
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 177 911 van 18 november 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Amerikaanse nationaliteit te zijn, op 25 juli 2016 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 4 juli 2016 tot weigering 

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

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 15 september 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

18 oktober 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat J. BAELDE verschijnt voor de 

verzoekende partij, en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij dient op 5 januari 2016 een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie. 

 

Op 4 juli 2016, met kennisgeving op 5 juli 2016, neemt de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris de volgende beslissingen, bestreden beslissingen genoemd: 

 

“Beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten 
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In uitvoering van artikel 52, §4, 5
de

 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 verblijfkaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 05.01.2016 werd 

ingediend door:  

Naam: C. 

Voorna(a)m(en): M. B. 

Nationaliteit: Amerikaanse 

Geboortedatum: 08.09.1986 Geboorteplaats: North Carolina  Rr: (…) 

Verblijvende te: (…) 

Om de volgende reden geweigerd: 

De betrokkene voledoet 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 

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 honderdtwintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 14, 

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

 

Om de inkomsten van de Belgische referentiepersoon aan te tonen legt betrokkene volgende 

documenten voor: 

- Arbiedovereenkomst bij BVBA STUPA + loonfiches van september 2015 t.e.m. december 2015 en 

februari 2016 

- 1 loonfiche uit interimarbeid bij NV T-Groep van 29.02.2016 – 06.03.2016 

- Arbeidsovereenkomst bij BVBA Albergo + loonfiches van 16.03.2016 t.e.m. 31.03.2016 

- Bijvoegsel aan de arbeidsovereenkomst van betrokkene zelf 

 

De voorgelegde loonfiches en arbeidscontracten van de referentiepersoon zijn niet relevant om de 

huidige bestaansmiddelen te beoordelen gezien uit het administratief dossier blijkt dat deze 

tewerkstellingen allen werden beëindigd (zie raadpleging Dolsis, databank van de RSZ). In hoeverre de 

referentiepersoon heden over een vervangingsinkomen, in bvb de vorm van een werkloosheidsuitkering 

zou beschikken, blijkt niet uit het dossier. Betrokkene heeft nagelaten het dossier te actualiseren. 

Betrokkene legt daarenboven een ‘bijvoegsel aan de arbeidsovereenkomst’ van zichzelf voor. 

Aangezien artikel 40ter stelt dat ‘bij een aanvraag gezinshereniging in functie van een Belg de Belgische 

onderaan moet aantonen…’, kunnen wij dit document niet aanvaarden. De arbeidsovereenkomst van 

betrokkene zelf kan niet in aanmerking worden genomen voor het berekenen van de bestaansmiddelen 

overeenkomstig art. 40ter, het is immers de Belg die moet aantonen over voldoende bestaansmiddelen 

te beschikken om het verblijfsrecht aan betrokkene toe te kunnen staan. 

De arbeidsovereenkomst geeft trouwens ook geen zicht op het netto inkomen dat er uit voortkomt, ook 

daarom kan het niet in aanmerking worden genomen. 

 

Een behoeftenanalyse overeekomstig art. 42, §1, tweede lid van de wet van 15.12.1980 is daarom ook 

overbodig, er werd immers niet vastgesteld dat niet aan de voorwaarden is voldaan, wel dat het niet kan 

uitgemaakt worden of de bestaansmiddelen toereikend zijn bij gebrek aan bewijs van huidige inkomsten 

van de Belgische referentiepersoon. 

Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene. Het AI van betrokkene dient te worden 

ingetrokken. 

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

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

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel werpt de verzoekende partij onder meer de schending op van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en de hoorplicht.  

