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 nr. 177 616 van 10 november 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 Thaise nationaliteit te zijn, op 30 december 2014 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 4 december 2014 tot 

weigering van de afgifte van een visum lang verblijf met het oog op gezinshereniging (visum type D). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 7 januari 2015 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 14 september 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 oktober 

2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. HERMANS, die loco advocaat L. DE MEYER verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat C. MUSSEN, 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. Verzoekende partij vraagt op 15 september 2014 een visum lang verblijf, type D, aan in functie van 

gezinshereniging met haar Belgische echtgenoot.  

 

1.2. Op 4 december 2014 neemt de gemachtigde van de minister van Justitie, belast met Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) een beslissing tot 

weigering tot afgifte van een visum. Dit is de thans bestreden beslissing die aan de verzoekende partij 

werd ter kennis gebracht op 8 december 2014 en waarvan de motivering luidt als volgt: 
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“Commentaar: Op datum van 15/09/2014 werd er op basis van artikel 40ter van de wet van 15/12/1980 

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

vreemdelingen, gewijzigd door de wet van 08/07/2011, van kracht geworden op 22/09/2011, een 

visumaanvraag ingediend door Mevrouw C. B. (…), geboren op (…)1984, van Thaise nationaliteit, om 

haar echtgenoot in België, Mijnheer C. W. (…), geboren op (…) 1979, 

van Belgische nationaliteit, te vervoegen; 

 

Overwegende dat art. 40ter van hogervermelde wet bepaalt dat de Belgische onderdaan moet aantonen 

dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt, die ten minste gelijk 

moeten 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 dit om te voorkomen dat de familieleden 

tijdens het verblijf in het Rijk ten laste vallen van de openbare overheden. 

 

Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen : 

1° wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid; 

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

aanvullende gezinsbijslagen, alsook de financiële maatschappelijke dienstverlening en de 

gezinsbijslagen niet in aanmerking genomen; 

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

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

kan bewijzen dat hij actief werk zoekt. 

 

Overwegende dat Mijnheer C. W. (…) ter staving van zijn bestaansmiddelen de volgende documenten 

voorgelegd heeft: 

 

-Een "Attest van Erkenning van Handicap", uitgegeven door de FOD Sociale Zekerheid, dat betrekking 

heeft op Mijnheer C. W. (…) waarbij hem een maandelijks bedrag van € 640,91 wordt uitgekeerd. 

 

-Tweemaal een "Record Renteplan- contract" bij de RECORD Bank - Aalst, (1 met eindvervaldag 

01/07/2015 en 1 met eindvervaldag 2020) dat betrekking heeft op Mevrouw B. M. (…), moeder van 

Mijnheer C. W. (…) waarbij zij haar zoon, Mijnheer C. W. (…), als begunstigde heeft aangeduid voor de 

periodieke uitkering van de termijnplaatsing en waarbij aan Mijnheer C. W. (…) een maandelijks bedrag 

van € 433,90 en van € 333,33 wordt gestort; 

 

-Een "Attest van Arbeidsongeschiktheid" uitgegeven door PARTENA Onafhankelijk Ziekenfonds, dat 

betrekking heeft op Mevrouw B. M. (…), moeder van Mijnheer C. W. (…) waarbij haar een maandelijks 

bedrag van € 1.403,74 zou worden uitgekeerd tot 30/09/2022; 

 

-Een effectenrekening op naam van Mijnheer C. W. (…) bij de Record Bank bevattende 2 

kapitalisatiebons waarvan de kapitalen en de interesten op de eindvervaldag worden uitbetaald; 

 

-Een levensverzekeringscontract op naam van Mijnheer C. W. (…) bij AG Insurance waarbij op de 

einddatum de netto geïnvesteerde premie van 2.412,49€ met een eventuele meerwaarde aan de 

begunstigde van het contract wordt uitbetaald; 

 

Het voorgelegde bewijs van bestaansmiddelen kan om volgende redenen niet aangenomen worden: 

 

-Een "Attest van Erkenning van Handicap", uitgegeven door de FOD Sociale Zekerheid, dat betrekking 

heeft op Mijnheer C. W. (…) waarbij hem een maandelijks bedrag van € 640,91 wordt uitgekeerd. Een 

dergelijk maandelijkse tegemoetkoming stelt hem niet in staat voor zichzelf en voor zijn familie een 

minimum aan waardigheid te garanderen. Immers, de armoedegrens in België bedraagt €1000 netto per 

maand voor een alleenstaande. Deze grens werd vastgelegd op 60% van de mediaan van het 

beschikbare inkomen, op individuele basis. Voor België betekent dit: 60% van €20.008 per jaar komt 

overeen met een jaarlijks bedrag van €12.005 voor een alleenstaande, hetzij €1000 netto per maand 

(gemeenschappelijke overeenkomst voor alle landen van de EU - Open Coördinatiemethode van de 

Strategie van Lissabon); 

 

-Tweemaal een "Record Renteplan- contract" bij de RECORD Bank - Aalst, (1 met eindvervaldag 

01/07/2015 en 1 met eindvervaldag 2020) dat betrekking heeft op Mevrouw B.  M. (…), moeder van 

Mijnheer C. W. (…) waarbij zij haar zoon, Mijnheer C. W. (…à, als begunstigde heeft aangeduid voor de 
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periodieke uitkering van de termijnplaatsing en waarbij aan Mijnheer C. W. (…) respectievelijk een 

maandelijks bedrag van € 433,90 (tot 15/12/2020) en van € 333,33 (tot 01/07/2015) wordt gestort; 

Het betreft hier tweemaal een spaarplan waarbij de moeder van Mijnheer C. W. (…), Mevrouw B. M. 

(…), een bepaald bedrag bij de Record Bank heeft belegd met kapitaal- en interestgarantie en waarbij 

de periodieke uitkering van het kapitaal en de interesten op de rekening van haar zoon, Mijnheer C. W. 

(…), wordt gestort. 

Op de eindvervaldag is dan ook het volledige bedrag van het belegde kapitaal en de opgebrachte 

interesten uitbetaald waardoor de maandelijkse uitkeringen uitdoven bij het bereiken van de 

eindvervaldag. Binnen enkele maanden, meer bepaald op 01/07/2015 komt een eerste renteplan op 

eindvervaldag en valt bijgevolg de maandelijkse uitkering van 333,33€ volledig weg. Ook wat het tweede 

renteplan betreft, komt er bij de eindvervaldag een einde aan de maandelijkse uitkering waardoor 

Mijnheer C. W. (…) nog enkel zal beschikken over zijn eigen inkomensvervangende tegemoetkoming en 

integratietegemoetkoming van 640,91€. Daarenboven kan de opdrachtgeefster van het renteplan, zijnde 

de moeder van Mijnheer C. W. (…), Mevrouw B. M. (…), op elk moment beslissen om niet langer haar 

zoon als begunstigde aan te duiden en is het bijgevolg niet gegarandeerd dat Mijnheer C. W. (…) over 

de periodieke uitkering kan blijven beschikken tot het einde van de looptijd van het plan noch tot de 

vervroegde stopzetting ervan ook al verklaart de moeder van Mijnheer C. W. (…) dit niet te zullen doen. 

