

lid van de vreemdelingenwet doet hieraan geen afbreuk. Deze bepaling houdt immers enkel een 

onderzoeksplicht in wat de behoeften van de referentiepersoon en zijn gezin betreft wanneer de 

referentiepersoon over inkomsten beschikt die echter niet het vermelde referentiebedrag bereiken, doch 

geenszins kan hierin worden gelezen dat de gemachtigde de inkomsten van de referentiepersoon zou 

dienen op te vragen wanneer de aanvrager hieromtrent niet de vereiste overtuigingsstukken heeft 

overgemaakt.  

 

De Raad stelt vooreerst vast dat de verzoeker zelf een aanvraag indiende voor een verblijfskaart van 

een familielid van een burger van de Unie. De verzoeker wist dat hij de bestaansmiddelen van de 

referentiepersoon diende aannemelijk te maken. Het was dan ook de verantwoordelijkheid van de 

verzoeker zelf om de nodige stukken bij te brengen waaruit deze bestaansmiddelen konden blijken. Hij 

kan het bestuur daarom niet verwijten met betrekking tot de bestaansmiddelen geen extra informatie 

opgevraagd te hebben. In zoverre de verzoeker in dit kader de schending aanvoert van het 

zorgvuldigheidbeginsel, dient te worden opgemerkt dat de zorgvuldigheidsverplichting die rust op de 

bestuursoverheid evenzeer geldt ten aanzien van de rechtsonderhorige of, in het kader van een 

wederkerig bestuursrecht, de burger. Daar waar het zorgvuldigheidsbeginsel inhoudt dat een bestuur 

zich op afdoende wijze dient te informeren over alle relevante elementen om met kennis van zaken een 

beslissing te kunnen nemen, moet echter worden benadrukt dat de aanvrager van een vergunning, in 

casu van een verblijfskaart, alle nuttige elementen moet aanbrengen om te bewijzen dat hij aan de 

voorwaarden voldoet om de gevraagde vergunning te krijgen (RvS 12 maart 2013, nr. 222.809). De 

zorgvuldigheidsverplichting die rust op de bestuursoverheid geldt ook ten aanzien van de 

rechtsonderhorige of, in het kader van een wederkerig bestuursrecht, de burger (RvS 28 april 2008, nr. 

182.450).  

 

De Raad stelt dan ook vast dat de verzoeker de vaststelling dat de in het kader van de aanvraag 

voorgelegde maandelijkse inkomsten van de Belgische referentiepersoon lager liggen dan 120% van 

het leefloon voor een persoon met gezinslast, niet weerlegt. Waar de verzoeker aangeeft dat hij zelf ook 

werkt, beperkt hij zich tot een loutere bewering waarvan hij zelfs geen begin van bewijs bijbrengt. In het 

administratief dossier is bovendien geen enkel spoor te vinden van het feit dat de verzoeker zelf zou 

werken. In het administratief dossier bevindt zich wel de inschrijving van de verzoeker bij een 

interimkantoor, maar hieruit kan geenszins blijken dat de verzoeker ook effectief gewerkt heeft of nog 

steeds werkt. De verzoeker maakt zijn blote bewering dan ook geenszins aannemelijk, zodat deze 

bewering uiteraard niet tot de nietigverklaring kan leiden.    

 

De verzoeker maakt voorts op geen enkele concrete wijze aannemelijk dat het bestuur geen rekening 

heeft gehouden met alle elementen en het geheel van elementen die hem voorlagen op het moment van 

de bestreden akte. De verzoeker beperkt zich ter zake tot een loutere en bijzonder vage bewering en hij 

duidt geen enkel concreet relevant gegeven aan dat de gemachtigde bij het nemen van de bestreden 

weigeringsbeslissing over het hoofd zou hebben gezien.   

 

 

De verzoeker stelt verder dat er volgens hem geen afdoende behoefteanalyse werd gemaakt. Indien dat 

wel het geval ware, dan zou volgens hem gebleken zijn dat hij steeds van goede wil is geweest en alles 

volgens de geldende regelgeving heeft gedaan. Hij stelt eveneens een verklaring van het OCMW 
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neergelegd te hebben, waaruit blijkt dat hij tot op heden geen financiële of materiële steun kreeg van het 

OCMW. De verweerder zou hiermee geen rekening gehouden hebben.  