 

Zij betoogt dat haar echtgenoot in juni 2016 werkloos werd maar dat zij niet bij machte was dit ter kennis 

te brengen aan de verwerende partij omdat aan haar werd bericht ter gelegenheid van de bijlage 19ter 

dat zij bewijsstukken kon overmaken ten laatste op 5 april 2016, zijnde ruimschoots voor het einde van 

de arbeidsovereenkomst die haar echtgenoot had. Verder stelt zij :  

“Verzoekster onderhoudt een duurzame stabiele relatie met haar partner Julian GOETHALS, dewelke 

tot juni 2016 werkzaam was als (hulp)kok in de BVBA STUPA (http://www.stoepa.be).  
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De heer GOETHALS genoot hieruit een afdoende stabiel en duurzaam, alsook een afdoende hoog 

inkomen. Wegens omstandigheden diende de heer GOETHALS deze tewerkstelling stop te zetten en 

viel hij tijdelijk terug op werkloosheidsuitkering.  

N.a.v. haar verzoek tot verblijfsmachtiging van 5 januari 2016 had verzoekster conform haar ‘bijlage 

19ter’ slechts de mogelijkheid om informatie toe te voegen “ten laatste op 05.04.2016”. Immers is de 

regel dat een verzoeker slechts gedurende de eerste drie maanden na diens verzoek nog aanvullende 

stavingsstukken kan overmaken, waarna de DVZ nog over maximum drie maanden te tijd beschikt om 

een beslissing te nemen, in casu aldus tegen uiterlijk 5 juli 2016 (i.c. werd de bestreden beslissing 

genomen op 4 juli 2016).  

Artikel 50, §2 KB 8 oktober 1981 stelt ter zake: 

“Bij de aanvraag of ten laatste binnen de drie maanden na de aanvraag dient de burger van de Unie 

naargelang het geval de volgende documenten over te maken (…)” 

Verzoekster was op 5 januari 2016 evident nog niet in de mogelijkheid om informatie omtrent de 

eventuele toekomstige werkloosheid van haar echtgenoot in juni 2016 toe te voegen … terwijl niemand 

gehouden is tot het onmogelijke !?! 

De bestreden beslissing stelt ter zake (stuk 1): 

“De voorgelegde loonfiches en arbeidscontracten van de referentiepersoon zijn niet relevant om de 

huidige bestaansmiddelen te beoordelen gezien uit het administratief dossier blijkt dat deze 

tewerkstellingen allen werden beëindigd (zie raadpleging Dolsis, databank van de RSZ). In hoeverre de 

referentiepersoon heden over een vervangings-inkomen, in bvb de vorm van een werkloosheidsuitkering 

zou beschikken, blijkt niet uit het dossier. Betrokkene heeft nagelaten het dossier te actualiseren.” 

Dit is waarlijk absurd, verzoekster kon actualiseren tot 5 april 2016, hetgeen zij ook deed o.a. mits 

voeging van loonfiches van februari 2016 en maart 2016, doch verzoekster kon dan nog steeds niet in 

de toekomst kijken inzake de situatie van haar echtgenoot in juni 2016 ...?!? 

Alwaar verweerder als overheidsdienst toegang heeft tot alle gegevens inzake ingeschreven 

werknemers, kon verweerder effectief vaststellen dat verzoekers Belgische partner sinds juni 2016 niet 

meer werkzaam was in de BVBA STUPA … terwijl hij wel een vervangingsinkomen genoot en diens 

echtgenote/verzoekster wel nog steeds was tewerkgesteld. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat een bestuur zich op afdoende wijze dient te informeren over 

alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Verweerder 

handelt niet zorgvuldig wanneer zij uit nazicht enkel de “bruikbare negatieve elementen” weerhoudt 

doch niet de “positieve elementen” dewelke zij bij dit nazicht evenzoveel kon vaststellen. 

Minstens wordt een zorgvuldige overheid op dat ogenblik gehouden om aanvullende informatie bij de 

verzoeker op te vragen indien er zich vragen zouden stellen. 

Nogmaals, het kan verzoeker niet verweten worden dat hij tegen uiterlijk 5 april 2016 (uiterlijke datum tot 

wanneer zij conform art. 50, §2 KB actuele informatie kon toevoegen) geen informatie omtrent juni 2016 

heeft voorgelegd. 