Vermits een volledige terugbetaling van deze belegging kan gebeuren volgens het principe van 

"vervroegde verkoop" zoals bij een verkoop van een kasbon, is het niet uitgesloten dat, indien de 

opdrachtgeefster van het renteplan, zijnde de moeder van Mijnheer C. W. (…), Mevrouw B. M. (…), 

omwille van persoonlijke redenen of omwille van dringende en plotse noden andermaal beslist om haar 

belegging stop te zetten en vervroegd uit het renteplan wil stappen, zij dit van vandaag op morgen kan 

doen waardoor de storting van de uitkering van € 433,90 van € 333,33 aan haar zoon niet langer 

gegarandeerd is. 

De storting van de periodieke uitkering van € 433,90 en van € 333,33 op de rekening van Mijnheer C. 

W. (…) kan bijgevolg niet als stabiel worden beschouwd. Het door de Recordbank gestort bedrag kan 

niet worden beschouwd als een gewaarborgd inkomen van Mijnheer C.  W. (…). Bijgevolg kan dit 

bedrag dus niet in rekening worden genomen voor het bepalen van de eigen bestaansmiddelen van 

Mijnheer C. W. (…). 

 

-Een "Attest van Arbeidsongeschiktheid", (uitgegeven door PARTENA Onafhankelijk Ziekenfonds, dat 

betrekking heeft op Mevrouw B. M. (…), moeder van Mijnheer C. W. (…) en waarbij haar een 

maandelijks bedrag van € 1.403,74 zou worden uitgekeerd tot 30/09/2022) vermits dit attest geen 

betrekking heeft op de te vervoegen persoon; 

 

-Een effectenrekening op naam van Mijnheer C. W. (…) bij de Record Bank bevattende 2 

kapitalisatiebons waarvan de kapitalen en de interesten op de eindvervaldag worden uitbetaald. 

Dergelijke kapitalisatiebons genereren geen regelmatige en stabiele inkomsten omdat zij pas op het 

einde van de vervaldag worden terugbetaald (kapitaal + gekapitaliseerde interesten) en omdat ook hier 

het principe van de vervroegde verkoop op elk moment kan worden ingeroepen. 

 

-Een levensverzekeringscontract op naam van Mijnheer C. W. (…) bij AG Insurance waarbij op de 

einddatum de netto geïnvesteerde premie van 2.412,49€ met een eventuele meerwaarde aan de 

begunstigde van het contract wordt uitbetaald. Ook dergelijke levensverzekeringscontracten genereren 

geen maandelijkse inkomsten zodat ook hier geen sprake is van regelmatige bestaansmiddelen. 

 

Mijnheer C. W. (…) heeft bijgevolg niet aangetoond dat hij over toereikende en stabiele 

bestaansmiddelen beschikt, die ten minste gelijk moeten 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 waardoor de voorwaarden inzake de gezinshereniging niet vervuld zijn; 

 

Overwegende dat niet aan de voorwaarden tot gezinshereniging werd voldaan; 

 

Betrokkene kan zich bijgevolg niet beroepen op de richtlijnen van art. 40ter van de wet van 15/12/1980 

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

vreemdelingen, gewijzigd door de wet van 08/07/2011, van kracht geworden op 22/09/2011; 

 

Het visum gezinshereniging wordt geweigerd. 

 

Motivatie 

Wettelijke referenties: Art. 40 ter 
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Beperkingen: 

 

• Betrokken(e) kan zich niet beroepen op de richtlijnen van art. 40ter van de wet van 15/12/1980 

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

vreemdelingen ; gewijzigd door de wet van 08/07/2011. De Belgische onderdaan heeft niet aangetoond 

dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. Deze bestaansmiddelen 

moeten ten minste gelijk zijn aan honderdtwintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 14,§1,3° van 

de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. 

• Aangezien minstens aan één van de voorwaarden voorzien in hogervermeld artikel niet voldaan werd, 

wordt de visumaanvraag geweigerd. De andere voorwaarden werden echter niet nagekeken. Deze 

beslissing belet de Dienst Vreemdelingenzaken dus niet om bij de indiening van een nieuwe 

visumaanvraag de andere voorwaarden na te gaan of over te gaan tot een onderzoek of analyse die zij 

nodig acht.” 

 

1.3. Uit de informatie die op 28 september 2016 aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 

de Raad) werd bezorgd, blijkt dat de verzoekende partij op 22 juli 2015 een nieuwe aanvraag heeft 

ingediend tot afgifte van een visum voor lang verblijf met het oog op gezinshereniging met haar 

Belgische echtgenoot. Deze aanvraag werd op 24 september 2015 geweigerd door de gemachtigde. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel haalt de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 40ter en 42, §1, 

tweede 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), van de artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 

van het zorgvuldigheidsbeginsel, van “de motiveringsverplichting”, van het redelijkheidsbeginsel, van de 

hoorplicht en van de rechten van verdediging. Eveneens werd volgens verzoekende partij een manifeste 

beoordelingsfout begaan.  

 

Het eerste middel wordt als volgt weergegeven in het verzoekschrift: 

 

“Artikel 2 van deze wet bepaalt dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. Dat 

dit impliceert dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht niet enkel het dictum moet omvatten, maar 

tevens de redenen moet weergeven op grond waarvan de beslissing werd genomen. 

Terwijl artikel 3 van deze wet voorschrijft dat de motivering in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Daarbij moet volgens dit 

zelfde artikel de motivering afdoende zijn, of met andere woorden dat pertinent moet zijn en duidelijk te 

maken hebben met de beslissing. 

Dat dient te worden opgemerkt dat de motivatie in de bestreden beslissing evenwel niet afdoende is. 

Dat verweerder in de bestreden beslissing volledig onterecht stelt dat verzoekster onvoldoende heeft 

aangetoond dat haar echtgenoot over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. 

Dat verweerder in zijn weigeringsbeslissing in eerste instantie een eigengereide opsomming heeft van 

de door verzoekster neergelegde bewijsmiddelen : 

Attest van erkenning handicap van het F.O.D. Sociale Zekerheid waarbij de heer W. C. (…), een 

maandelijks bedrag van 640,91 € wordt uitgekeerd. 

Een "Record Renteplan" waarbij W. C. (…) een maandelijkse rente-uitkering van 433,90€ en van 

333,33€ (= totaal 767,23 €) ontvangt. 

Een attest van arbeidsongeschiktheid vanwege het Onafhankelijk Ziekenfonds PARTENA m.b.t. 

mevrouw M. B. (…), moeder van de heer W. C. (…), waaruit blijkt dat mevrouw M. B. (…) een 

invaliditeitsuitkering van 1.403,74 € tot 30.09.2022 zou ontvangen. Effectendossier bij RECORDBANK 

op naam van de heer W. C. (…), bevattende 2 kapitalisatiebons waarvan de kapitalen en de interesten 

op de eindvervaldag worden uitbetaald. Levensverzekeringscontract (netto geïnvesteerde premie van 

2.412,49 €) bij AG Insurance op naam van W. C. (…). 

Dat verzoekster dienaangaande dient op te merken dat verweerder nalaat een opsomming te geven van 

alle door verzoeksters neergelegde bewijsstukken bij haar visumaanvraag (cf. stuk 2). 

1 zie MAST A., e.a., "Overzicht van het Belgische administratief recht", Kluwer, Brussel, 2002, p. 692-

694 

Zo liet verweerder na rekening te houden met volgende bewijsstukken die door verzoekster eveneens 

bij haar visumaanvraag werden neergelegd : 

- Attest samenstelling gezin, waaruit blijkt dat verzoeksters echtgenoot, de heer W. C. (…), te Nevele 

samenwoont met zijn moeder, mevrouw M. B. (…). 
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Geregistreerde huurovereenkomst met plaatsbeschrijving (huurovereenkomst staat op naam van 

mevrouw B. M. (…), moeder van de heer W. C. (…), met wie hij samenwoont te Nevele-Landegem). 