 

De Raad merkt evenwel op dat de gemachtigde wel degelijk een behoefteanalyse heeft uitgevoerd. 

Hieromtrent werd als volgt gemotiveerd: 

 

“Voor zover uit het administratief dossier iets te vinden is over het bestedingspatroon van de 

referentiepersoon (vaste en variabele kosten) blijkt alvast dat er 145 € als maandelijkse huishuur moet 

betaald worden. Dat is een bedrag dat aangepast is aan het bescheiden inkomen van de Belgische 

referentiepersoon en getuigt er impliciet van dat de referentiepersoon in een kwetsbare financiële 

situatie verkeert en de referentiepersoon zich daarvan bewust is gezien hij een sociale woning betrekt. 

Indien hij voldoende inkomen zou hebben, zou hij immers 403,00 € per maand aan huur moeten 

betalen. Gezien dit gegeven en het feit dat de armoederisicogrens voor 2 personen in België op 1500 

euro wordt geschat, is 120 % van het leefloon voor een persoon met gezinslast echt wel het minimum 

dat de referentiepersoon ter beschikking zou moeten hebben, alvorens het verblijfsrecht aan betrokkene 

kan worden toegestaan.” 

 

Er dient te worden vastgesteld dat de verzoeker niet toelicht waarom deze motivering niet zou volstaan 

als behoefteanalyse. De vaststellingen van de gemachtigde worden op geen enkele wijze betwist of 

weerlegd. De verzoeker beweert wel dat hij een attest heeft voorgelegd waaruit blijkt dat hij tot op heden 

geen financiële of materiële steun kreeg van het OCMW, maar dit vindt geen steun in de stukken van 

het administratief dossier. Aangezien niet blijkt dat de verzoeker in het kader van de kwestieuze 

verblijfsaanvraag van 22 september 2015 enig attest van het OCMW heeft voorgelegd, kon de 

gemachtigde hiermee uiteraard geen rekening houden.  

 

De verzoeker maakt ook in dit kader op geen enkele concrete wijze aannemelijk dat het bestuur geen 

rekening heeft gehouden met alle elementen en het geheel van elementen die hem voorlagen op het 

moment van de bestreden akte. De verzoeker beperkt zich ter zake voor het overige tot loutere en 

bijzonder vage beweringen en hij duidt geen enkel concreet relevant gegeven aan dat de gemachtigde 

bij het nemen van de bestreden weigeringsbeslissing over het hoofd zou hebben gezien.   

 

In een titel b) heeft de verzoeker het over een socio-economisch onderzoek. Het betoog “aangaande het 

socio-economisch onderzoek”, waarbij er volgens de verzoeker rekening zou moeten worden gehouden 

met de duur van zijn verblijf in België en het feit dat hij steeds met zijn familie zou hebben 

samengeleefd, mist evenwel feitelijke en juridische grondslag aangezien een dergelijk onderzoek enkel 

vereist is bij een beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van een familielid van een burger 

van de Unie zoals bedoeld in artikel 42ter, §1, derde lid van de vreemdelingenwet (bijlage 21), terwijl 

thans een weigeringsbeslissing (bijlage 20) het voorwerp uitmaakt van onderhavig geschil. Er is de 

Raad overigens geen enkele wetsbepaling bekend die de verweerder oplegt bij de beoordeling van een 

aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie rekening te houden met 

de eventuele integratie van de aanvrager. De verzoeker maakt zelf evenmin aannemelijk dat een 

dergelijke wetsbepaling of een dergelijk beginsel zou bestaan. 

 

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de bestreden weigeringsbeslissing steunt op deugdelijke feitelijke en 

juridische overwegingen. Het is niet aangetoond dat deze motieven in kennelijke wanverhouding zouden 

staan tot het genomen besluit om het verblijfsrecht te weigeren. De verzoeker maakt niet aannemelijk  

dat de gemachtigde bepaalde elementen niet of niet voldoende zou hebben onderzocht noch maakt hij 

concreet aannemelijk dat de gemachtigde bijkomende inlichtingen diende op te vragen.  

