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 nr. 180 022 van 22 december 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Amerikaanse (V.S.A.) nationaliteit te zijn, op 

13 juni 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 18 april 2016 tot 

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

te verlaten (bijlage 20). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 17 juni 2016 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 31 augustus 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

26 september 2016. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat Mr. C. TORFS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 21 oktober 2015 dient de verzoekster een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie, dit in haar hoedanigheid van echtgenote van een Belgische onderdaan. 

 

1.2. Op 18 april 2016 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris (hierna: de 

gemachtigde) tot de weigering van verblijf van meer dan drie maanden alsook tot de afgifte van een 
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bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissingen werden aan de verzoekster, gezamenlijk en 

onder de vorm van een bijlage 20 ter kennis gebracht op 16 mei 2016. Zij zijn als volgt gemotiveerd: 

 

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

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

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 21.10.2015 werd 

ingediend door: 

 

Naam: Q.  

Voorna(a)m(en): . U. 

Nationaliteit: Verenigde Staten van Amerika  

Geboortedatum: (…) 

Geboorteplaats: Trinidad  

Rr: (…) 

Verblijvende 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 

 

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

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

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

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

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

 

Ter staving van de bestaansmiddelen werd een document voorgelegd van de Social Security 

Administration uit Philadelphia / Pennsylvania, gericht aan betrokkene zelf waarin staat dat ze pensioen 

krijgt vanaf december 2014. Verder worden er ook nog rekeninguittreksels voorgelegd, vermoedelijk van 

de gemeenschappelijke buitenlandse rekening van mevrouw en de referentiepersoon, waaruit blijkt dat 

er een heel aantal bedragen op hun rekening worden overgemaakt, o.a. het pensioen van betrokkene 

zelf. 

Vooreerst dient daarbij opgemerkt te worden dat enkel de bestaansmiddelen van de Belgische 

referentiepersoon in rekening kunnen worden gebracht, het is immers de Belgische referentiepersoon 

die dient aan te tonen over voldoende bestaansmiddelen te beschikken. Verder dient te worden 

opgemerkt dat de herkomst van de andere bedragen die er kennelijk bijkomen op de rekening, niet kan 

achterhaald worden aan de hand van de gegevens op het rekeninguittreksel. Bij de beoordeling van de 

bestaansmiddelen dient overeenkomstig art. 40ter van de wet van 15.12.1980 wel degelijk rekening 

gehouden te worden met de aard van de bestaansmiddelen. De aard kan echter niet worden 

vastgesteld, noch of het over bestaansmiddelen zou gaan van betrokkene of de referentiepersoon, 

vandaar dat deze bestaansmiddelen evenmin in aanmerking kunnen worden genomen. Ten slotte dient 

opgemerkt te worden dat, voor zover het eigenlijke spaartegoed, zou zijn voorgelegd om in aanmerking 

te nemen als bestaansmiddelen, dit niet mogelijk is. Voor zover het de bedoeling zou zijn dat 

betrokkenen gaan rentenieren, kan niet worden vastgesteld dat er rente ter beschikking is ter waarde 

van 120% van het leefloon voor een persoon met gezinslast. Voor zover het de bedoeling zou zijn het 

eigenlijke spaarbedrag aan te spreken om in de bestaansmiddelen van betrokkene te voorzien, dient te 

worden opgemerkt dat gezien niet kan vastgesteld worden hoe dit spaarbedrag zal worden aangevuld 

en met welke regelmaat dit kan verwacht worden (zie hiervoor), dit spaarbedrag niet in aanmerking kan 

genomen worden. Een spaarbedrag op zich is immers slechts een momentopname. Het kan evengoed 

een geleend bedrag betreffen, of een eigen spaarbedrag dat intussen reeds werd aangewend voor een 

grote aankoop. Bij bestaansmiddelen is het van belang de stabiliteit en de regelmaat, alsook de aard te 

kunnen onderscheiden. 