Medisch attest van Dr. P. C. (…) dd. 18.08.2014 waarin uitdrukkelijk wordt bevestigd dat de heer W. C. 

(…) voor 100 % werkonbekwaam is en dat er voor de volgende jaren geen evolutie hierop te 

verwachten is. 

Geschreven verklaring van mevrouw B. M. (…) dd. 1.08.2014 waarin zij bevestigt dat zij de 

renteplannen bij Record Bankten gunste van haar enige zoon niet zal stopzetten nu zij zelf over 

voldoende inkomsten beschikt ingevolge een invaliditeitsuitkering vanwege Partena. 

Dat deze bewijsstukken uitermate belangrijk zijn nu uit deze stukken blijkt dat verzoeksters echtgenoot 

in België samenwoont met zijn moeder, die eveneens over inkomsten beschikt en de woning, waarin 

verzoeksters echtgenoot eveneens woont, huurt, zodat verzoekers echtgenoot door de samenwoonst 

met zijn moeder eveneens over immateriële voordelen of voordeel in natura (=niet betalen van huur) 

beschikt. 

Er mag immers niet uit het oog verloren worden dat de kosten verbonden aan de huisvesting en die de 

hoofdverblijfplaats van de aanvraag is (verzoekster zal immers wanneer zij naar België komt gaan 

inwonen bij haar echtgenoot te Nevele), worden in acht genomen als inkomen conform het bepaalde 

van art. 33 van het K.B. van 11 juli 2002. 

Dat uit deze stukken eveneens blijkt dat, nu verzoeksters echtgenoot, de heer W. C. (…), samenwoont 

met zijn moeder, die eveneens over eigen inkomsten beschikt, zijn maandelijkse uitkering door de FOD 

Sociale Zekerheid lager is dan indien hij "alleenstaande" zou zijn geweest. 

Dat uit deze stukken eveneens blijkt dat verzoeksters echtgenoot, de heer C. W. (…), voor 100 % 

werkonbekwaam is en dat er voor de volgende jaren geen evolutie hierop te verwachten is, wat dus 

betekent dat verzoeksters echtgenoot onmogelijk inkomsten uit tewerkstelling kan verwerven. 

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

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de motiveringsplicht en van de 

zorgvuldigheidsplicht nu met alle door verzoekster neergelegde stukken geen rekening werd gehouden 

en geenszins werd gemotiveerd waarom met deze stukken geen rekening dient te worden gehouden. 

Dat vervolgens dient vastgesteld te worden dat verweerder in zijn (beperkte) opsomming van de door 

verzoekster neergelegde bewijsstukken verwijst naar het effectendossier bij Record Bank op naam van 

de heer W. C. (…) waarin zich een aantal vastrentende kapitalisatiebons met 100 % kapitaalsgarantie 

en een initieel kapitaal van 46.000,00 € in totaliteit bevinden (welke ondertussen reeds 55.000,00 € 

waard zijn) en naar het levensverzekeringscontract (netto geïnvesteerde premie van 2.412,49 €) bij AG 

Insurance op naam van de heer W. C. (…). 

Dat dient opgemerkt te worden dat verweerder in de weigeringsbeslissing nalaat te motiveren waarom 

met deze bewijsstukken, waaruit blijkt dat verzoeksters echtgenoot over een effectendossier bij Record 

Bank (welke op elk ogenblik door de heer W. C. (…) kan verkocht worden zodat de heer W. C. (…) over 

een grote geldsom zal beschikken) en over een levensverzekeringscontract bij AG Insurance beschikt, 

geen rekening dient te worden gehouden en waarom deze bedragen niet in rekening kunnen worden 

genomen voor het bepalen van de bestaansmiddelen van de heer W. C. (…). 

Dat verweerder derhalve de bestreden beslissing niet afdoende motiveerde waardoor er schending is 

van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en van algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald de 

zorgvuldigheids-en de motiveringsverplichting. 

Dat volgens verweerder de maandelijkse tegemoetkoming van verzoeksters echtgenoot, met name 

640,91 euro, hem niet in staat zou stellen voor zichzelf en voor zijn familie een minimum aan 

waardigheid te garanderen. 

Dat in eerste instantie verzoekster opnieuw opmerkt dat verweerder bij de beoordeling van verzoeksters 

aanvraag nalaat rekening te houden met de vaststelling dat nu verzoeksters echtgenoot, de heer W. C. 

(…) samenwoont met zijn moeder, die eveneens over inkomsten beschikt, zijn maandelijkse uitkering 

door de FOD Sociale Zekerheid sowieso lager is dan indien hij "alleenstaande" zou zijn. 

Dat verder dient te worden vastgesteld dat verweerder tot dit besluit komt zonder echter enig onderzoek 

te doen naar de bestaansmiddelen die verzoekster. haar echtgenoot en diens moeder. die op hetzelfde 

adres zullen samenwonen. nodig hebben om in hun behoeften te voldoen. 

Dat dient te worden vastgesteld dat krachtens het artikel 42, § 1, tweede lid Vw., indien aan de 

voorwaarde betreffende de stabiele en regelmatige bestaansmiddelen bedoeld in artikel 40bis, § 4, 

tweede lid en in artikel 40ter, tweede lid, niet voldaan is, verweerder in zo'n geval gehouden is een 

behoefteanalyse te doen. 

"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 
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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". 

De bestreden beslissing bevat geen verwijzing naar artikel 42, § 1, tweede lid Vw. 

Dat nergens blijkt uit de motieven dat de behoefteanalyse door verweerder werd uitgevoerd. 

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

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

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

hun maandelijkse onkosten voor hun huishouden neer te leggen. 

Geenszins werd verzoekster uitgenodigd bewijzen aangaande de maandelijkse uitgaven voor hun 

huishouden neer te leggen. 

Dat derhalve geenszins verweerder, zonder een voorafgaandelijke uitvoering van een 

behoeftenanalyse, in de bestreden beslissing kon stellen dat verzoeksters referentiepersoon niet over 

voldoende bestaansmiddelen beschikt. 

Dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout en van schending van de artikelen 40ter en 42, § 1, 

tweede lid van de Vreemdelingenwet, van de motiverings-en de zorgvuldigheidsplicht, van de hoorplicht 

en van verzoeksters rechten van verdediging. 

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

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

Verweerder stelt verder in zijn weigeringsbeslissing onterecht dat het renteplan bij Record Bank niet kan 

weerhouden worden als bewijs van stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. 

Verweerder komt tot dit besluit omdat binnen enkele maanden, met name op 1.07.2015, er een eerste 

renteplan op eindvervaldag komt en bijgevolg de maandelijkse uitkering van 333,33 euro volledig 

wegvalt. Ook volgens verweerder komt bij het tweede renteplan ooit een einde aan de maandelijkse 

uitkering. Daarnaast verwijst verweerder naar de vaststelling dat de moeder van de heer W. C. (…) op 

elk moment zou kunnen beslissen tot de vervroegde stopzetting ervan. 