 

Er is derhalve geen sprake van een schending van de materiële motiveringsplicht, noch van het 

redelijkheids- of het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

3.1.4. Waar de verzoeker de schending aanhaalt van het gelijkheidsbeginsel merkt de Raad op dat er 

slechts sprake kan zijn van een schending van het gelijkheidsbeginsel indien de verzoeker met feitelijke 

en concrete gegevens aantoont dat gelijkaardige situaties ongelijk worden behandeld. De verzoeker 

brengt geen concrete gegevens aan die een vergelijking inhouden van zijn situatie met de situatie van 

andere vreemdelingen, en die zou aantonen dat personen in een gelijkaardige situatie als verzoeker op 

een andere wijze werden behandeld. De schending van het gelijkheidsbeginsel kan niet worden 

aangenomen. 
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3.1.5. De verzoeker kan zich voorts niet dienstig beroepen op een schending van artikel 17 van de 

richtlijn 2004/38/EG. Naast het gegeven dat deze bepaling geenszins voorziet wat de verzoeker erin 

leest, wijst de Raad erop dat artikel 3 van deze richtlijn stelt dat de richtlijn van toepassing is ten aanzien 

van iedere burger van de Unie die zich begeeft naar of verblijft in een andere lidstaat dan die waarvan 

hij de nationaliteit bezit, en diens familieleden als gedefinieerd in artikel 2, punt 2), die hem begeleiden 

of die zich bij hem voegen. De richtlijn is dus niet van toepassing op Unieburgers die zich binnen de 

eigen lidstaat bevinden en dus ook niet op de familieleden die bij hen verblijven. Het is louter aan het 

nationale recht dat gezinsleden van Belgische onderdanen die in België verblijven en nimmer gebruik 

hebben gemaakt van hun recht of vrij verkeer, verblijfsrechten kunnen ontlenen. Louter ten overvloede 

kan ook worden opgemerkt dat de betreffende richtlijn werd omgezet in de Belgische rechtsorde door de 

wet van 25 april 2007 tot wijziging van de vreemdelingenwet. Na de omzetting van een richtlijn kunnen 

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

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

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

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

 

Een schending van artikel 17 van de richtlijn 2004/38/EG kan niet worden aangenomen. 

 

3.1.6. De Raad herinnert er tot slot aan dat het eerste middel enkel onderzocht wordt in zoverre het op 

de bestreden weigeringsbeslissing kan worden betrokken. Waar de verzoeker de schending aanvoert 

van de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, stelt de Raad vast dat uit de 

uiteenzettingen die hieromtrent naar voor worden gebracht duidelijk blijkt dat dit middelenonderdeel 

enkel betrekking heeft op het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten. Hierna zal blijken dat het 

bevel om het grondgebied te verlaten van 18 maart 2016 dient te worden vernietigd wegens de 

schending van de zorgvuldigheidsplicht in samenhang met artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te New York 

op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM). De aangevoerde 

schending van de hoorplicht kan niet tot een ruimere vernietiging leiden, zodat zij geen verder 

onderzoek behoeft. 

 

3.1.7. Het eerste middel is, voor zover ontvankelijk, niet gegrond.  

   

3.2. In een tweede middel voert de verzoeker de schending aan van artikel 8 van het EVRM. Uit de 

uiteenzettingen van dit middel blijkt dat de verzoeker zich in dit kader tevens beroept op de schending 

van de zorgvuldigheidsplicht en de motiveringsplicht. 

 

3.2.1. Het tweede middel wordt als volgt onderbouwd:  

 

“Dat bovendien verzoeker meent dat de beslissing een inbreuk uitmaakt op grond van artikel 8 van het 

EVRM. 

Volgens rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van Mens is de verwijdering van een 

persoon uit het land waar zijn gezinsleden wonen, echter niet steeds te rijmen met de bescherming van 

een (bestaand) gezinsleven ( zie G. MAES, "vreemdelingen zonder legaal verblijf met Belgische 

kinderen: uitzetting van onderdanen of beschermd gezinsleven als hefboom voor regelmatig verblijf", T. 