De verwerende partij is tekort geschoten in de zorgvuldigheidsplicht door verzoekers zaak niet afdoende 

zorgvuldig te onderzoeken waarbij verweerder op geen enkel ogenblik rekening hield met argumenten 

die door verzoeker slechts konden worden opgeworpen indien hij daartoe de kans zou hebben gehad. 

In plaats van verzoeker – desgevallend conform de hoorplicht (zie infra) – in concreto te bevragen 

aangaande diens actuele toestand sinds juni 2016, rekening houdend met het gegeven dat verzoeker 

conform art. 50, §2 KB geen nieuwe informatie meer kon toevoegen sedert 05.04.2016, poneert 

verweerder louter dat de Belgische partner van verzoekster sinds juni 2016 niet meer is tewerkgesteld 

zodat niet aan de vereiste voorwaarde inzake inkomsten zoals beschreven in art. 40ter Vw. is voldaan 

terwijl verzoekster zou hebben “nagelaten het dossier te actualiseren”. 

In de huidige feitengesteldheid kwam het verweerder als zorgvuldige overheid toe om n.a.v. de 

vaststellingen omtrent de wijzigingen in inkomsten sinds juni 2016 de mogelijkheid te bieden aan de 

verzoekster om hieromtrent duiding te geven (en hierdoor aldus de mogelijkheid te bieden om ook 

buiten termijn van art. 50, §2 KB nog aanvullende actualiserende informatie over te maken). 

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. Zulks is in 

casu ten zeerste het geval voor opmerkingen vanwege verweerder navolgend aan 05.04.2016 datum 

vanaf wanneer verzoekster geen informatie meer kon voegen, terwijl zij op die datum evident evenmin 

helderziend was en aldus geen informatie omtrent juni 2016 kon verstrekken. 

Bij gebreke aan enig formele wetgeving ter zake, is de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur slechts van toepassing als aan onderstaande twee cumulatieve voorwaarden is voldaan: 

1. De overheid neemt een individuele beslissing die de betrokkene ernstig in zijn belangen aantast; 
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2. De maatregel is gebaseerd op het persoonlijk gedrag van de 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 17 februari 2011, nr. 211.309; RvS 20 april 2010, nr. 203.094; RvS 1 juni 

2009, nr. 189.314; RvS 16 februari 2004, nr. 128.184). 

In casu mag uit de motivatie van de bestreden beslissing blijken dat aan beide bovenstaande 

voorwaarden voldaan is in casu, derwijze dat de hoorplicht van toepassing is en het de gemachtigde 

toekwam om alvorens te oordelen omtrent deze situatie sinds 05.04.2016 (uiterlijke datum waarop 

verzoekster wel nog nuttig was toegelaten om te actualiseren) verzoekster de gelegenheid te bieden om 

hieromtrent haar standpunt uiteen te zetten en op nuttige wijze voor haar belangen op te komen. 

Indien verzoekster gehoord was geworden, had zij onmiddellijk de situatie in hoofde van haar Belgische 

partner kunnen duiden, alsook alle desgevallend noodzakelijke informatie inzake inkomsten en kosten 

van hun huishouden kunnen duiden m.o.o. eventueel behoefteonderzoek in de zin van art. 42, §1 Vw. 

Verzoeker beperkt zijn betoog inzake de hoorplicht dan ook niet tot een louter theoretisch betoog, doch 

maakt het aannemelijk dat het bestuur, mits correcte naleving van de hoorplicht (en het 

zorgvuldigheidsbeginsel), mogelijks geen bijlage 20 had afgeleverd (minstens geen bijlage 20 mét bevel 

om het grondgebied te verlaten zoals in casu – zie infra), doch in tegendeel een F-kaart had afgeleverd 

aan verzoekster.” 