 

Op basis van de voorgelegde bewijzen heeft onze dienst geen zicht op de huidige bestaansmiddelen 

van de referentiepersoon. Bijgevolg kan er niet afdoende beoordeeld worden of de Belgische onderdaan 

heden over stabiele, toereikende en voldoende bestaansmiddelen beschikt. Het komt toe aan 

betrokkenen hun aanvraag te actualiseren (arrest RvS nr. 222.809 dd. 12.03.2013). Het recht op verblijf 

wordt daarom geweigerd aan betrokkene. Het Al van betrokkene dient te worden ingetrokken. 
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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.” 

 

Dit is de thans bestreden akte. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

De verzoekster heeft een synthesememorie ingediend. Overeenkomstig artikel 39/81, zevende 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) doet de Raad uitspraak op basis van 

de synthesememorie, behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft en 

zonder afbreuk te doen aan artikel 39/60 van diezelfde wet.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voert de verzoekster de schending aan van de motiveringsplicht zoals voorzien 

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

bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991) en van de artikelen 40bis, §2, 1°, 40ter, en 62 van 

de vreemdelingenwet.  

 

Het eerste middel wordt als volgt toegelicht:  

 

“Schending van de motiveringsplicht voortvloeiende uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 40ter. 40 bis 82.1° : 42 

en 62 van de vreemdelingenwet. 

 

Schending van de artikelen 40ter. 40 bis S2. 1° Vw-Geen behoeftenanalvse - schending artikel 42$ 1. 

tweede lid en 62 Vreemdelingenwet 

 

Verweerster stelt: op basis van de voorgelegde bewijzen heeft onze dienst geen zicht op de huidige 

bestaansmiddelen van de referentiepersoon. Bijgevolg kan er niet beoordeeld worden of de Belgische 

onderdaan heden over stabiele, toereikende en voldoende bestaansmiddelen beschikt. 

 

Er werden zowel uittreksels mbt de spaargelden van de referentiepersoon, rekeninguittreksels van de 

gemeenschappelijke rekeningen van 2015 voorgelegd. Zodoende had verweerster voldoende zicht op 

de huidige bestaansmiddelen van de referentiepersoon en verzoekster. 

 

Hier anders over oordelen doet afbreuk aan de artikelen 40ter, 40 bis §2,1° Vw. 

 

Ingeval toch zou geoordeeld worden dat er onvoldoende duidelijkheid bestaat mbt de voorgelegde 

bestaansmiddelen diende verweerster een behoeftenanalyse te maken van de Belg en verzoekster
1
. 

 

Evenmin blijkt uit het administratief dossier of uit de bestreden beslissing op basis van welke analyse en 

elementen verweerster tot de conclusie is gekomen dat de bestaansmiddelen van de gezinshereniger 

niet voldoende zijn om te voorzien in de behoeften van het gezin. 

 

Zie in dit kader eveneens Raad Vreemdelingenbetwistingen, nr. 78.662, 30 maart 2012 

 

Het bestuur kan zich niet tevreden stellen met de vaststelling dat de echtgenote van de verzoeker 

sinds onbepaalde datum werkloosheidsuitkeringen ontvangt en niet het bewijs levert dat ze 

actiefwerk zoekt, zonder de nodige bestaansmiddelen te bepalen, afhankelijk van de specifleke 

behoeften van het gezin, om in hun behoeften te kunnen voorzien zonder ten laste te vallen van de 

openbare overheden, terwijl deze eis aan het bestuur wordt opgelegd door artikel 42 

vreemdelingenwet. 

