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 nr. 178 349 van 24 november 2016 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Wit-Russische nationaliteit te zijn, op 13 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 1 juni 2016 tot weigering 

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

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 15 juli 2016 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 29 augustus 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 september 

2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. DENYS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat I. FLORIO, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 1 juni 2016 nam de gemachtigde de beslissing tot weigerig van verblijf van meer dan drie maanden 

en de beslissing tot afgifte van het bevel om het grondgebied te verlaten. Dit zijn de bestreden 

beslissingen, die luiden als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

aanvraag van een verblijfs- kaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 2.12.2015 werd 

ingediend door: 
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Naam: L. 

Voornamen: K. 

Sergeewna Nationaliteit: Wit-Rusland  

Geboortedatum: […] 

Geboorteplaats: Brest 

Identificatienummer in het Rijksregister: […] 

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. ' 

 

Als bewijs van zijn bestaansmiddelen legt de referentiepersoon loonfiches voor van A. NV voor de 

periode december 2015 - februari 2016. 

 

Echter, uit het administratieve dossier blijkt dat de tewerkstelling van de referentiepersoon bij deze 

werkgever werd onderbroken tussen 15.04.2016 en 25.05.2016. In de tussenperiode was hij 

tewerkgesteld bij T. B. NV. Er werden geen bijkomende documenten betreffende deze nieuwe 

tewerkstelling bij A. NV voorgelegd, zodat onze dienst geen zicht heeft op de exacte aard van deze 

tewerkstelling en op het netto-bedrag van de huidige bestaansmiddelen van de referentiepersoon. Er 

kan niet zomaar vanuit gegaan zijn dan de tewerkstellingsvoorwaarden van de tewerkstelling sedert 

25.05.2016 identiek zijn als deze van de voorafgaande tewerkstelling. Het komt toe aan betrokkenen 

hun aanvraag te actualiseren (arrest RvS nr. 222.809 dd. 12.03.2013). 

 

De behoeftenanalyse overeenkomstig art. 42, §1, tweede lid van de wet van 15.12.1980 is in dit geval 

overbodig. Er werd immers niet vastgesteld dat het inkomen niet aan de voorwaarden overeenkomstig 

art. 40ter voldoet, wel dat er niet kan vastgesteld worden of er aan de voorwaarden is voldaan. 

 

Betrokkene voldoet dan ook niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40ter van de wet van 

15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging. 

 

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

ingetrokken. 

 

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

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

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Het eerste middel luidt als volgt: 

 

“Schending van artikel 42, § 1, eerste lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tôt 

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

Vreemdelingenwet), juncto artikel 10, lid 1 van de richtlijn 2004/38/EG van 29 april 2004 

(Burgerschapsrichtlijn), en van artikel 52, § 4, tweede lid KB 8 oktober 1981 

Volgens artikel 42, § 1, eerste lid wordt het recht op verblijf van meer dan 3 maanden erkend aan de 

Unieburger, zijn familieleden en de familieleden van de Belg ten laatste 6 maanden volgend op de 

datum van de aanvraag. 

Volgens artikel 10, lid 1 wordt het verblijfsrecht binnen 6 maanden na de datum van indiening van de 

aanvraag ter zake vastgesteld door de afgifte van een verblijfsvergunning. 

Uit beide bepalingen, samen gelezen, rekening houdend met het feit dat de interne norm richtlijnconform 

dient geïnterpreteerd te worden, blijkt dat binnen de termijn van 6 maanden, die volgens artikel 52, § 4, 

tweede lid een vervaltermijn is, de beslissing niet alleen dient genomen te worden, maar dat daarvan 

ook kennis dient gegeven te worden. 
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Dit is overigens zo geformuleerd in artikel 5, lid 4 van de Gezinsherenigingsrichtlijn voor het recht op 

gezinshereniging van derdelandsonderdanen. Welnu, het familielid van een belg kan niet van een 

minder gunstige regeling genieten dan het familielid van een derdelandsonderdaan. 

Voor de interpretatie van de termijn van 6 maanden in artikel 42, § 1, eerste lid wordt voor het overige 

verwezen naar een verslag van de Auditeur bij de Raad van State in een zaak G/A 215.127/XIV-36.259, 

zijnde een cassatieberoep ingediend tegen het arrest nr. 138.014 van 6 februari 2015 van uw Raad. 

Verzoekster diende haar aanvraag in op 2 december 2015. Van de beslissing werd kennis gegeven op 

22 juni 2016, hetzij na een termijn van meer dan 6 maanden. De beslissing is bijgevolg laattijdig, en een 

beslissing genomen buiten de vervaltermijn, wordt geacht gunstig te zijn. 

