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 nr. 181 699 van 2 februari 2017 

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 Angolese nationaliteit te zijn, op 19 september 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 augustus 2016 tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

20). 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 26 oktober 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 november 

2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. VAN ROSSEM, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat E. WILLEMS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker treedt op 19 april 2014 in Mechelen in het huwelijk met een Belgische onderdaan. 

 

1.2. Op 30 juni 2015 dient verzoeker een aanvraag in tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie.  

 

1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

neemt op 16 juli 2015 de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om 

het grondgebied te verlaten. Er wordt vastgesteld dat verzoeker in het kader van zijn aanvraag 

gezinshereniging een vals paspoort voorlegde. 
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1.4. Op 5 februari 2016 dient verzoeker een nieuwe aanvraag in tot afgifte van de verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie. 

 

1.5. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

neemt op 4 augustus 2016 de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met 

bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissingen, die verzoeker op 18 augustus 2016 ter kennis 

worden gebracht, zijn gemotiveerd als volgt: 

 

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

 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 05.02.2016 werd ingediend 

door: 

Naam: [K.] 

Voornaam: [E. L.] 

Nationaliteit: Angola 

[…] 

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 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 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.' 

Als bewijs van zijn bestaansmiddelen legt de referentiepersoon volgende bewijzen voor: 

- Attest arbeidsongeschiktheid dd. 02.05.2016 waaruit blijkt dat er voor de referentiepersoon sedert 

07.09.2015 voor 66% arbeidsongeschiktheid werd geregistreerd. Uit dit attest blijkt ook dat de 

referentiepersoon voor de maanden september 2015 - april 2016 een uitkering wegens 

arbeidsongeschiktheid ontvangen heeft. Voor de maanden nadien hebben we geen documenten 

ontvangen. We nemen redelijkerwijze aan dat zij nog steeds arbeidsongeschikt is. Immers, het komt toe 

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

- Loonfiches (BVBA Plus Home Services) voor de periode januari 2015 - november 2015. 

Gezien de inkomsten uit arbeidsongeschiktheid slechts tijdelijk van aard zijn, kunnen deze inkomsten 

niet beschouwd worden als zijnde stabiel en regelmatig. 

Na raadpleging van de KSZ-databank blijkt dat het contract van de referentiepersoon nog steeds 

lopende is. Bijgevolg is het redelijk aan te nemen dat van zodra de referentiepersoon terug geschikt is 

om te werken, kan terugvallen op het inkomen van haar tewerkstelling voor de arbeidsongeschiktheid. 

Betrokkene heeft voor deze periode loonfiches voorgelegd. Wanneer we deze raadplegen blijkt er voor 

de maanden januari-augustus 2015 een beschikbaar inkomen van gemiddeld €1145,66 per maand. De 

bestaansmiddelen van de referentiepersoon zijn echter ontoereikend. Immers, zij beschikt niet over 

bestaansmiddelen, die 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 (het 

leefloon). 

Overeenkomstig artikel 42, §1, tweede lid van de wet van 15.12.1980 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. 

Gelet op de maandelijkse vaste kosten zoals o.a. de woonlasten (huishuur €750 per maand) en de 

kosten van de nutsvoorzieningen, de variabele kosten van het dagelijkse leven, de gezinssamenstelling 

met 2 kinderen ten laste waarvan 1 mindervalide (dit blijkt uit de loonfiches van de referentiepersoon) 

wat extra kosten met zich kan meebrengen, en het feit dat betrokkene eveneens van dit inkomen moet 

kunnen leven, blijkt uit de behoefteanalyse dat een bedrag ter waarde van honderdtwintig procent van 

het leefloon echt wel het strikte minimum is dat de referentiepersoon ter beschikking dient te hebben. Uit 

de voorgelegde stukken blijkt dat dit niet het geval is. Bijgevolg blijkt uit de behoefteanalyse dat de 

maandelijkse bestaansmiddelen van de referentiepersoon veel te laag liggen om een minimum aan 
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waardigheid voor zowel zichzelf en haar kinderen als voor betrokkene. Bijgevolg lopen zowel 

betrokkene en haar kinderen als de Belgische onderdaan het risico ten laste te vallen van het sociale 

bijstandsstelsel van het Rijk. 

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. 

Aangezien aan één van de voorwaarden voorzien in hoger vermeld artikel niet voldaan werd, wordt de 

verblijfsaanvraag geweigerd. Het Al van betrokkene dient te worden ingetrokken. 

De andere voorwaarden werden echter niet nagekeken. Deze beslissing belet dus de dienst 

Vreemdelingenzaken niet om bij de indiening van een nieuwe verblijfsaanvraag de andere voorwaarden 

na te gaan of over te gaan tot een onderzoek of analyse die zij nodig acht. 