 

En verder: Raad Vreemdelingenbetwistingen (3
e
 k.) nr. 80.181,26 april 2012 

 

Noch uit de bestreden beslissing betreffende een weigering van gezinshereniging en een bevel om 

het grondgebied te verlaten, noch uit het administratief dossier blijkt dat de verwerende partij heeft 

rekening gehouden met de eigen behoeften van de echtgenote van de eerste verzoeker en haar 

gezin en de noodzakelijke bestaansmiddelen om te voorzien in hun behoeften zonder een last te 
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worden voor de overheid, dit is een verplichting die op haar rust krachtens art. 42,§l,2
e
 lid 

vreemdelingenwet, gecombineerd met art. 40ter vreemdelingenwet. Bijgevolg is deze bepaling in 

casu geschonden en moet de bestreden beslissing nietig worden verklaard aangezien deze 

genomen werd na afloop van een onvolledig onderzoek van de elementen van de zaak (er werd 

bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de bewijzen van het zoeken naar werk). 

 

Verweerster heeft geen rekening gehouden met het inkomen van de referentiepersoon. Deze inkomsten 

uit arbeid zijn stabiel, toereikend en regelmatig. 

 

Volgens vaste Cassatierechtspraak moet onder een afdoende motivering van de bestuurshandeling 

worden verstaan: iedere motivering die de betrokken beslissing redelijkerwijze grondt. 

 

Dat de beslissing van verwerende partij ook om reden van onvoldoende en ongeldige motivering dient 

vernietigd te worden.” 

 

3.1.1. In de eerste plaats meent de verzoekster dat de artikelen 40ter en 40bis, §2, 1° van de 

vreemdelingenwet zijn geschonden omdat de gemachtigde oordeelt geen zicht te hebben op de huidige 

bestaansmiddelen van de referentiepersoon zodat niet kan worden beoordeeld of deze beschikt over 

stabiele, toereikende en voldoende bestaansmiddelen. De verzoekster brengt hiertegen in dat 

uittreksels werden voorgelegd met betrekking tot de spaargelden van de referentiepersoon en 

rekeninguittreksels van de gemeenschappelijke rekeningen van 2015 zodat er volgens haar genoeg 

duidelijkheid was omtrent de huidige bestaansmiddelen van de referentiepersoon en van haarzelf. 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekster slechts ingaat op de conclusie van de gemachtigde en dat zij uit 

het oog verliest dat de conclusie dat de diensten van de verweerder geen zicht hebben op de huidige 

bestaansmiddelen van de referentiepersoon wordt onderbouwd door andere, meer concrete 

vaststellingen waarin nadrukkelijk wordt ingegaan op de door de verzoekster in het kader van haar 

aanvraag voorgelegde documenten.  

 

De in casu relevante bepalingen van artikel 40ter van de vreemdelingenwet, zoals van toepassing op de 

datum van de thans bestreden akte, luiden 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; 

(…)” 

 

Als echtgenoot van een Belgische onderdaan (cf. artikel 40bis, §2, 1° juncto artikel 40ter van de 

vreemdelingenwet), moet aldus worden aangetoond dat de Belgische onderdaan over stabiele, 

toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen 

wordt overeenkomstig artikel 40ter, tweede lid, eerste gedachtestreepje, 1° van de vreemdelingenwet 

rekening gehouden met hun aard en de regelmatigheid ervan.  
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Uit artikel 40ter, tweede lid van de vreemdelingenwet blijkt voorts duidelijk dat het de aanvrager zelf 

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

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

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

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

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

vereiste stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. De door de aanvrager voorgelegde 

elementen moeten het bestuur tevens toelaten hun aard en hun regelmatigheid te beoordelen.  

 

In casu heeft de gemachtigde omtrent de door de verzoekster voorgelegde rekeninguittreksels (met 

daarop onder meer ook de spaargelden) het volgende vastgesteld: 

 

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

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

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

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

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

 

Ter staving van de bestaansmiddelen werd een document voorgelegd van de Social Security 

Administration uit Philadelphia / Pennsylvania, gericht aan betrokkene zelf waarin staat dat ze pensioen 

krijgt vanaf december 2014. Verder worden er ook nog rekeninguittreksels voorgelegd, vermoedelijk van 

de gemeenschappelijke buitenlandse rekening van mevrouw en de referentiepersoon, waaruit blijkt dat 

er een heel aantal bedragen op hun rekening worden overgemaakt, o.a. het pensioen van betrokkene 

zelf. 