Door desondanks van een ongunstige beslissing kennis te geven, worden voornoemde bepalingen 

geschonden.” 

 

 

2.1.2.  Artikel 10, lid 1 van de Burgerschapsrichtlijn 2004/38/EG luidt als volgt: 

 

“Artikel 10 

Afgifte van de verblijfskaart 

1. Het verblijfsrecht van de familieleden van een burger van de Unie die niet de nationaliteit van een 

lidstaat bezitten, wordt binnen zes maanden na de datum van indiening van een aanvraag terzake 

vastgesteld door de afgifte van een document, „verblijfskaart van een familielid van een burger van de 

Unie” genoemd. Een verklaring dat de aanvraag om een verblijfskaart is ingediend, wordt onmiddellijk 

afgegeven.” 

 

Artikel 42, §1 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) luidt als volgt: 

 

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

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

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

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

gehouden met het geheel van de elementen van het dossier.” 

 

Artikel 52, §4, eerste en tweede lid van het koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het Vreemdelingenbesluit) luiden 

als volgt: 

 

“§ 4.- Indien het familielid alle vereiste documenten heeft overgemaakt, maakt het gemeentebestuur de 

aanvraag over aan de gemachtigde van de minister. 

Indien de Minister of zijn gemachtigde het verblijfsrecht toekent of als er geen enkele beslissing is 

genomen binnen de termijn bepaald bij artikel 42, van de wet, geeft de burgemeester of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling een « verblijfkaart van een familielid van een burger van de Unie» 

overeenkomstig het model van bijlage 9 af.” 

 

De aanvraag werd ingediend op 2 december 2015 en de bestreden beslissing werd genomen op 1 juni 

2016. De verzoekende partij betwist niet dat deze datum valt binnen de periode van “zes maanden 

volgend op de datum van aanvraag”. 

 

Artikel 42 van de Vreemdelingenwet en artikel 10.1 van richtlijn 2004/38/EG handelen enkel over een 

positieve beslissing tot erkenning van het recht op verblijf, quod non in casu.  

 

Artikel 52, §4 van het Vreemdelingenbesluit regelt uitdrukkelijk de hypothese van de verwerende partij 

die in gebreke blijft een beslissing te treffen over de ingediende aanvraag en stelt uitdrukkelijk “als er 

geen enkele beslissing is genomen binnen de termijn bepaald bij artikel 42” zodat de verzoekende partij 

niet dienstig kan betogen dat het de datum van betekening is die relevant is om te bepalen of de termijn 

van zes maanden al dan niet werd gerespecteerd. Deze beoordeling dringt zich des te meer op nu de 

verwerende partij wel vat heeft op de datum van beslissing inzake een vestigingsaanvraag doch niet 

steeds op de datum van betekening van deze beslissing, die onder meer afhangt van de houding van de 

verzoekende partij en haar bereidwilligheid om in te gaan op de uitnodiging van de betrokken gemeente 

om zich een beslissing te laten betekenen. Indien de redenering van verzoeker dient te worden gevolgd, 

houdt dit in dat indien een vreemdeling die een vestigingsaanvraag indient, langer dan zes maanden 

laat passeren volgend op de vestigingsaanvraag om zich de beslissing te laten betekenen, dit volstaat 
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opdat hij een gunstige beslissing krijgt, wat niet de bedoeling van de nationale noch van de Europese 

wetgever kan zijn. 

 

In dit verband kan nog nuttig verwezen worden naar het arrest van het Grondwettelijk Hof, nr. 121/2013 

van 26 september 2013, waarin gesteld werd, “Ten slotte, zelfs indien het, zoals de verzoekende 

partijen betogen, mogelijk is dat de materiële uitreiking van de verblijfstitel - die, wanneer de aanvraag 

gebeurt vanuit het buitenland, pas mogelijk is na de aankomst op het grondgebied - eventueel plaats 

heeft na afloop van de termijn van zes maanden bedoeld in de bestreden bepaling, zou dit geen 

schending inhouden van artikel 10, lid 1, van de richtlijn 2004/38/EG op voorwaarde dat de beslissing tot 

toekenning van de verblijfstitel wordt genomen binnen die termijn.” 

 

In dit arrest kan bovendien tevens gelezen worden: 

 

“B.34.6. Ter uitvoering van artikel 42, § 1, van de wet van 15 december 1980 bepaalt artikel 52, § 4, van 

het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 

september 2011, bovendien dat het verblijfsrecht wordt toegekend indien de bevoegde overheid geen 

beslissing heeft genomen binnen de voorgeschreven termijn van zes maanden. Aldus wordt de 

discriminatie ongedaan gemaakt die het Hof had vastgesteld in de hoger vermelde arresten.”  