Verzoekster merkt op dat de moeder van de heer W. C. (…) zelf over voldoende inkomsten beschikt en 

in haar verklaring dd. 1.08.2014 zelf uitdrukkelijk stelt deze renteplannen bij Record Bank ten gunste 

van haar enige zoon niet te zullen stopzetten. 

Dat geenszins verweerder met deze door verzoeksters neergelegde verklaring van de moeder van de 

heer W. C. (…) dd. 1.08.2014 heeft rekening gehouden bij de beoordeling van de "stabiele, toereikende 

en regelmatige bestaansmiddelen". 

Dat daarnaast verzoekster opmerkt dat een tewerkstelling evenmin 100'% zekerheid aan inkomsten 

biedt. Ook de werkgever kan een opzeg geven waardoor er na enkele maanden geen inkomsten uit 

tewerkstelling meer zijn. 

Dat het volledig onredelijk is van verweerder om in zijn beslissing te stellen dat "binnen enkele 

maanden, meer bepaald op 1.07.2015 een eerste renteplan op eindvervaldag komt". 

Dat immers de periode tot 1.07.2015 toch méér dan "enkele maanden" betreft. 

Daarnaast kon verweerder zich minstens bij verzoekster en haar echtgenoot informeren of een nieuw 

renteplan zal worden opgestart voor de toekomst. 

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

zorgvuldigheidsplicht nu geenszins werd gemotiveerd waarom deze door verzoekster neergelegde 

stukken niet konden weerhouden worden als bewijs dat verzoekster echtgenoot wel degelijk over 

stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. 

Tenslotte verwijst verweerder onderaan de beslissing naar het attest van arbeidsongeschiktheid, 

afgeleverd door Partena Onafhankelijk Ziekenfonds, waaruit blijkt dat mevrouw M. B. (…) een 

maandelijkse invaliditeitsuitkering van 1.403,74 € zou worden uitgekeerd tot 30.09.202 (cf. stuk 3). 

Eerst en vooral wil verzoekster opmerken dat verweerder in zijn weigeringsbeslissing stelt dat uit dit 

attest zou blijken dat aan mevrouw M. B. (…) een maandelijkse invaliditeitsuitkering van 1.403,74 € "zou 

worden uitgekeerd tot 30.09.2022". 

Verzoekster merkt op dat verweerder in zijn beslissing laat uitschijnen alsof aan dit attest, afgeleverd 

door Partena Onafhankelijk Ziekenfonds, geen geloof kan gehecht worden nu door verweerder een 

hypothetische tijd wordt gebruikt. 
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Dat verweerder dan ook wel in zijn beslissing dient te motiveren waarom door hem bij de beoordeling 

van het attest, afgeleverd door Partena Onafhankelijk Ziekenfonds dd. 6.08.2014, dan wel een 

hypothetische tijd wordt gebruikt. 

Echter in de bestreden beslissing wordt verder niet uitdrukkelijk weergegeven waarom dit attest van 

arbeidsongeschiktheid, afgeleverd door Partena Onafhankelijk Ziekenfonds, en de neergelegde 

rekeninguittreksels, waaruit blijkt dat mevrouw M. B. (…) erkend is als invalide door de Geneeskundige 

Raad voor Invaliditeit tot 30.09.2022 en een maandelijkse invaliditeitsuitkering ontvangt van 1.403,74 €, 

niet kan weerhouden worden als bewijs dat verzoekster echtgenoot wel degelijk over stabiele, 

toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. 

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

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

zorgvuldigheidsplicht. 

Dat in elk geval verweerder bij de beoordeling van de stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen heeft rekening gehouden met het gezamenlijke inkomen van het gezin van 

verzoeksters echtgenoot. 

Dat immers uit de door verzoekster neergelegde stukken blijkt dat verzoeksters echtgenoot te Nevele 

samenwoont met zijn moeder, mevrouw M. B. (…), en met haar een gezin vormt. 

Dat ook dit inkomstenbewijs belangrijk is nu verweerder gehouden is bij de beoordeling van 

verzoeksters aanvraag met alle bewijsstukken, op basis waarvan hij de financiële toestand van 

verzoeksters echtgenoot kan beoordelen. rekening te houden. 

Dit is in casu niet gebeurd. 

Immers, overeenkomstig art. 12 en 16 van de Gezinsherenigingsrichtlijn (richtlijn 2003/86/EG van de 

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

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

huishouden. 

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

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

bestaansmiddelen zij nodig hebben om in hun behoeften te voorzien. 

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

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

bestaansmiddelen. 

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

waarom met het attest van arbeidsongeschiktheid, afgeleverd door Partena Onafhankelijk Ziekenfonds, 

en de rekeninguittreksels, waaruit blijkt dat mevrouw M. B. (…) een maandelijkse invaliditeitsuitkering 

van 1.403,74 € ontvangt, en met de volledige gezinsinkomsten van verzoeksters echtgenoot geen 

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

bestaansmiddelen van verzoeksters echtgenoot. 

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

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

zorgvuldigheidsplicht. 

Dat er sprake is van onterechte weigering van het visum gezinshereniging door verweerder waardoor er 

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

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

(…).” 

 

2.2. In de nota met opmerkingen wordt dienaangaande het volgende gesteld: 

 

“Verzoekster voert in een eerste middel de schending aan van de artikelen 40ter en 42, §1, lid 2 van de 

Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen en van de algemene rechtsbeginselen en van de beginselen van 

behoorlijk bestuur, met name de zorgvuldigheidsverplichting, de motiveringsverplichting, het 

redelijkheidsbeginsel, de hoorplicht en de rechten van verdediging. Verzoekster stelt tevens dat er 

sprake is van een manifeste beoordelingsfout. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de formele motiveringsplicht, zoals voorzien in de 

artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, tot doel heeft de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding 

toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de 

overheid de juridische en feitelijke overwegingen die aan de beslissing ten grondslag liggen in de akte 

op te nemen en dit op een afdoende wijze. (R.v.St., 6 september 2002, nr. 110.071; R.v.St., 19 maart 

2004, nr. 129.466; R.v.St., 21 juni 2004, nr. 132.710). 
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Het begrip "afdoende" houdt in dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan 

het gewicht van de genomen beslissing. (R.v.V., 5 juni 2012, nr. 82.466) 

Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing leert dat de determinerende motieven, op grond 

waarvan de beslissing is genomen, worden aangegeven. In de bestreden beslissing wordt met 

verwijzing naar artikel 40ter van de Vreemdelingenwet op een duidelijke en uitvoerige wijze aangegeven 

waarom de aanvraag voor het bekomen van een visum - lang verblijf (type D) wordt geweigerd aan 

verzoekster, met name het feit dat de bestaansmiddelen van de Belgische partner niet toereikend, 

stabiel en regelmatig zijn. 

Uit de in het verzoekschrift geuite kritiek blijkt dat verzoeker de determinerende motieven genoegzaam 

kent, zodat in casu het voornaamste doel van de formele motiveringsplicht is bereikt. 

Er wordt geen schending aangetoond van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. 

"Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling van de 

aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening 

van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij 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 in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen". (R.v.V., 29 maart 2012, nr. 78 303) 

Artikel 40ter, lid 2 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

"Voor wat betreft de in artikel 40bis, §2, eerste lid, 10 tot 3° bedoelde familieleden moet de Belgische 

onderdaan aantonen: 

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

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

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

op maatschappelijke integratie. Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen: 

1 ° wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid ; 

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

aanvullende gezinsbijslagen, alsook de financiële maatschappelijke dienstverlening en de 

gezinsbijslagen niet in aanmerking genomen ; 

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

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

partner kan bewijzen dat hij actief werk zoekt. 