 

Vooreerst dient daarbij opgemerkt te worden dat enkel de bestaansmiddelen van de Belgische 

referentiepersoon in rekening kunnen worden gebracht, het is immers de Belgische referentiepersoon 

die dient aan te tonen over voldoende bestaansmiddelen te beschikken. Verder dient te worden 

opgemerkt dat de herkomst van de andere bedragen die er kennelijk bijkomen op de rekening, niet kan 

achterhaald worden aan de hand van de gegevens op het rekeninguittreksel. Bij de beoordeling van de 

bestaansmiddelen dient overeenkomstig art. 40ter van de wet van 15.12.1980 wel degelijk rekening 

gehouden te worden met de aard van de bestaansmiddelen. De aard kan echter niet worden 

vastgesteld, noch of het over bestaansmiddelen zou gaan van betrokkene of de referentiepersoon, 

vandaar dat deze bestaansmiddelen evenmin in aanmerking kunnen worden genomen. Ten slotte dient 

opgemerkt te worden dat, voor zover het eigenlijke spaartegoed, zou zijn voorgelegd om in aanmerking 

te nemen als bestaansmiddelen, dit niet mogelijk is. Voor zover het de bedoeling zou zijn dat 

betrokkenen gaan rentenieren, kan niet worden vastgesteld dat er rente ter beschikking is ter waarde 

van 120% van het leefloon voor een persoon met gezinslast. Voor zover het de bedoeling zou zijn het 

eigenlijke spaarbedrag aan te spreken om in de bestaansmiddelen van betrokkene te voorzien, dient te 

worden opgemerkt dat gezien niet kan vastgesteld worden hoe dit spaarbedrag zal worden aangevuld 

en met welke regelmaat dit kan verwacht worden (zie hiervoor), dit spaarbedrag niet in aanmerking kan 

genomen worden. Een spaarbedrag op zich is immers slechts een momentopname. Het kan evengoed 

een geleend bedrag betreffen, of een eigen spaarbedrag dat intussen reeds werd aangewend voor een 

grote aankoop. Bij bestaansmiddelen is het van belang de stabiliteit en de regelmaat, alsook de aard te 

kunnen onderscheiden.” 

 

De verzoekster betwist deze vaststellingen niet in concreto, laat staan dat zij ze weerlegt. De enkele 

bewering van de verzoekster dat de rekeninguittreksels met betrekking tot de spaargelden en de 

gemeenschappelijke rekening wel het nodige zicht geven op de huidige bestaansmiddelen van de 

referentiepersoon en de verzoekster, volstaat niet om tot de onwettigheid van de bestreden beslissing te 

besluiten. De verzoekster toont immers op geen enkele wijze aan dat het onjuist, kennelijk onredelijk of 

in strijd met de artikelen 40bis, §2, 1° en 40ter van de vreemdelingenwet zou zijn om te oordelen dat de 

spaargelden zelf slechts een momentopname betreffen, dat het evengoed om een geleend bedrag kan 

gaan of een spaarbedrag dat intussen reeds werd aangewend voor een grote aankoop. De verzoekster 

betwist noch weerlegt voorts de vaststelling dat de pensioengelden van de verzoekster zelf niet in 

aanmerking kunnen worden genomen omdat enkel de bestaansmiddelen van de Belgische 

referentiepersoon in rekening kunnen worden gebracht en dat de andere bedragen die blijkens de 

voorgelegde rekeninguittreksels worden gestort op de gemeenschappelijke rekening evenmin in 

aanmerking kunnen worden genomen omdat de herkomst van deze andere bedragen niet kan 

achterhaald worden aan de hand van de gegevens op het rekeninguittreksel zodat de aard ervan niet 