Vreemd. 2005, 332). De feitelijke situatie van het gezin zal het voorwerp uitmaken van een concreet 

onderzoek en er zal rekening moeten gehouden worden met het proportionaliteitsprincipe ( 

L.WALLEYN, " recente rechtspraak over ouders van Belgische kinderen in onregelmatig verblijf", T. 

Vreemd 2006,403). 

Artikel 8 lid 1 EVRM waarborgt het recht op eerbiediging van privéleven, familie- en gezinsleven. Art. 8 

lid 2 EVRM geeft aan dat inmenging door overheden op dit gezinsleven onder bepaalde voorwaarden is 

toegestaan. Artikel 8 EVRM is gebaseerd op art. 12 van het UVRM. Hierin staat het volgende: 

"Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in 

zijn gezin, zijn thuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen 

een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet." 

Artikel 8 EVRM luidt: 

Lid 1     

Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

Lid 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 
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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. 

Gezinsleven als bedoeld in artikel 8 EVRM kan 'ipso jure' ontstaan. 

Dit houdt in dat het gezinsleven van rechtswege ontstaat. Het Hof heeft verschillende uitspraken gedaan 

over het van rechtswege ontstaan van gezinsleven. 

Voorts vereist artikel 8 lid 2 EVRM dat de inmenging noodzakelijk moet zijn in het belang van de 

democratische samenleving. Er moet dus sprake zijn van een 'pressing social need'. 

Om te bepalen of aan de voorwaarden van noodzakelijkheid wordt voldaan moet er een 

belangenafweging en proportionaliteitstoets plaatsvinden. 

Verder moet er, om te bepalen of de inmenging gerechtvaardigd is, een belangenafweging plaatsvinden 

tussen het algemene belang en het individuele belang van de vreemdeling. Indien men hier een 

belangenafweging maakt kan men tot de vaststelling komen dat, individuele belangen van de 

vreemdeling zwaarder doorwegen. 

Verzoeker en zijn partner hebben een stabiele en duurzame relatie sinds 2012. 

De integratie van verzoeker, het feit dat hij geen strafbare feiten gepleegd heeft, het feit dat zij feitelijk 

samenwonen en dit onafgebroken sedert vier jaar, dat verzoeker ook moeite doet om te werken, de 

mogelijkheden voor tewerkstelling vergroot worden,... 

Er is immers geenszins sprake van een eventueel gevaar voor de nationale veiligheid, de openbare 

veiligheid of het economisch welzijn. Noch is er sprake van wanordelijkheden en strafbare feiten of 

vormt hij een gevaar voor de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van 

anderen. Bijgevolg dient hun recht op een gezinsleven gerespecteerd te worden! 

Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient te worden nagegaan of er hinderpalen worden aangevoerd voor het 

uitbouwen of verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. 

Zolang er geen dergelijke hinderpalen kunnen worden vastgesteld, zal er geen sprake zijn van een 

gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. 

Dat er in hoofde van verzoeker wel degelijk sprake is van hinderpalen die de terugkeer naar zijn land 

van herkomst bemoeilijken! Verzoeker vormt een gezin met zijn partner, zijnde de referentiepersoon, die 

de Belgische nationaliteit heeft I 

Dat zij een duurzame en stabiele relatie onderhouden en een effectieve gezinscel vormen. 

Hoe kunnen zij een normaal en effectief gezinsleven onderhouden, als hij geacht wordt terug naar zijn 

land van herkomst te keren?? 

Dat er dus door verwerende partij geen billijke afweging is gemaakt in het licht van een fair-balance-

toets voorafgaand aan het nemen van de huidige beslissing. 

De Raad moet kunnen vaststellen dat in de loop naar het nemen van de beslissing of bij het nemen van 

de beslissing verwerende partij tegemoet is gekomen aan de beoordeling die haar toekwam in het licht 

van artikel 8 van het EVRM en dus blijk wordt gegeven van deze billijke belangenafweging.(arrest RVV 

175.754/11) 

De raad kan niet zelf tot deze belangenafweging overgaan zonder zich in de plaats te stellen van het 

bestuur (cf RVS 26 juni 2014 n nr.227.6900) 

Dat de beslissing van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie niet redelijk te verantwoorden is in het 

kader van de belangenafweging van artikel 8 van het EVRM dat het recht op een privé en gezinsleven 

waarborgt. 