- dat hij over behoorlijke huisvesting beschikt die toelaat het familielid of de familieleden, die gevraagd 

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

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

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

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

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

onderdaan bewijst dat het onroerend goed voldoet aan de gestelde voorwaarden." (eigen onderlijning) 

In de bestreden beslissing wordt met betrekking tot bepaalde "bestaansmiddelen" van de Belgische 

partner geoordeeld dat deze niet stabiel en/of regelmatig zijn: 

- Inzake de door Record bank gestorte bedragen in het kader van de 2 "Record Renteplan-contract" op 

basis van uitvoerige overwegingen aangegeven waarom deze middelen niet als stabiel kunnen worden 

beschouwd, noch als een gewaarborgd inkomen voor die Belgische partner; 

- Inzake de effectenrekening bij Record Bank die 2 kapitalisatiebons bevat wordt gesteld dat die 

kapitalisatiebons geen regelmatige en stabiele inkomsten genereren; 

- Inzake het levensverzekeringscontract wordt geoordeeld dat dit geen maandelijks inkomen 

genereert zodat ook dienaangaande geen sprake is van regelmatige bestaansmiddelen. 

Verzoekster uit kritiek waarbij zij verwijst naar het bedrag van voormelde bestaansmiddelen, doch gaat 

met haar betoog voorbij dat omtrent die bestaansmiddelen werd geoordeeld dat zij noch stabiel, noch 

regelmatig zijn. Zij toont met haar betoog dan ook niet aan dat de vaststellingen dat die 

bestaansmiddelen noch stabiel, noch regelmatig zijn kennelijk foutief of onredelijk zouden zijn. 

Gelet op het feit dat omtrent voormelde inkomsten werd geoordeeld dat ze niet stabiel en/of regelmatig, 

is het niet kennelijk foutief of onredelijk van verwerende partij om met betrekking tot die inkomsten geen 

behoeftenanalyse uit te voeren. 

Voor zoveel als nodig, verwijst verwerende partij ter zake naar de rechtspraak van de Raad die als volgt 

luidt: 

- "Evenmin was de verwerende partij bij gebreke aan regelmatige bestaansmiddelen er toe gehouden 

een behoefteanalyse in toepassing van artikel 42ter van de vreemdelingenwet te verrichten." (RvV, 23 

juni 2014, nr. 126.089); 

- "2.8. Waar verzoekende partij aanvoert dat de bijlage 20 een behoefteanalyse ontbeert zoals 

voorzien in artikel 42, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, dient de Raad op te merken dat 
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verzoekende partij een dergelijke verwachting niet kan koesteren, aangezien een dergelijke 

behoefteanalyse slechts dient plaats te grijpen voor zover er bestaansmiddelen in aanmerking werden 

genomen die niet voldoen aan de in artikel 40ter van de Vreemdelingenwet gestelde voorwaarde dat ze 

ten minste gelijk zijn aan honderdtwintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3° van de wet 

van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, d.w.z. er liggen 

bestaansmiddelen voor maar ze zijn niet voldoende. In casu worden de bestaansmiddelen niet in 

aanmerking genomen omdat er geen gegevens beschikbaar zijn waaruit actuele bestaansmiddelen 

blijken. Er dient dan ook uit geconcludeerd te worden dat er géén bestaansmiddelen voorliggen in de zin 

van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet zodat verwerende partij ook niet de behoefteanalyse zoals 

voorzien in artikel 42, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet dient uit te voeren en daaromtrent 

evenmin dient te motiveren in de bijlage 20 noch verzoekende partij in dit verband om bijkomende 

inlichtingen dient te verzoeken (cf. RvS 11 juni 2013, nr. 223.807)." (RvV, 21 mei 2014 , nr. 124.305; 

eigen onderlijning) 

Inzake het "Attest van Arbeidsongeschiktheid", wordt in de bestreden beslissing vastgesteld dat dit 

betrekking heeft op de moeder van de Belgische partner, doch niet op de Belgische partner zelf, zodat 

deze niet in aanmerking kunnen worden genomen. Verzoekster toont niet aan dat voormelde 

overwegingen kennelijk foutief of onredelijk zouden zijn, gelet op het feit dat artikel 40ter, tweede lid 

duidelijk stelt dat het de Belgische onderdaan die men wenst te vervoegen is die moet aantonen dat hij 

over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. 

Inzake het "Attest van Erkenning van Handicap" wordt in de bestreden beslissing het volgende gesteld: 

"Een "Attest van Erkenning van Handicap", uitgegeven door de FOD Sociale Zekerheid, dat betrekking 

heeft op Mijnheer C.W. (…) waarbij hem een maandelijks bedrag van €640,91 wordt uitgekeerd. Een 

dergelijk maandelijkse tegemoetkoming stelt hem niet in staat voor zichzelf en voor zijn familie een 

minimum aan waardigheid te garanderen. Immers, de armoedegrens in België bedraagt €1000 netto per 

maand voor een alleenstaande. Deze grens werd vastgelegd op 60% van de mediaan van het 

beschikbare inkomen, op individuele basis. Voor België betekent dit: 60% van €20.008 per jaar komt 

overeen met een jaarlijks bedrag van €12.005 voor een alleenstaande, hetzij €1000 netto per maand 

(gemeenschappelijke overeenkomst voor alle landen van de EU - Open Coördinatiemethode van de 

Strategie van Lissabon)." 

Uit voormelde overwegingen, blijkt dat omtrent de maandelijkse inkomsten van de Belgische partner niet 

zonder meer werd gesteld dat die niet toereikend zijn. Er werd wel degelijk een behoeftenanalyse 

uitgevoerd en gesteld dat een maandelijks bedrag van 640,91€ die Belgische partner niet staat stelt om 

voor zichzelf en voor zijn familie, in casu verzoekster, een minimum aan waardigheid te garanderen. 

Verzoekster uit kritiek, doch erkent in haar verzoekschrift dat die maandelijkse inkomsten van de 

Belgische partner in de toekomst niet zullen wijzigen. 

Zij betoogt dat haar Belgische partner en zijzelf geen huur dienen te betalen daar die door de moeder 

van de Belgische partner wordt betaald. Dit betoog doet evenwel geen afbreuk aan voormelde 

overwegingen in de bestreden beslissing dat een maandelijks bedrag van €640,91 niet volstaat om een 

minimum aan waardigheid te garanderen voor verzoekster en haar Belgische partner. 

Waar verzoekster verwijst naar de andere stukken die door de Belgische partner werden voorgelegd en 

die niet in de bestreden beslissing worden opgesomd, dient te worden opgemerkt dat in de bestreden 

beslissing ter zake het volgende wordt gesteld: 

"Aangezien minstens aan één van de voorwaarden voorzien in hogervermeld artikel niet voldaan werd, 

wordt de visumaanvraag geweigerd. De andere voorwaarden werden echter niet nagekeken. Deze 

beslissing belet de Dienst Vreemdelingenzaken dus niet om bij de indiening van een nieuwe 

visumaanvraag de andere voorwaarden na te gaan of over te gaan tot een onderzoek of analyse die zij 

nodig acht. " 

Verzoekster gaat met haar betoog dat geen rekening werd gehouden met bepaalde stukken voorbij aan 

het feit dat de voorwaarden in artikel 40ter van de Vreemdelingenwet cumulatief, zodat het niet voldaan 

zijn van één van die voorwaarden volstaat om de aanvraag van verzoekster te weigeren.. Bijgevolg, is 

het niet kennelijk foutief of onredelijk van verwerende partij om, wanneer zij op basis van de 

voorgelegde stukken heeft vastgesteld dat niet voldaan is aan de vereiste betreffende de 

bestaansmiddelen, de overige stukken die werden voorgelegd met betrekking tot de andere 

voorwaarden niet te onderzoeken. 