kan worden vastgesteld, noch of het gaat over bestaansmiddelen van de verzoekster zelf dan wel van 
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de referentiepersoon. Deze vaststellingen houden, in weerwil van hetgeen de verzoekster meent, geen 

schending in van de artikelen 40bis, §2, 1° en 40ter van de vreemdelingenwet. Immers schrijft de wet 

uitdrukkelijk voor dat de Belgische referentiepersoon stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen moet aantonen én dat hierbij rekening moet worden gehouden met de aard en de 

regelmatigheid ervan. De Raad herhaalt hierbij dat de bewijslast met betrekking tot de 

bestaansmiddelen van de Belgische referentiepersoon, bij de aanvrager berust.  

 

Een schending van de artikelen 40bis, §2, 1° en 40ter van de vreemdelingenwet is niet aangetoond.  

  

3.1.2. De verzoekster voert tevens een schending van de motiveringsplicht, zoals voorzien in de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de vreemdelingenwet, aan in de mate dat 

in de bestreden akte geen behoefteanalyse wordt doorgevoerd (cf. artikel 42 van de vreemdelingenwet) 

en in de mate dat geen rekening zou zijn gehouden met het arbeidsinkomen van haar echtgenoot.  

 

Waar de verzoekster aangeeft dat geen rekening werd gehouden met het arbeidsinkomen van de 

referentiepersoon, merkt de Raad op dat uit de door de verzoekster in het kader van haar aanvraag 

voorgelegde documenten geenszins blijkt dat haar Belgische echtgenoot over een inkomen uit arbeid 

beschikt. De vaststelling van de gemachtigde dat uit de gegevens die zijn opgenomen in de bijgebrachte 

rekeninguittreksels wel blijkt dat een aantal bedragen op de gemeenschappelijke rekening worden 

gestort doch dat hieruit niet blijkt welke aard deze inkomsten hebben en dat hieruit evenmin blijkt of het 

om een inkomen van de verzoekster dan wel van de referentiepersoon gaat, vindt steun in de stukken 

van het administratief dossier. Verzoeksters bewering dat haar echtgenoot over een toereikend en 

stabiel arbeidsinkomen beschikt wordt daarenboven ook middels het huidige beroep door geen enkel 

feitelijk element gestaafd. De verzoekster kan de gemachtigde op dit punt dan ook geen 

motiveringsgebrek verwijten.   

 

Artikel 42, §1, tweede lid van de vreemdelingenwet, zoals van toepassing op de datum van de 

bestreden akte, luidt als volgt: 

 

“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.” 

 

Uit de voorgaande bespreking is gebleken dat de verzoekster niet aannemelijk heeft gemaakt dat de 

gemachtigde op onwettige of op kennelijk onredelijke wijze heeft besloten dat de bij de aanvraag 

voorgelegde stukken geen zicht geven op de huidige bestaansmiddelen van de Belgische 

referentiepersoon zodat niet afdoende kan beoordeeld worden of deze beschikt over stabiele, 

toereikende en voldoende bestaansmiddelen. De Raad benadrukt dat de thans bestreden 

weigeringsbeslissing enkel is gestoeld op de vaststelling dat de aanvraag niet toelaat te achterhalen of 

de referentiepersoon over toereikende dan wel stabiele of regelmatige bestaansmiddelen beschikt zoals 

artikel 40ter van de vreemdelingenwet voorschrijft. De gemachtigde oordeelt met andere woorden dat hij 

niet over de nodige informatie beschikt teneinde te oordelen of in verzoeksters geval aan de 

bestaansmiddelenvereiste van artikel 40ter van de vreemdelingenwet is voldaan. Gelet op deze 

vaststelling, dient de gemachtigde in casu geen behoefteanalyse te maken.  

 

Uit de voorbereidende werken van de wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de vreemdelingenwet (Parl. 