 

Eerder had het Hof al gesteld: 

 

“B.34.3. Bij zijn voormelde arresten nrs. 128/2010 en 12/2011 heeft het Hof geoordeeld : ‘Uit het 

bovenstaande volgt dat de artikelen 40 tot 47 van de Vreemdelingenwet niet bestaanbaar zijn met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat de wetgever geen termijn heeft vastgesteld binnen welke 

de overheid moet beslissen over een aanvraag tot gezinshereniging die wordt ingediend via een 

Belgische diplomatieke of consulaire post in het buitenland en doordat hij niet heeft vastgesteld welk 

gevolg moet worden gehecht aan het uitblijven van een beslissing binnen de voorziene termijn. Die 

discriminatie vindt haar oorsprong in een lacune in de wetgeving, die enkel door de wetgever kan 

worden verholpen.”  

 

In het hierboven geciteerde arrest 128/10 van het Grondwettelijk Hof kan gelezen worden: “B.7.1. Artikel 

12bis, § 2, derde tot vijfde lid, van de Vreemdelingenwet houdt voor de betrokken vreemdeling een 

dubbele waarborg in : enerzijds, wordt de overheid verplicht om binnen een bepaalde termijn te 

beslissen over de aanvraag tot gezinshereniging, zodat de betrokkene niet te lang in het ongewisse blijft 

over het  antwoord op zijn aanvraag; anderzijds, moet de toelating worden verleend indien geen enkele 

beslissing werd genomen binnen de opgelegde termijn, waardoor de betrokken vreemdeling wordt 

beschermd indien de overheid de opgelegde termijn niet respecteert of geen enkele beslissing neemt. 

B.7.2. Er bestaat geen redelijke verantwoording voor het ontzeggen van een dergelijke waarborg aan 

een onderdaan van een derde land die is gehuwd met een EU-onderdaan of met een Belgische 

onderdaan en die in soortgelijke omstandigheden een aanvraag tot gezinshereniging indient vi een 

Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger in het buitenland. De betrokken vreemdeling 

heeft immers hetzelfde belang bij een tijdige beslissing en de rechtszekerheid gebiedt dat hij eveneens 

het gevolg kent van het uitblijven van die beslissing.” 

 

Ter duiding kan nog toegevoegd worden dat de tekst van artikel 12 bis, §2 van de Vreemdelingenwet te 

vergelijken valt met de tekst zoals bepaald in artikel 10 ter, §2 van de Vreemdelingenwet. Immers luidt 

artikel 12 bis, §2 van de Vreemdelingenwet als volgt: “De beslissing met betrekking tot de toelating tot 

verblijf wordt zo snel mogelijk en ten laatste zes maanden volgend op de datum van indiening van de 

aanvraag, zoals bepaald in het tweede lid, getroffen en betekend. De beslissing wordt getroffen, 

rekening houdende met het geheel van de elementen van het dossier.” 

 

Samenvattend kan worden gesteld dat binnen een periode van zes maanden volgend op de datum van 

de vestigingsaanvraag een beslissing dient te worden getroffen door de verwerende partij, en dat indien 

niet binnen deze termijn een beslissing getroffen wordt, een verblijfskaart dient te worden uitgereikt. De 

datum van betekening is in deze irrelevant. Uit het arrest van het Grondwettelijk Hof, nr. 121/2013 van 

26 september 2013, blijkt dat het geen schending inhoudt van artikel 10.1 van de richtlijn 2004/38/EG 

indien de beslissing wordt getroffen binnen een termijn van zes maanden zoals voorzien in artikel 42, §1 

van de Vreemdelingenwet. Uit dit arrest blijkt tevens dat de in het arrest 128/2010 vastgestelde 

discriminatie inzake de beslissingstermijn of het uitblijven van een beslissing binnen deze termijn tussen 

enerzijds de hypothese zoals geregeld in artikel 12 bis, §2 van de Vreemdelingenwet – waarvan de tekst 
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te vergelijken valt met artikel 10 ter, §2, van de Vreemdelingenwet – ongedaan werd gemaakt door 

artikel 42, §1 van de Vreemdelingenwet juncto artikel 52, §4 van het Vreemdelingenbesluit. 