 

2.2. De verwerende partij repliceert dienaangaande het volgende: 

 

“Verweerder dient evenwel op te merken dat het niettemin aan verzoekende partij zelf is om de nodige 

zorgvuldigheid aan de dag te leggen bij het indienen van een aanvraag om machtiging tot verblijf.  

Verzoekende partij dient zich te bekwamen in bij de door haar gestarte procedure. Indien er zich 

omstandigheden voordoen die invloed kunnen hebben op de te nemen beslissing dan is het ook haar 

verantwoordelijkheid om dit aan de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging – ook buiten de termijn van drie maanden – ter kennis te brengen.  

De door verzoekende partij neergelegde documenten, waaruit een tewerkstelling bleek, konden werden 

terecht niet in aanmerking genomen door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie en Administratieve Vereenvoudiging: uit het administratief dossier blijkt dat de tewerkstelling 

allen werden beëindigd. Er is bijgevolg geen zicht op het actuele inkomen van de referentiepersoon.  

Verzoekende partij kon aldus op grond van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet niet worden 

toegelaten tot een verblijf van meer dan drie maanden.  

Gezien de bestaansmiddelen volledig onduidelijk zijn, kon er ook geen behoeftenanalyse 

overeenkomstig artikel 42, §1, 2de lid van de Vreemdelingenwet plaatsvinden.  

Verweerder benadrukt dat het recht te worden gehoord, dat als onderdeel van de rechten van 

verdediging verankerd is als algemeen beginsel van het Unierecht, niet betekent dat de overheid op 

eigen initiatief een onderhoud moet organiseren of de vreemdeling moet uitnodigen om zijn standpunt 

kenbaar te maken.  

Het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaalt ter zake: 

(…)” 

 

2.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de verwerende partij de verplichting op haar beslissingen op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat zij bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle 

gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken.  

 

De hoorplicht houdt in dat het bestuur, bij afwezigheid van een formele regeling ter zake, niemand een 

voordeel kan weigeren dat zijn belangen aanmerkelijk kan beïnvloeden, noch hem dergelijk voordeel 

kan ontnemen noch hem een sanctie met een voldoende ernstig karakter kan opleggen zonder dat de 

betrokkene vooraf de gelegenheid wordt geboden om zijn standpunt op nuttige wijze te doen kennen. Bij 

de aanvraag van een voordeel is in beginsel aan deze voorwaarde voldaan doordat de aanvrager in zijn 

aanvraag alle nuttige elementen kan laten gelden (RvS 9 september 2015, nr. 232.145, Khusbeen). 

 

De bestreden beslissing betreft een weigering tot verblijf van meer dan drie maanden op grond van 

gezinshereniging nadat de verzoekende partij daartoe krachtens de geldende regelgeving een aanvraag 

had ingediend met het oog op gezinshereniging. Anders dan wat verwerende partij betoogt, geldt ook 

ten aanzien van een dergelijke beslissing de hoorplicht met dien verstande dat, zoals reeds gezegd, 

hieraan in beginsel is voldaan doordat de aanvrager alle nuttige elementen laat gelden die hij in de 

aanvraag kan en moet uiteenzetten. Indien evenwel het bestuur bij de weigering van het gevraagde 

voordeel rekening houdt met essentiële elementen of zich steunt op doorslaggevende gegevens die de 

betrokkene redelijkerwijze niet kon of niet moest kennen bij het indienen van zijn aanvraag, of steunt op 
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redenen waarop de betrokkene in zijn aanvraag niet kon of moest anticiperen, dan dient dat bestuur, 

alvorens te beslissen, de betrokkene wel de mogelijkheid te bieden om op nuttige wijze zijn standpunt 

kenbaar te maken nopens die feiten en redenen (RvS 9 juni 2015, nr. 231.480, Degrendele). 