De zorgvuldigheidsplicht gaat niet zo ver dat, wanneer het bestuur over voldoende elementen beschikt 

om met kennis van zaken te oordelen over een aanvraag, het alsnog verder onderzoek zou moeten 

voeren. (RvV, 2 9 februari 2012, nr. 76.319) 

Het hoorrecht, als beginsel van behoorlijk bestuur, vereist enkel dat verzoekster nuttig voor haar 

belangen kan opkomen. (RvV, 16 november 2010 nr. 51 124) Het volstaat dat de betrokkene de 

gelegenheid krijgt zijn standpunt op een nuttige wijze uiteen te zetten, hetgeen ook schriftelijk kan 

gebeuren (R.v.St, nr. 167.853, 15 februari 2007). (RvV, 29 juli 2008, nr. 14.567) 
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Verzoekster, die in het kader van haar aanvraag de mogelijkheid had om nuttig haar standpunt kenbaar 

te maken en alle stukken die zij nodig achtte kon voorleggen, kan niet ernstig als zou de thans 

bestreden beslissing een schending inhouden van haar hoorrecht. 

Uit wat voorafgaat, blijkt dat verzoekster met haar betoog niet aantoont met welke dienstige feiten en 

elementen die verwerende partij kende op het ogenblik dat de bestreden beslissing werd genomen zij 

geen rekening zou hebben gehouden, noch dat zij die niet correct zou hebben beoordeeld. 

Zij toont evenmin aan dat er een kennelijke wanverhouding zou bestaan tussen de overwegingen die de 

bestreden beslissing onderbouwen en het dispositief van die beslissing. 

Het eerste middel is ongegrond.” 

 

2.3. Wat de ingeroepen schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreft, dient te 

worden gesteld dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing 

kunnen worden gelezen zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen 

nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover 

zij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht 

voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298).  

 

De Raad merkt op dat de verzoekende partij de bestreden beslissingen inhoudelijk bekritiseert. 

Bijgevolg dient het middel te worden bekeken vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht.  

 

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

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

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

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

motivering vereist met andere woorden dat voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare 

motieven met een voldoende feitelijke grondslag moeten bestaan.  

 

Het zorgvuldigheidbeginsel verplicht de overheid dan ook om 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).  

 

De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel 

worden bekeken in het licht van de aangevoerde schending van de artikelen 40ter en 42, §1, tweede lid 

van de Vreemdelingenwet. 

 

2.4. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij een aanvraag indiende tot afgifte van een visum met 

het oog op gezinshereniging met haar Belgische echtgenoot (visum type D). Overeenkomstig artikel 

40ter, §2, tweede lid van de Vreemdelingenwet dient de referentiepersoon, met name de Belgische 

echtgenoot van de verzoekende partij, aan te tonen dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen beschikt, alsook over een behoorlijke huisvesting en ziektekostenverzekering. De 

bestaansmiddelen, moeten ten minste gelijk zijn aan honderdtwintig procent van het bedrag bedoeld in 

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

 

2.5. In de bestreden beslissing wordt als volgt gemotiveerd omtrent de voorgelegde bestaansmiddelen: 

“Een "Attest van Erkenning van Handicap", uitgegeven door de FOD Sociale Zekerheid, dat betrekking 

heeft op Mijnheer C. W. (…) waarbij hem een maandelijks bedrag van € 640,91 wordt uitgekeerd. Een 

dergelijk maandelijkse tegemoetkoming stelt hem niet in staat voor zichzelf en voor zijn familie een 

minimum aan waardigheid te garanderen. Immers, de armoedegrens in België bedraagt €1000 netto per 

maand voor een alleenstaande. Deze grens werd vastgelegd op 60% van de mediaan van het 

beschikbare inkomen, op individuele basis. Voor België betekent dit: 60% van €20.008 per jaar komt 

overeen met een jaarlijks bedrag van €12.005 voor een alleenstaande, hetzij €1000 netto per maand 

(gemeenschappelijke overeenkomst voor alle landen van de EU - Open Coördinatiemethode van de 

Strategie van Lissabon); 

 

-Tweemaal een "Record Renteplan- contract" bij de RECORD Bank - Aalst, (1 met eindvervaldag 

01/07/2015 en 1 met eindvervaldag 2020) dat betrekking heeft op Mevrouw B.  M. (…), moeder van 

Mijnheer C. W. (…) waarbij zij haar zoon, Mijnheer C. W. (…à, als begunstigde heeft aangeduid voor de 

periodieke uitkering van de termijnplaatsing en waarbij aan Mijnheer C. W. (…) respectievelijk een 

maandelijks bedrag van € 433,90 (tot 15/12/2020) en van € 333,33 (tot 01/07/2015) wordt gestort; 

Het betreft hier tweemaal een spaarplan waarbij de moeder van Mijnheer C. W. (…), Mevrouw B. M. 

(…), een bepaald bedrag bij de Record Bank heeft belegd met kapitaal- en interestgarantie en waarbij 
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de periodieke uitkering van het kapitaal en de interesten op de rekening van haar zoon, Mijnheer C. W. 

(…), wordt gestort. 

Op de eindvervaldag is dan ook het volledige bedrag van het belegde kapitaal en de opgebrachte 

interesten uitbetaald waardoor de maandelijkse uitkeringen uitdoven bij het bereiken van de 

eindvervaldag. Binnen enkele maanden, meer bepaald op 01/07/2015 komt een eerste renteplan op 

eindvervaldag en valt bijgevolg de maandelijkse uitkering van 333,33€ volledig weg. Ook wat het tweede 

renteplan betreft, komt er bij de eindvervaldag een einde aan de maandelijkse uitkering waardoor 

Mijnheer C. W. (…) nog enkel zal beschikken over zijn eigen inkomensvervangende tegemoetkoming en 

integratietegemoetkoming van 640,91€. Daarenboven kan de opdrachtgeefster van het renteplan, zijnde 

de moeder van Mijnheer C. W. (…), Mevrouw B. M. (…), op elk moment beslissen om niet langer haar 

zoon als begunstigde aan te duiden en is het bijgevolg niet gegarandeerd dat Mijnheer C. W. (…) over 

de periodieke uitkering kan blijven beschikken tot het einde van de looptijd van het plan noch tot de 

vervroegde stopzetting ervan ook al verklaart de moeder van Mijnheer C. W. (…) dit niet te zullen doen. 

Vermits een volledige terugbetaling van deze belegging kan gebeuren volgens het principe van 

"vervroegde verkoop" zoals bij een verkoop van een kasbon, is het niet uitgesloten dat, indien de 

opdrachtgeefster van het renteplan, zijnde de moeder van Mijnheer C. W. (…), Mevrouw B. M. (…), 

omwille van persoonlijke redenen of omwille van dringende en plotse noden andermaal beslist om haar 

belegging stop te zetten en vervroegd uit het renteplan wil stappen, zij dit van vandaag op morgen kan 

doen waardoor de storting van de uitkering van € 433,90 van € 333,33 aan haar zoon niet langer 

gegarandeerd is. 