St. Kamer, 53 Kamer, 53 0443/016, p. 34) blijkt dat het bestuur de door artikel 42, §1, tweede lid van de 

vreemdelingenwet vereiste behoefteanalyse moet doorvoeren indien effectief bewijzen van 

bestaansmiddelen van de Belgische referentiepersoon werden voorgelegd doch wanneer deze niet het 

bedrag bereiken van ten minste 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 (cf. RvS 16 december 

2014, nr. 229.571; RvS 25 november 2015, nr. 233.022). Ook het Grondwettelijk Hof heeft zich in 

diezelfde zin uitgesproken. Het Grondwettelijk Hof overweegt met name in punt B.55.2 van zijn arrest nr. 

121/2013 van 26 september 2013 dat, “door te bepalen dat de stabiele en toereikende 

bestaansmiddelen van de gezinshereniger ten minste moeten 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, […] de wetgever een referentiebedrag [heeft] willen vaststellen”. Het Hof 
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overweegt “dat de overheid die de aanvraag tot gezinshereniging moet onderzoeken, geen verder 

onderzoek moet doen naar de bestaansmiddelen indien de gezinshereniger over een inkomen beschikt 

dat gelijk is of hoger dan het beoogde referentiebedrag” en vervolgens dat “indien het inkomen van de 

gezinshereniger lager is dan het vermelde referentiebedrag,[…] de bevoegde overheid, volgens artikel 

42, § 1, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, in het concrete geval en op basis van de eigen 

behoeften van de Belg en van zijn familieleden, [moet] bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig 

hebben om in hun behoeften te voorzien zonder dat de familieleden ten laste vallen van de openbare 

overheden”.  

 

Er moet derhalve sprake zijn van in aanmerking te nemen bestaansmiddelen die lager zijn dan het 

aangehaalde referentiebedrag, alvorens de overheid tot een behoefteanalyse moet overgaan (RvS 25 

november 2015, nr. 233.022; RvS 27 januari 2016, nr. 233.641).  

 

De Raad benadrukt dat de gemachtigde in het thans voorliggende geval heeft vastgesteld dat geen 

enkel stuk werd voorgelegd waaruit de actuele bestaansmiddelen van de Belgische referentiepersoon 

blijken. Nu de gemachtigde op goede gronden heeft vastgesteld dat de verzoekster geen actuele 

bewijzen van enige bestaansmiddelen van haar Belgische echtgenoot heeft voorgelegd - een situatie 

die onderscheiden dient te worden van gevallen waarin wel degelijk bewijzen worden voorgelegd van 

bestaansmiddelen waarbij evenwel wordt vastgesteld dat zij niet het voornoemde referentiebedrag 

bereiken - zijn er dan ook geen in aanmerking te nemen bestaansmiddelen zodat in casu niet moest 

worden overgegaan tot de door artikel 42, §1, tweede lid van de vreemdelingenwet bedoelde 

behoefteanalyse (cf. RvS 25 november 2015, nr. 233.022; RvS 27 januari 2016, nr. 233.641).   

 

De door de verzoekster geciteerde arresten van de Raad kennen geen precedentwerking zodat zij op 

zich niet tot de nietigverklaring kunnen leiden. Bovendien toont de verzoekster op geen enkele wijze aan 

dat de gevallen die tot deze arresten hebben geleid dermate gelijklopend zijn aan haar geval, derwijze 

dat eenzelfde uitspraak zich zou opdringen. 

 

De verzoekster maakt derhalve niet aannemelijk dat de thans bestreden akte niet afdoende zou zijn 

gemotiveerd in het licht van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de 

vreemdelingenwet. Evenmin toont zij aan dat artikel 42 van de vreemdelingenwet werd miskend.  

 

3.1.3. Het eerste middel is ongegrond. 

  

3.2. In een tweede middel voert de verzoekster de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Het tweede middel wordt als volgt toegelicht:  

 

“Schending zorgvuldigheidsbeginsel 

 

Verweerster heeft haar beslissing niet zorgvuldig voorbereid. 