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 zijn de bestreden beslissingen. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van de motiveringsplicht, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Hij verstrekt volgende toelichting bij het middel:  

 

“Dat verzoeker niet akkoord gaat met de bestreden beslissing en het volgende wenst op te merken:  

a) Aangaande het inkomen van de partner van verzoeker 

De bestreden beslissing stelt dat de partner van verzoeker geen stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen kan aantonen. 

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

partner van verzoeker! Dit maakt niet alleen een schending uit van de motiveringsplicht, maar eveneens 

van het zorgvuldigheidsbeginsel! 

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

De partner van verzoeker toonde aan dat zij over stabiele inkomsten beschikte door het feit dat zij een 

attest van arbeidsongeschiktheid voorlegde. De loonfiches van 2015 tonen aan dat mevrouw steeds 

actief is geweest op de arbeidsmarkt en dat na de arbeidsongeschiktheid afloopt zij ook terug op de 

arbeidsmarkt te vinden zal zijn.  

Verwerende partij stelt zelf in zijn beslissing dat de referentiepersoon kan terugvallen op het contract 

van voor de arbeidsongeschiktheid.  

Arrest nr. 121/2013 van 26.09.2013 stelt immers het volgende:  

“Aldus heeft die bepaling tot gevolg 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.  

De bestreden bepaling heeft niet tot gevolg dat de gezinshereniging wordt verhinderd indien het 

inkomen van de gezinshereniger lager is dan het vermelde referentiebedrag. In dat geval moet 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, bepalen welke 

bestaansmiddelen zij nodig hebben om in hun behoeften te voorzien zonder dat de familieleden ten 

laste vallen van de openbare overheden.” 

Uit het voorgaande blijkt dat, indien verwerende partij van mening is dat het inkomen van de partner van 

verzoeker niet voldoet, individueel en concreet dient te onderzoeken welke bestaansmiddelen zij nodig 

hebben.  

In casu heeft verwerende partij dit niet gedaan.  

Dat de bestreden beslissing bijgevolg vernietigd dient te worden omdat zij het rechtzekerheidsbeginsel 

schendt. 

Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat de overheid gedane toezeggingen, uitlatingen of gewekt 

vertrouwen niet beschamen mag.    

Uit de informatie die beschikbaar gesteld wordt aan verzoeker blijkt zeer duidelijk dat verzoeker volledig 

voldoet aan de voorwaarden m.b.t. de bestaansmiddelen.  

Ook kruispunt-migratie vermeldt het volgende: 

“De Dienst Vreemdelingenzaken vraagt voortaan geen bewijs meer van voldoende bestaansmiddelen 

als een minderjarig kind "alleen" gezinshereniging vraagt met een subsidiair beschermde of met diens 

echtgenoot of gelijkgestelde partner. 
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Deze vrijstelling is een gunstige praktijk van DVZ, die niet opgelegd wordt door de Verblijfswet of door 

het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 121/2013. Deze vrijstelling is wel al opgelegd voor: 

minderjarige kinderen van vreemdelingen met een onbeperkt verblijfsrecht, waaronder bijv. erkend 

vluchtelingen (artikel 10 § 2, derde lid Vw) 

minderjarige kinderen van Belgen (Grondwettelijk Hof arrest nr. 121/2013); 

en minderjarige kinderen van diens echtgenoot of gelijkgestelde partner (niet van de niet-gelijkgestelde 

partner).  

Met zijn praktijkwijziging probeert DVZ tegemoet te komen aan de wil van de wetgever om erkend 

vluchtelingen en subsidiair beschermden zoveel mogelijk gelijk te behandelen op het vlak van 

gezinshereniging. ” 

Uit het voorgaande blijkt dat de bestreden beslissing incorrect is en flagrant voorbijgaat aan de huidige 

regel- en wetgeving. 

Het mag duidelijk zijn dat verwerende partij er enkel op gericht lijkt om de aanvraag van verzoeker 

onontvankelijk te verklaren en de aanvraag niet correct te behandelen. Dat dit dan ook onaanvaardbaar 

is! 

Indien men het dossier van verzoeker in zijn geheel bestudeert, blijkt wel degelijk dat alle informatie 

voorhanden is om de aanvraag ontvankelijk en gegrond te verklaren.  

Toch weigert verwerende partij dit te doen en blijft men drogredenen verzinnen om de aanvraag 

onontvankelijk te verklaren. 

Verwerende partij dient rekening te houden met alle elementen in het dossier en deze afdoende te 

motiveren!  

Dat dit dan ook een schending is van de zorgvuldigheidsbeginsel! 

Dat een flagrante schending van het zorgvuldigheidsbeginsel bovendien eveneens blijkt uit het feit dat 

verzoeker nooit gehoord is geweest, alvorens hem een bevel om het grondgebied te verlaten werd 

afgeleverd.  