De storting van de periodieke uitkering van € 433,90 en van € 333,33 op de rekening van Mijnheer C. 

W. (…) kan bijgevolg niet als stabiel worden beschouwd. Het door de Recordbank gestort bedrag kan 

niet worden beschouwd als een gewaarborgd inkomen van Mijnheer C.  W. (…). Bijgevolg kan dit 

bedrag dus niet in rekening worden genomen voor het bepalen van de eigen bestaansmiddelen van 

Mijnheer C. W. (…). 

 

-Een "Attest van Arbeidsongeschiktheid", (uitgegeven door PARTENA Onafhankelijk Ziekenfonds, dat 

betrekking heeft op Mevrouw B. M. (…), moeder van Mijnheer C. W. (…) en waarbij haar een 

maandelijks bedrag van € 1.403,74 zou worden uitgekeerd tot 30/09/2022) vermits dit attest geen 

betrekking heeft op de te vervoegen persoon; 

 

-Een effectenrekening op naam van Mijnheer C. W. (…) bij de Record Bank bevattende 2 

kapitalisatiebons waarvan de kapitalen en de interesten op de eindvervaldag worden uitbetaald. 

Dergelijke kapitalisatiebons genereren geen regelmatige en stabiele inkomsten omdat zij pas op het 

einde van de vervaldag worden terugbetaald (kapitaal + gekapitaliseerde interesten) en omdat ook hier 

het principe van de vervroegde verkoop op elk moment kan worden ingeroepen. 

 

-Een levensverzekeringscontract op naam van Mijnheer C. W. (…) bij AG Insurance waarbij op de 

einddatum de netto geïnvesteerde premie van 2.412,49€ met een eventuele meerwaarde aan de 

begunstigde van het contract wordt uitbetaald. Ook dergelijke levensverzekeringscontracten genereren 

geen maandelijkse inkomsten zodat ook hier geen sprake is van regelmatige bestaansmiddelen. 

 

Mijnheer C. W. (…) heeft bijgevolg niet aangetoond dat hij over toereikende en stabiele 

bestaansmiddelen beschikt, die ten minste gelijk moeten 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 waardoor de voorwaarden inzake de gezinshereniging niet vervuld zijn;” 

 

In de bestreden beslissing wordt derhalve vastgesteld dat de voorgelegde inkomsten ofwel niet in 

aanmerking kunnen worden genomen omdat deze niet als stabiel en regelmatig kunnen worden 

beschouwd of omdat het geen inkomsten van de referentiepersoon zelf betreffen, ofwel niet als 

toereikend kunnen worden beschouwd omdat het inkomen van de Belgische referentiepersoon voor 

hem alleen al onder de armoedegrens ligt en dat dit inkomen te laag ligt om een minimum aan 

waardigheid voor de referentiepersoon en zijn gezin te garanderen. Bijgevolg besluit de gemachtigde 

dat de referentiepersoon niet heeft aangetoond over stabiele, toereikende en regelmatige bestaans-

middelen te beschikken conform artikel 40ter, §2, tweede lid van de Vreemdelingenwet. 

 

2.6. Nopens de motivering met betrekking tot het voorgelegde “Attest van Erkenning van Handicap", 

merkt verzoekende partij op dat de gemachtigde tot de conclusie komt dat het uitgekeerde maandelijkse  

bedrag de referentiepersoon niet in staat stelt om voor zichzelf en voor zijn familie een minimum aan 

waardigheid te garanderen, zonder echter enig onderzoek te doen naar de bestaansmiddelen die de 

betrokkenen nodig hebben om in hun behoeften te voldoen. Verzoekende partij vestigt er de aandacht 
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op dat de gemachtigde in dergelijk geval is gehouden een behoefteanalyse te verrichten, zoals bepaald 

in artikel 42, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet. Nergens uit de motieven blijkt echter dat de 

gemachtigde is overgegaan tot een dergelijke behoefteanalyse. Verzoekende partij stipt eveneens aan 

dat zij ook niet door de gemachtigde werd uitgenodigd bewijzen aangaande hun maandelijkse uitgaven 

voor hun huishouden voor te leggen.  

 

2.7. Artikel 40ter, §2 van de Vreemdelingenwet luidde ten tijde van het nemen van de bestreden 

beslissing als volgt:  

 

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

betreft :  

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

voegen;  

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

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

voegen.  

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

onderdaan aantonen :  

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

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

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

op maatschappelijke integratie. Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen :  

1° wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid;  

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

aanvullende gezinsbijslagen, alsook de financiële maatschappelijke dienstverlening en de 

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.  

(…)” 

 

Vooreerst dient er op gewezen te worden dat in de bepalingen van artikel 40ter van de Vreemdelingen-

wet, dat de juridische grond vormt van de bestreden beslissing, niet wordt gerefereerd aan de 

armoedegrens, hoewel uit de bestreden beslissing volgt dat de gemachtigde de armoedegrens hanteert 

als maatstaf voor het beoordelen van de toereikendheid van de voorgelegde bestaansmiddelen.  

Uit artikel 40ter van de Vreemdelingenwet blijkt dat enkel wordt verwezen naar artikel 14, § 1, 3° van de 

wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie waarbij wordt gesteld dat aan 

de bestaansmiddelenvereiste, met name wat betreft de toereikendheid, wordt geacht te zijn voldaan als 

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

voormeld artikel (d.i. 120% van het leefloon). Aldus is dit de maatstaf die volgens de wet moet worden 

gehanteerd.  

 

Hoewel in de bestreden beslissing wordt besloten dat: “Mijnheer C. W. (…) heeft bijgevolg niet 

aangetoond dat hij over toereikende en stabiele bestaansmiddelen beschikt, die ten minste gelijk 

moeten 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 waardoor de voorwaarden inzake de 

gezinshereniging niet vervuld zijn;”, kan nergens in de bestreden beslissing wordt gelezen dat de  

gemachtigde daadwerkelijk de toereikenheid van de voorgelegde bestaansmiddelen heeft getoetst aan 

het wettelijke gestelde bedrag van 120% van het leefloon. Er wordt in de bestreden beslissing enkel 

naar de armoedegrens verwezen. 

 

2.8. Zelfs als wordt aangenomen dat de gemachtigde van oordeel zou zijn dat niet aan de voorwaarde 

van de 120% van het leefloon zou zijn voldaan, dient er op te worden gewezen dat het bedrag van 

120% van het leefloon slechts een referentiebedrag is en geen minimumbedrag waaronder elke 

gezinshereniging moet worden geweigerd (GwH 26 september 2013 nr. 121/2013, B.55; RvS 19 

december 2013, nr. 225.915).  

 

Het Grondwettelijk Hof heeft gesteld dat de gezinshereniging niet wordt verhinderd indien het inkomen 

van de gezinshereniger lager is dan het vermelde referentiebedrag. Artikel 42, § 1, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet bepaalt immers: “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, 
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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.”  