 

Zij diende op basis van de meegedeelde stukken een andere beslissing te nemen, minstens diende zij, 

in geval van onduidelijkheid, aan bijkomende bewijsgaring te doen. 

 

Zie tevens Raad Vreemdelingenbetwistingen (2
e
 k.) nr.65.747,24 augustus 2011 

 

Verzoekende partij legde vervolgens enkele interimcontracten voor van de referentiepersoon, de 

Belgische zoon. Uit de contracten is duidelijk af te leiden dat de verzoekende partij gehuwd - dus 

een gezin vormt - is en dat zijn echtgenote niet ten laste is. 

Wat de tenlasteneming betreft, moet de verwerende partij rekening houden met het gezinsinkomen. 

Dit zijn niet enkel de inkomsten van de referentiepersoon, maar ook de inkomsten van de personen 

die deel uitmaken van het gezin. De verwerende partij was ervan op de hoogte dat de zoon van de 

verzoekende partij gehuwd was en dat zijn echtgenote niet ten laste was, dat enkel gevraagd werd 

de 'inkomsten Belgische zoon ' aan te brengen en dat men rekening moest houden met het 

gezinsinkomen. 

De verwerende partij heeft de beslissing niet zorgvuldig voorbereid daar zij niet beschikte over alle 

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

beslissing wordt vernietigd.” 
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In verwijzing naar de bespreking van het eerste middel, merkt de Raad op dat uit artikel 40ter, tweede 

lid van de vreemdelingenwet duidelijk blijkt dat het de aanvrager zelf toekomt om aan te tonen dat de 

Belgische referentiepersoon beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. De 

bewijslast met betrekking tot de bestaansmiddelen van de Belgische referentiepersoon ligt dus 

onmiskenbaar bij de aanvrager zelf. Het komt de aanvrager dan ook toe om ervoor te zorgen dat zijn 

aanvraag volledig is derwijze dat het bestuur met kennis van zaken kan oordelen of al dan niet is 

voldaan aan de door artikel 40ter, tweede lid van de vreemdelingenwet vereiste stabiele, toereikende en 

regelmatige bestaansmiddelen.  

 

Het was dan ook de verantwoordelijkheid van de verzoekster zelf om de nodige stukken bij te brengen  

waaruit op voldoende duidelijke wijze de bestaansmiddelen van haar Belgische echtgenoot konden 

blijken. Zij kan het bestuur daarom niet verwijten met betrekking tot de bestaansmiddelen geen extra 

bewijzen opgevraagd te hebben. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de zorgvuldigheidsverplichting 

die rust op de bestuursoverheid evenzeer geldt ten aanzien van de rechtsonderhorige of, in het kader 

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

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

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

vergunning, in casu van een verblijfskaart, alle nuttige elementen moet aanbrengen om te bewijzen dat 

hij of zij aan de voorwaarden voldoet om de gevraagde vergunning te krijgen (RvS 12 maart 2013, nr. 

222.809). De zorgvuldigheidsverplichting die rust op de bestuursoverheid geldt ook ten aanzien van de 

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

182.450). 

 

Waar de verzoekster nogmaals verwijst naar een arrest van de Raad, herinnert de Raad eraan dat de 

arresten van de Raad geen precedentenwaarde hebben. Bovendien laat de verzoekster opnieuw na aan 

te tonen dat de huidige feiten gelijkaardig zijn aan de feiten die aanleiding hebben gegeven aan het 

geciteerde arrest.  

 

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

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

de bestreden akte. De verzoekster beperkt zich ter zake tot loutere en bijzonder vage beweringen en zij 

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

weigeringsbeslissing over het hoofd zou hebben gezien. 

 

Een schending van de zorgvuldigheidsplicht kan niet worden aangenomen. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

4. 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: 

 

 

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 tweeëntwintig december tweeduizend 

zestien door: 
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mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT C. DE GROOTE 

 