Dat verzoeker van mening is dat hij wel degelijk voldoet aan alle voorwaarden om geregulariseerd te 

worden. 

Dat de afweging van de redenen niet op een grondige en evenwichtige wijze werden gedaan, meer nog 

zelfs in strijd met de Europese regelgeving. 

Het is voor verzoeker en zijn gezin zeer moeilijk, quasi onmogelijk om in zijn land van herkomst een 

gezinsleven te hebben omdat er niet van zijn Belgische partner kan verwacht worden dat zij mee zou 

verhuizen. 

Dit zou betekenen dat zij alles dienen op te geven en achter te laten, alles wat zij hier opgebouwd 

hebben! Het is juist op basis van haar integratie, haar langdurig verblijf en tewerkstelling dat zij hun 

leven hier hebben kunnen opbouwen. 

Dat verwerende partij het zorgvuldigheidsbeginsel flagrant schendt door hier geen rekening mee te 

houden in de bestreden beslissing. 

Zij dient rekening te houden met ALLE aangehaalde elementen en het geheel van elementen! 

Bovendien is het voor verzoeker niet duidelijk WAAROM hier geen rekening mee is gehouden in de 

bestreden beslissing. Dat dit een schending uitmaakt van de motiveringsplicht. 

Dat uit het voorgaande zeer duidelijk blijkt dat een eventuele terugkeer een schending zou uitmaken van 

art 8 van het EVRMI 
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Zijn partner heeft de Belgische nationaliteit! Zij mogen niet uit elkaar gehaald worden. (…) 

 

3.2.2. De verweerder repliceert in de nota met opmerkingen als volgt: 

 

“Hij betoogt een duurzame relatie te hebben sedert 2012 en wijst op zijn integratie en onafgebroken 

verblijf sedert 4 jaar. Er zouden hinderpalen zijn voor een terugkeer daar zijn partner de Belgische 

nationaliteit heeft. Het zou niet kunnen worden verwacht van haar om hem te volgen naar het 

herkomstland. 

 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat artikel 8 EVRM de eerbiediging van het recht op 

gezinsleven en de niet-inmenging van enig openbaar gezag bij de uitoefening van dat recht waarborgt. 

Doch, artikel 8 EVRM is geen absoluut recht en staat een rechtmatige toepassing van de 

vreemdelingenwet niet in de weg (zie ook Raad van State nr. 99.581 d.d. 09.10.2001 en Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen nr. 1493 d.d. 30.08.2007). 

 

Artikel 8 EVRM kan niet worden uitgelegd als zou er in hoofde van de verwerende partij een algemene 

verplichting bestaan om verzoeker te gedogen op het grondgebied, enkel omwille van het feit dat hij 

gehuwd is met een Belgische onderdane. 

 

De artikelen 40 e.v. van de vreemdelingenwet hebben tot doel een wettelijk kader te scheppen binnen 

hetwelk het in artikel 8 EVRM vervatte recht kan worden uitgeoefend (zie ook Raad van State nr. 

140.105 d.d. 02.02.2005 en Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 1493 d.d. 30.08.2007). 

 

Verzoeker wist of behoorde te weten dat hij niet op legale wijze in het land kon verblijven indien zijn 

aanvraag om tot een verblijf van meer dan drie maanden te worden toegelaten werd afgewezen (cf. 

EHRM 28 mei 1985, nrs. 9214/80, 9473/81, 9474/81, Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Verenigd 

Koninkrijk). 

 

Verzoeker laat na aan te tonen op welke wijze de correcte toepassing van de vreemdelingenwet een 

niet-toegelaten inmenging in zijn privé - en gezinsleven zou uitmaken. 

 

De bestreden beslissing heeft voorts niet tot gevolg dat verzoeker enig verblijfsrecht ontnomen wordt. 

Onder deze omstandigheden valt de eventuele scheiding van het gezin niet onder de 

verantwoordelijkheid van de Belgische overheden (EHRM 20 maart 1991, 15.576/89, Cruz 

Varas/Zweden; RvS 4 maart 2002, nr. 104.270 en cfr. M. VAN DE PUTTE, “Straatsburg gaat vreemd”, 

T.Vreemd.1994, 3-16). 