 

2.1.3. Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1.  Het tweede middel luidt als volgt: 

 

“Schending van artikel 40ter, tweede lid van de Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht 

en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Volgens artikel 40ter, tweede lid moet, opdat het familielid van de Belg recht op verblijf zou verkrijgen, 

worden aangetoond dat de Belg beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen, 

hetzij 120% van het leefloon voor een echtpaar. 

In de bestreden beslissing stelt verwerende partij dat de Belgische referentiepersoon loonfiches 

meedeelt van de NV A. voor de periode december 2015 - februari 2016. Impliciet kan uit de beslissing 

afgeleid worden dat deze loonfiches aantonen dat de Belgische referentiepersoon voor deze periode 

beschikt over toereikende bestaansmiddelen. 

De bestreden beslissing vervolgt dat de Belgische referentiepersoon van 15 april tot 25 mei 2016 werkte 

bij de NV The B.. Ook voor deze tewerkstelling kan impliciet uit de bestreden beslissing afgeleid worden 

dat dit tot toereikende bestaansmiddelen leidde. 

Immers, het enige motief op grond waarvan verwerende partij beweert dat de bestaansmiddelen van de 

Belgische referentiepersoon niet beantwoorden aan het vereiste zoals bepaald in artikel 40ter 

voornoemd, is het feit dat weliswaar bewezen geacht wordt dat de Belgische referentiepersoon vanaf 25 

mei 2015 opnieuw werkt bij de NV A., maar dat het niet vaststaat dat vanaf dan de bestaansmiddelen 

beantwoorden aan het wettelijk vereiste, omdat geen nieuwe documenten worden meegedeeld m.b.t. de 

tewerkstelling bij de NV A. voor de periode vanaf 25 mei 2016, "zodat onze dienst geen zicht heeft op de 

exacte aard van deze tewerkstelling en op het nettobedrag van de huidige bestaansmiddelen van de 

referentiepersoon. Er kan niet zomaar vanuit gegaan zijn dat de tewerkstellingsvoorwaarden van de 

tewerkstelling sedert 25.05.2016 identiek zijn als deze van de voorafgaande tewerkstelling. Het komt toe 

aan betrokkenen hun aanvraag te actualiseren (arrest RvS nr. 222.809 dd. 12.03.2013)". 

Deze redenering kan niet aanvaard worden. 

Om te beginnen hebben jurisdictionele beslissingen in de continentale traditie geen precedentswaarde. 

Bovendien gaat het in de in het arrest nr. 222.809 beoordeelde zaak om een andere situatie, die niet 

vergelijkbaar is met deze van verzoekster. In de zaak beoordeeld in dit arrest ging het om een 

Unieburger die vanaf een bepaald ogenblik geen inkomsten uit arbeid meer had, en bijgevolg ertoe 

gehouden was om het dossier te vervolledigen om aan te tonen dat zij nog steeds bestaansmiddelen 

had. In het geval van verzoekster heeft haar Belgische echtgenoot voortdurend inkomsten uit arbeid 

gehad, zodat zij niet ertoe gebracht kon worden aan te tonen welke inkomsten vanaf de maand april of 

mei haar echtgenoot ontving. Verwerende partij betwist immers niet dat de Belgische referentiepersoon 

ononderbroken inkomsten uit arbeid ontving. 

Uit artikel 52, § 2 KB 8 oktober 1981 volgt dat verzoekster binnen de 3 maanden de nodige documenten 

moet meedelen waaruit blijkt dat zij aan de voorwaarden voldoet om het verblijf te verkrijgen. 

Verwerende partij betwist niet dat verzoekster deze verplichting heeft vervuld. Immers, indien na afloop 

van 3 maanden niet aile vereiste documenten zijn meegedeeld, moet dan een weigering van verblijf 

(bijlage 20) zonder bevel om het grondgebied te verlaten worden afgegeven (art. 52, § 3), wat niet is 

gebeurd. 

Verwerende partij betwist niet dat de echtgenoot vanaf de aanvraag tot de beslissing de hoedanigheid 

van werknemer had. De stelling dat er niet zomaar kan van uit gegaan worden dat sinds 25 mei 2016 de 

echtgenoot aan dezelfde voorwaarden werkte als voor 15 april 2016 is zuiver speculatief, en een 

speculatieve redenering is niet afdoend en niet deugdelijk en schendt bijgevolg de materiële 

motiveringsplicht. Hier kan overigens aan toegevoegd worden dat verwerende partij in de elektronische 

gegevensbanken waartoe zij toegang heeft, kan vaststellen dat de echtgenoot van verzoekster sedert 

verscheidene jaren werkt voor de NV A. Er is dan ook geen enkel gegeven dat er op wijst dat de 

echtgenoot vanaf 25 mei 2016 bij deze werkgever een lager inkomen zou hebben dan de voorgaande 

jaren. 