 

In casu dateert de aanvraag waarvan sprake van 5 januari 2016. Blijkens de bijlage 19ter die op die 

datum werd afgeleverd, werd verzoekster verzocht om ten laatste op 5 april 2016 nog een aantal 

documenten over te leggen, zo onder meer het bewijs van voldoende bestaansmiddelen, hetgeen zij 

heeft gedaan in het licht van de omstandigheden die op dat ogenblik aanwezig waren. Zo werd 

ondermeer nog de loonbrief betreffende de maand maart 2016 aan de verwerende partij overgemaakt. 

Voorts is het standpunt van de verzoekende partij, die onervaren is in het indienen van dergelijke 

aanvragen, dat zij dacht te laat te zijn om nog bewijsstukken in te dienen rekening houdend met het 

bepaalde in de haar overhandigde bijlage 19ter en het bepaalde in artikel 50 van het 

vreemdelingenbesluit kennelijk redelijk. 

 

Uiteraard is het de verwerende partij toegelaten om een ambtshalve onderzoek te voeren naar de 

actuele arbeidssituatie van de referentiepersoon, maar zij moet zich er dan wel, in het kader van een 

zorgvuldige voorbereiding en een correcte feitenvinding, voor hoeden zich niet te steunen op informatie 

die niet volledig is.  

 

In casu is er enerzijds het gegeven dat de referentiepersoon inderdaad niet meer tewerkgesteld is bij de 

werkgever die hij had opgegeven, maar anderzijds is er ook de vaststelling dat hij een 

werkloosheidsvergoeding ontvangt en dat artikel 40ter van de Vreemdelingenwet niet uitsluit dat deze in 

aanmerking wordt genomen in het kader van het onderzoek naar de stabiele, toereikende en 

regelmatige bestaansmiddelen. In casu dient te worden vastgesteld dat de verwerende partij minstens 

diende te vermoeden dat bij gebreke aan tewerkstelling de Belgische referentiepersoon gerechtigd is op 

werkloosheidsvergoedingen omdat het Dolsis onderzoek, waarop de verwerende partij zich steunt om 

de beslissingen te nemen ook aantoont dat deze al vele jaren is tewerkgesteld en alleszins de jaren 

2015 en 2016.  

 

Aangezien het niet wordt betwist dat verzoekster niet voorafgaand aan het nemen van de bestreden 

weigeringsbeslissing in de mogelijkheid werd gesteld haar standpunt uiteen te zetten over de 

ambtshalve vaststelling dat de referentiepersoon niet langer tewerkgesteld was, element dat 

doorslaggevend is in de bestreden weigeringsbeslissing, kan zij worden bijgetreden waar zij betoogt dat 

het de verwerende partij als zorgvuldige overheid toekwam hem de mogelijkheid te bieden om verdere 

duiding te geven en hem hierover dus te horen, minstens schriftelijk uit te nodigen bijkomende 

inlichtingen te verschaffen over de wijzigingen na 5 april 2016.   

 

Het eerste onderdeel van het eerste middel is in de besproken mate gegrond. De argumenten van de 

verwerende partij doen daaraan geen afbreuk. Haar verwijzing naar richtlijnen en Europese rechtspraak 

terzake is niet dienstig omdat zij zelf door middel van de afgifte van een bijlage 19ter aan de 

verzoekende partij te kennen heeft gegeven dat alle bewijsstukken moesten overgemaakt worden ten 

laatste op 5 april 2016. 

 

2.4. Het gegeven dat de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden dient te 

worden vernietigd, leidt in voorliggende zaak tot de bijkomende conclusie dat ook de beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, die verzoekster op 5 juli2016 werd betekend, niet 

rechtsgeldig werd genomen. De gemachtigde kan in casu immers geen bevel om het grondgebied te 

verlaten betekenen aan verzoeker zonder eerst op een zorgvuldige wijze te hebben nagegaan of zijn 

aanspraak op een recht op verblijf van meer dan drie maanden al dan niet kan worden ingewilligd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

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

Vereenvoudiging van 4 juli 2016 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten, wordt vernietigd. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien november tweeduizend zestien 

door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 

 