 

Bovendien houdt de bestreden beslissing geen absoluut verbod in om het Belgisch grondgebied binnen 

te komen en er te verblijven, verzoeker dient evenwel te voldoen aan de door de Vreemdelingenwet 

opgelegde binnenkomst- en verblijfsvereisten  (zie ook R.v.St. nr.170.806 dd. 04.05.2007, R.v.V. nr. 

4.070 dd. 27.11.2007). 

 

Hij toont ook niet aan dat zij enkel in België een gezinsleven kan ontwikkelen (RvS 28 oktober 2008, nr. 

187.393). Hij stelt enkel dat zijn echtgenote de Belgische nationaliteit heeft en dat van haar niet 

verwacht kan worden hem te volgen naar zijn herkomstland, doch hiermee toont hij niet aan dat zij hem 

al dan niet tijdelijk niet zou kunnen volgen. 

 

Verzoeker laat na in concreto aannemelijk te maken dat een correcte toepassing van de wetgeving een 

disproportionele inmenging in zijn familiaal leven zou uitmaken en dat zijn private belangen dienen te 

primeren op de door de verblijfsreglementering beschermde belangen (RvS, 12 januari 2005, nr. 

139.107). De verwerende partij is derhalve van oordeel dat er geen sprake is van een schending van het 

artikel 8 EVRM. 

 

Het tweede middel is ongegrond.” 

 

3.2.3. Beoordeling 

 

De verzoeker stelt dat hij en zijn partner een stabiele en duurzame relatie hebben sinds 2012, dat zij 

feitelijk samenwonen en dit onafgebroken sedert vier jaar. De verzoeker geeft aan dat er door de 

gemachtigde geen billijke afweging is gemaakt (fair-balance-toets) voorafgaand aan het nemen van de 

verwijderingsmaatregel. Het is volgens verzoeker voor hem en zijn gezin zeer moeilijk, quasi onmogelijk 
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om in zijn land van herkomst een gezinsleven te hebben omdat er niet van zijn Belgische partner kan 

verwacht worden dat zij mee zou verhuizen.  

 

De Raad stelt vooreerst vast dat de kritiek zoals geformuleerd in het tweede middel duidelijk betrekking 

heeft op het bevel om het grondgebied te verlaten. De verzoeker besluit zijn betoog immers met de 

volgende zin: “Dat uit het voorgaande zeer duidelijk blijkt dat een eventuele terugkeer een schending 

zou uitmaken van artikel 8 van het EVRM”. De weigering van het verblijfsrecht op zich heeft evenwel 

niet tot gevolg dat de verzoeker het land dient te verlaten. Ook waar de verzoeker betoogt dat hij geen 

normaal en stabiel gezinsleven kan leiden indien hij “geacht wordt terug naar zijn land van herkomst te 

keren”, is duidelijk dat de verzoeker zich richt tegen het bevel om het grondgebied te verlaten dat in de 

bestreden bijlage 20 is vervat.  

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

“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/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven. Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip 

‘familie- en gezinsleven’ noch het begrip ‘privéleven’. Beide begrippen zijn autonome begrippen, die 

onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet 

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

aanwezigheid van effectief beleefde nauwe persoonlijke banden. Wat het bestaan van een familie- en 

gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake is van een familie of een gezin. 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). Vervolgens moet blijken dat 

in de feiten de persoonlijke band tussen deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (EHRM 12 juli 

2001, K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 93). 

 

Met betrekking tot het bestaan van een beschermenswaardig gezinsleven in België, blijkt uit het 

administratief dossier dat de verzoeker en zijn Belgische partner reeds wettelijk samenwonend zijn sinds 

5 maart 2014. Het onderzoek van het parket naar een mogelijke schijnsituatie heeft uitgewezen dat niet 

blijkt dat er kennelijk misbruik is, zodat de verklaring van wettelijke samenwoning werd geregistreerd. 

Hieruit blijkt voldoende dat sprake is van een doorleefde gezinsband. Het bestaan van een gezinsleven 

wordt door de verweerder overigens niet betwist. 