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

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

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

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

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

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

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

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

als een tekortkoming wordt aangerekend 

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

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

128.184). 

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

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

ogenschouw te worden genomen.  

Artikel 1, 8° van de vreemdelingenwet definieert het inreisverbod als ‘de beslissing waarbij de toegang 

tot en het verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor een bepaalde tijd wordt verboden, die kan 

samengaan met een beslissing tot verwijdering.’ 

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

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

dient te verlaten en zijn partner en alles wat hij hier heeft opgebouwd dient te verlaten.  

Het staat buiten twijfel dat dergelijke beslissing een maatregel uitmaakt die verzoeker op meer dan een 

geringe wijze in zijn belangen aantast (cf. RvS 1 juni 2009, nr. 189.314; RvS 24 januari 2008, nr. 

178.887).  

Aan verzoeker wordt in casu een bevel om het grondgebied te verlaten opgelegd, omwille van het feit 

dat de referentiepersoon te weinig middelen zou hebben, en dit in toepassing van artikel 7, §1, 2° van 

de vreemdelingenwet.  

Dat in casu blijkt dat aan beide voorwaarden is voldaan, zodat de hoorplicht van toepassing is en het 

verwerende partij toekwam om alvorens een bevel om het grondgebied te verlaten op te leggen, 

verzoeker de mogelijkheid te geven om zijn standpunt hierover uiteen te zetten.  

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

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

hierop te reageren.  

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

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

a) Aangaande het socio-economisch onderzoek 
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Bovendien schendt de bestreden beslissing het zorgvuldigheidsbeginsel! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

België.  

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

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

zorgvuldigheidsbeginsel flagrant schendt en haar beslissing dus ook niet redelijk te verantwoorden is. 

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

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

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

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

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

Dit betekent dat de beslissing meer dient te zijn dan een louter abstracte en vormelijke stijlformule.  

De motivering moet pertinent en draagkrachtig zijn.  

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

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

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

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

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

overheid.  

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

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

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

nr.101.624, 7 december 2001).  

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

schendt aangezien de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie op grond van de feitelijke gegevens de 

situatie van verzoeker niet correct heeft beoordeeld en onredelijk tot haar besluit gekomen is en 

bovendien geen rekening heeft gehouden met alle feitelijke gegevens in dit dossier en verzoeker niet 

gehoord heeft.” 

 

2.1.2.1. In zoverre verzoeker doelt op een schending van de formele motiveringsplicht en van artikel 3 

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, dient 

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

beslissingen kunnen worden gelezen zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 

kunnen nagaan of het zin heeft deze beslissingen aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 

waarover hij 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 

overwegingen in rechte en in feite die aan de beide bestreden beslissingen ten grondslag liggen worden 

duidelijk weergegeven en zijn pertinent en draagkrachtig. Een miskenning van de formele motiverings-

plicht of voormelde wetsbepaling blijkt niet. 

 

2.1.2.2. In wezen geeft verzoeker aan niet akkoord te kunnen gaan met de motieven die aan de 

bestreden beslissingen ten grondslag liggen, zodat het middel dient te worden onderzocht vanuit het 

oogpunt van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel en dit in het licht van de 

bepalingen vervat in de artikelen 40ter en 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).  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij 

de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij haar 

beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624; RvS 

28 oktober 2002, nr. 111.954). 
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Het zorgvuldigheidsbeginsel legt verder de overheid de verplichting op 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). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

In casu diende verzoeker, als echtgenoot van een Belgische onderdaan, een aanvraag in tot afgifte van 

de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie op grond van artikel 40bis, §§ 2, eerste 

lid, 1° en 4 juncto artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 40ter, § 2 van de Vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 

 

“De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de volgende familieleden van een Belg die niet 

zijn recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten heeft uitgeoefend krachtens het 

Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie : 

1° de familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3°, mits zij de Belg die het recht op 

gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen; 

2° de familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4°, mits het de vader en moeder van een 

minderjarige Belg betreft die hun identiteit bewijzen door middel van een geldig identiteitsdocument en 

zij de Belg die het recht op gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen. 

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. 

Deze voorwaarde is niet van toepassing indien alleen zijn minderjarige familieleden bedoeld in artikel 

40bis, § 2, eerste lid, 3°, de Belg vergezellen of zich bij hem voegen. 

2° beschikt over voldoende huisvesting die hem in staat stelt zijn familielid of familieleden die hem 

vergezellen of zich bij hem voegen te herbergen en die voldoet aan de voorwaarden opgelegd aan een 

onroerend goed dat als hoofdverblijfplaats wordt verhuurd zoals bepaald in artikel 2 van Boek III, Titel 

VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld 

na overleg in de Ministerraad, de wijze waarop de Belg bewijst dat het onroerend goed aan de 

opgelegde voorwaarden voldoet. 