 

Gelet op het gestelde in artikel 42, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet diende de gemachtigde  

dan ook over te gaan tot een behoefteanalyse. Van zodra het inkomen van de Belgische 

referentiepersoon lager ligt dan het in artikel 40ter, tweede lid, eerste streepje, tweede zin van de 

Vreemdelingenwet vermelde referentiebedrag – hetgeen impliciet wordt vermeld in de betreden 

beslissing met betrekking tot het voorgelegde “Attest van Erkenning van Handicap”  en hetgeen niet 

wordt ontkend in de nota met opmerkingen – is de gemachtigde verplicht om “volgens artikel 42, §1, 

tweede lid, van de wet van 15 december in het concrete geval en op basis van de eigen behoeften van 

de Belg en van zijn familieleden, [te] bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig hebben om in behoeften 

te voorzien zonder dat de familieleden ten laste vallen van de openbare overheden” (cf. Grondwettelijk 

Hof, 26 september 2013, nr. 121/2013, B.55.2; zie ook RvS 27 januari 2016, nr. 233.641: “Er moet dus 

sprake zijn van in aanmerking te nemen bestaansmiddelen die lager zijn dan het aangehaalde 

referentiebedrag, alvorens de overheid tot een behoefteanalyse moet overgaan.”). 

 

2.9. De Raad bemerkt geen aanwijzingen in het administratief dossier of in de bestreden beslissing dat 

de gemachtigde is overgegaan tot een concreet onderzoek van de situatie van de verzoekende partij en 

haar Belgische echtgenoot, met name een beoordeling van hun eigen behoeften.  

 

In de nota met opmerkingen wordt niet ontkend dat de verwerende partij dient over te gaan tot het 

uitvoeren van een behoefteanalyse wanneer er bestaansmiddelen in acht kunnen worden genomen die 

niet voldoen aan de in artikel 40ter van de Vreemdelingenwet gestelde voorwaarde dat ze ten minste 

gelijk zijn aan honderd twintig procent van het van het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3° van de wet 

van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. De gemachtigde merkt echter op 

dat uit de motivering in de bestreden beslissing blijkt dat niet zonder meer werd gesteld dat voormelde 

bestaansmiddelen niet toereikend zijn. Volgens de verwerende partij werd wel degelijk een behoefte-

analyse uitgevoerd, nu in de bestreden beslissing werd gesteld dat het maandelijkse bedrag van 640,91 

euro de Belgische partner niet in staat stelt om voor zichzelf en zijn familie, in casu verzoekende partij, 

een minimum aan waardigheid te garanderen, waarbij wordt verwezen naar de armoedegrens. Hierbij 

wordt nog opgemerkt dat in het verzoekschrift wordt erkend dat deze maandelijkse inkomsten in de 

toekomst niet zullen wijzigen.  

 

De verwerende partij kan niet worden bijgetreden in haar verweer. Immers, in deze analyse wordt enkel 

rekening gehouden met de maandelijkse tegemoetkoming van 640,91 euro om te besluiten dat de 

referentiepersoon voor hemzelf en zijn familie geen minimum van waardigheid kan garanderen, nu dit 

bedrag valt onder de armoedegrens in België (voor een alleenstaande).  

 

De Raad ziet niet in hoe het louter spiegelen van de maandelijkse tegemoetkoming aan het armoede-

grensrisico dat werd bepaald voor België een afdoende concreet onderzoek inhoudt van de situatie van 

de verzoekende partij en haar Belgische echtgenoot en naar de bestaansmiddelen die zij in hun 

specifieke omstandigheden nodig hebben om niet ten laste te vallen van de openbare overheden.  

 

De verwerende partij dient rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van de betrokkene.  

 

De vaststelling dat een loutere verwijzing naar de voor België bepaalde armoedegrens niet kan worden 

beschouwd als een concrete analyse van de eigen behoeften van verzoekende partij en haar 

echtgenoot, klemt des te meer nu uit het administratief dossier inderdaad blijkt, zoals wordt aangegeven 

in het verzoekschrift, dat de Belgische echtgenoot van verzoekende partij samenwoont met diens 

moeder, op wiens naam de huurovereenkomst staat (zie attest samenstelling van het gezin, 

getuigschrift van woonst en de huurovereenkomst). Verzoekende partij betoogt dat door samenwoonst 

met zijn moeder haar Belgische echtgenoot eveneens beschikt over immateriële voordelen of een 

voordeel in natura (het niet betalen van huur). 

 

Zonder dat het de Raad toekomt om in de plaats van de gemachtigde na te gaan of dergelijke 

elementen ertoe leiden dat de referentiepersoon heeft aangetoond over voldoende bestaansmiddelen te 

beschikken om te voorzien in hun eigen behoeften en niet ten laste te vallen van de openbare 
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overheden, stelt de Raad vast dat dit minstens een element vormt dat mede in acht diende te worden 

genomen in het kader van de behoefteanalyse waartoe de gemachtigde in casu verplicht is.  

 

In de nota met opmerkingen wordt weliswaar nog aangegeven dat het betoog in het verzoekschrift dat 

verzoekende partij en haar Belgische echtgenoot geen huur dienen te betalen, aangezien deze wordt 

betaald door de moeder van de referentiepersoon, geen afbreuk doet aan de overweging dat het 

maandelijkse bedrag van 640,91 euro niet volstaat om een minimum aan waardigheid te garanderen  

voor verzoekende partij en haar Belgische partner. Het formuleren van een a posteriori beoordeling kan 

echter geen afbreuk doen aan de bovenvermelde conclusie dat de gemachtigde in de bestreden 

beslissing geen concrete behoefteanalyse heeft verricht, hetgeen ook niet blijkt uit het administratief 

dossier. Hierbij kan volledigheidshalve nog worden opgemerkt dat, indien de gemachtigde niet bekend is 

met de eigen en specifieke behoeften van de verzoekende partij en de Belgische referentiepersoon, 

artikel 42, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet voorziet dat hij hiervoor alle bescheiden en 

inlichtingen die voor het bepalen van de bestaansmiddelen die zij nodig hebben om te voorkomen dat ze 

ten laste vallen van de openbare overheden, kan doen overleggen door de betrokken vreemdeling. De 

Raad stelt vast dat uit het administratief dossier niet blijkt dat de gemachtigde gebruik heeft gemaakt 

van de mogelijkheid om inlichtingen in deze zin te vragen. Nochtans, zoals eerder aangehaald, geeft de 

verzoekende partij in haar verzoekschrift concrete elementen aan die bij deze concrete behoefteanalyse 

in rekening hadden kunnen worden genomen.  

 

2.10. Uit het voorgaande blijkt dat de gemachtigde in gebreke is gebleven om een behoefteanalyse, 

zoals vereist door artikel 42, § 1, tweede lid van Vreemdelingenwet, uit te voeren. Er kan bijgevolg 

worden vastgesteld dat de bestreden beslissing tot weigering van afgifte van een visum voor lang verblijf 

met het oog op gezinshereniging ook niet is gesteund op een zorgvuldig onderzoek naar alle aspecten 

van de zaak, aangezien de gemachtigde heeft nagelaten een behoefteanalyse te verrichten, zoals 

bepaald in artikel 42, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet. De bestreden beslissing houdt aldus een 

schending in van de materiële motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht in het licht van artikel 42, 

§1, tweede lid van de Vreemdelingenwet. Een onderzoek van de overige onderdelen van het eerste 

middel en van het tweede middel dringt zich niet op, aangezien dit niet kan leiden tot een ruimere 

vernietiging. 

 

3. Kosten 

 

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

partij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 
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De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 4 december 2014 tot weigering van de afgifte van een visum lang verblijf met het 

oog op gezinshereniging (visum type D) wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien november tweeduizend zestien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