 

De volgende vraag die de Raad dient te onderzoeken is of er sprake is van een inmenging in het privé- 

en/of familie- en gezinsleven. Dit hangt af van de vraag of de vreemdeling voor de eerste keer om 

toelating tot binnenkomst en/of verblijf heeft verzocht, dan wel of het gaat om de weigering van een 

voortgezet verblijf. In casu gaat het om een eerste toelating aangezien de verzoeker eerder niet tot een 

verblijf in België was toegelaten of gemachtigd. Bijgevolg dient te worden onderzocht worden of er een 

positieve verplichting bestaat voor de staat om de betrokken vreemdeling op zijn grondgebied te laten 

komen of blijven zodat hij zijn recht op eerbiediging van het privé- en/of familie- en gezinsleven aldaar 

kan handhaven en 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). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets waarbij wordt nagegaan of de staat 

een redelijke afweging heeft gemaakt tussen de concurrerende belangen van het individu enerzijds, en 

de samenleving, anderzijds. 

 

De bestreden beslissing of minstens de stukken van het administratief dossier moeten de Raad dus 

toelaten te onderzoeken of de gemachtigde is overgegaan tot voormelde belangenafweging, die is 

vervat in artikel 8 van het EVRM. Een en ander blijkt overigens ook uit artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet, waarin wordt bepaald dat, bij het nemen van een beslissing tot verwijdering, de 

minister of zijn gemachtigde onder meer rekening houdt met “het gezins- en familieleven van de 
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betrokken onderdaan van een derde land”. Noch uit de stukken van het administratief dossier, noch uit 

de motieven van de bestreden beslissing blijkt echter dat dit in casu het geval is. 

 

Het verweer in de nota met opmerkingen dat de verzoeker behoorde te weten dat hij niet op legale wijze 

in het land kon verblijven indien zijn recht op verblijf van meer dan drie maanden niet zou worden 

erkend, betekent niet dat de gemachtigde het gezinsleven van verzoeker zou mogen veronachtzamen 

wanneer hij beslist om naast het louter weigeren van het verblijfsrecht tevens een bevel op te leggen om 

het grondgebied te verlaten. Hoewel in de nota met opmerkingen blijk wordt gegeven van een aantal 

elementen die worden betrokken bij de beoordeling van een mogelijke schending van artikel 8 van het 

EVRM, zoals de obstakels om elders een gezinsleven uit te bouwen, blijkt op geen enkele wijze uit de 

bestreden akte of uit de stukken van het administratief dossier dat de billijke afweging die moest worden 

gemaakt in het licht van de ‘fair-balance’-toets voorafgaand aan het nemen van het bevel om het 

grondgebied te verlaten zou hebben plaats gevonden. Waar in de aanloop naar, dan wel bij het nemen 

van de bestreden verwijderingsmaatregel dus geen blijk wordt gegeven van deze billijke 

belangenafweging, kan de Raad alleen maar vaststellen dat de verwerende partij niet tegemoet is 

gekomen aan de beoordeling die haar toekwam in het licht van artikel 8 van het EVRM. De Raad kan 

niet zelf tot deze belangenafweging overgaan zonder zich in de plaats van het bestuur te stellen (cf. RvS 

26 juni 2014, nr. 227.900). 

 

Met betrekking tot het bevel om het grondgebied te verlaten blijkt zodoende niet dat er een 

belangenafweging werd doorgevoerd tussen de concurrerende belangen van de verzoeker en diens 

recht op gezinsleven aan de ene kant en de belangen van de samenleving aan de andere kant, zoals 

nochtans vereist door artikel 8 van het EVRM. 

 

Een schending van de zorgvuldigheidsplicht, in het licht van artikel 8 van het EVRM, is dan ook 

aangetoond.  

 

Het tweede middel is in de aangegeven mate gegrond en geeft aanleiding tot de vernietiging van het 

bevel om het grondgebied te verlaten van 18 maart 2016. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van 18 maart 2016 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, wordt 

vernietigd.  

 

Artikel 2 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt voor het overige verworpen.  

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig oktober tweeduizend zestien 

door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. S. LANSSENS, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

S. LANSSENS C. DE GROOTE 

 

 