Gelet op de deze bijzondere omstandigheden kwam het verwerende partij toe, in het raam van de op 

haar wegende zorgvuldigheidsplicht, indien zij meende dat het nodig was om dit te weten, verzoekster 

uit te nodigen om documenten te vragen over het inkomen uit arbeid van haar echtgenoot vanaf 25 mei 

2016. Door dit niet te doen, schendt verwerende partij de zorgvuldigheidsplicht.” 

 

2.2.2. Artikel 40ter van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 
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“De familieleden bedoeld in het eerste lid, 1°, moeten bewijzen dat de Belg : 

1° beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. Aan die voorwaarde wordt 

geacht te zijn voldaan 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 en zoals geïndexeerd volgens artikel 15 van voormelde wet. Bij het 

beoordelen van deze bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid. Er 

wordt daarentegen geen rekening gehouden met de middelen verkregen uit het leefloon, de financiële 

maatschappelijke dienstverlening, de kinderbijslagen en toeslagen, de inschakelingsuitkeringen en de 

overbruggingsuitkering. De werkloosheidsuitkering komt alleen in aanmerking indien de Belg bewijst dat 

hij actief werk zoekt.” 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd om zijn beoordeling in de 

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

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij 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 op 

kennelijk onredelijke wijze tot haar besluit is gekomen (RvS 7 november 2001, nr. 101.624). 

 

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 verwijzing, door de verzoekende partij, naar artikel 52, §4 van het Vreemdelingenbesluit , staat er 

niet aan in de weg dat de gemachtigde hangende de aanvraag kan nagaan of de gegevens die door 

haar werden meegedeeld in het kader van de aanvraag, nog gelden.  

 

De verzoekende partij verwijt de verwerende partij uit te zijn gegaan van speculatie door te stellen dat er 

niet zomaar kan worden van uitgegaan dat de referentiepersoon aan dezelfde voorwaarden is 

tewerkgesteld als deze die golden volgens de documenten die werden ingediend bij de aanvraag.  

 

Het is geenszins kennelijk onredelijk van de gemachtigde om ervan uit te gaan dat een nieuwe 

tewerkstelling, zelfs bij hetzelfde bedrijf, niet noodzakelijk onder dezelfde voorwaarden is aangegaan 

dan deze die voorheen golden en dat deze nieuwe omstandigheden ertoe leiden dat hij geen zicht heeft 

op de exacte aard van de tewerkstelling en het netto-bedrag van de bestaansmiddelen. Het feit dat 

iemand al jaren werkt voor datzelfde bedrijf doet daaraan geen afbreuk, nu niet wordt betwist dat de 

tewerkstelling op een gegeven moment werd onderbroken en dat, in de tussenperiode tot de hervatting 

bij de nv A. , de betrokkene elders tewerkgesteld was, zodat het geenszins zeker is dat de 

arbeidsvoorwaarden dezelfde zijn gebleven. Het feit dat de betrokkene steeds het statuut van 

werknemer heeft gehad volstaat evenmin: de aanvrager moet immers aantonen dat de 

referentiepersoon stabiele, regelmatige en toereikende inkomsten heeft, hetgeen een beoordeling van 

de concrete gegevens veronderstelt.   

 

Waar de verzoekende partij voorts betoogt dat zij had moeten worden uitgenodigd om documenten bij te 

brengen  over het inkomen van haar echtgenoot vanaf 25 mei 2016, en dat, door dit niet te doen, de 

verwerende partij de zorgvuldigheidsplicht heeft geschonden, komt het haar in eerste instantie toe om 

aannemelijk te maken dat zij enig belang heeft bij deze grief. Met andere woorden komt het haar toe 

aan te tonen dat de beslissing mogelijk anders zou zijn geweest indien zij inderdaad zou zijn bevraagd 

over het voormelde inkomen.  In casu kan alleen maar worden vastgesteld dat de verzoekende partij in 

het kader van deze procedure geen enkel stuk bijbrengt waaruit zou blijken dat haar these –met name 

dat het inkomen van haar echtgenoot in wezen hetzelfde is gebleven- zou kunnen worden gevolgd.  Zij 

toont dan ook niet aan dat zij belang heeft bij het desgevallend gegrond bevinden van deze grief. 

 

2.2.3. Het tweede middel kan niet worden aangenomen. 

 

3. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

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

door: 

 

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

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, Griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 