3° beschikt over een ziektekostenverzekering die de risico's in België voor hem en zijn familieleden dekt. 

Als een attest van geen huwelijksbeletsel is afgegeven, wordt er naar aanleiding van het onderzoek van 

een aanvraag tot gezinshereniging gebaseerd op het voltrokken huwelijk, waarvoor het attest is 

afgegeven, geen nieuw onderzoek uitgevoerd, tenzij er nieuwe gegevens zijn. 

Wat de personen betreft bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° en 2°, moeten de echtgenoten of de 

partners beiden ouder zijn dan eenentwintig jaar. Deze minimumleeftijd wordt echter teruggebracht tot 

achttien jaar indien de echtelijke band of het geregistreerd partnerschap dat als gelijkwaardig wordt 

beschouwd met het huwelijk reeds vóór de indiening van het verzoek tot gezinshereniging bestond of 

indien ze, in het geval van een wettelijk geregistreerd partnerschap, bewijzen dat ze vóór de indiening 

van het verzoek tot gezinshereniging minstens één jaar hebben samengewoond. 

Onverminderd de artikelen 42ter en 42quater, kan aan het verblijf van een familielid van een Belg ook 

een einde worden gemaakt wanneer de voorwaarden van het tweede lid niet meer zijn vervuld.” 

 

Artikel 42, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet voorziet verder: 

 

“Indien aan de voorwaarde van het toereikend karakter van de bestaansmiddelen bedoeld in de 

artikelen 40bis, § 4, tweede lid, en 40ter, § 2, tweede lid, 1°, niet is voldaan, 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.” 
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Verzoeker betoogt dat onvoldoende rekening werd gehouden met het inkomen van zijn echtgenote en 

zulks onredelijk is. Hij benadrukt dat de inkomsten van zijn echtgenote stabiel zijn “door het feit dat zij 

een attest van arbeidsongeschiktheid voorlegde” en waar deze laatste sinds 2015 steeds actief was op 

de arbeidsmarkt. Hij stelt dat verweerder zo zelf ook stelt dat zijn echtgenote kan terugvallen op haar 

tewerkstelling van voor haar arbeidsongeschiktheid. Hij stelt vervolgens dat het verweerder, in de 

situatie waarin hij stelt dat het inkomen niet voldoet, toekomt om individueel en concreet te onderzoeken 

welke bestaansmiddelen het gezin nodig heeft om in zijn behoeften te voldoen en zulks werd nagelaten. 

 

Op lezing van de bestreden weigeringsbeslissing blijkt dat verweerder de door verzoeker ter 

ondersteuning van zijn aanvraag voorgelegde bewijzen van de bestaansmiddelen van zijn echtgenote in 

rekening heeft gebracht. Hij stelde zo vast dat verzoeker enerzijds een attest van arbeidsongeschiktheid 

van 2 mei 2016 voorlegde waaruit blijkt dat de referentiepersoon sinds 7 september 2015 voor 66% 

arbeidsongeschikt werd verklaard en voor de maanden september 2015 tot en met april 2016 een 

uitkering wegens arbeidsongeschiktheid genoot en anderzijds loonfiches voor de periode van januari 

2015 tot en met november 2015. Verweerder oordeelde dat de inkomsten uit arbeidsongeschiktheid 

slechts tijdelijk van aard zijn, zodat deze inkomsten op zich niet als stabiel en regelmatig kunnen worden 

beschouwd. Hij stelde terzelfdertijd vast dat, volgens de Kruispuntbank Sociale Zekerheid, het 

arbeidscontract van de echtgenote nog lopende is, waardoor redelijkerwijze kan worden aangenomen 

dat zij – van zodra zij terug arbeidsgeschikt is – kan terugvallen op de inkomsten van haar eerdere 

tewerkstelling. Hij stelde vast dat de echtgenote op basis van deze eerdere tewerkstelling een 

gemiddeld beschikbaar inkomen had van 1.145,66 euro per maand en dit bedrag lager ligt dan 120% 

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

maatschappelijke integratie. Hij wees vervolgens op het bepaalde in artikel 42, § 1, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet dat op basis van de behoeften van het gezin dient te worden nagegaan welke 

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

openbare overheden. In dit verband oordeelde verweerder dat, rekening houdende met een 

maandelijkse huurlast van 750 euro, overige maandelijkse vaste kosten zoals nutsvoorzieningen en de 

variabele kosten van het dagelijkse leven evenals het gegeven dat het gezin twee kinderen ten laste 

heeft waarvan één mindervalide kind dat extra kosten met zich kan meebrengen en ook verzoeker van 

dit inkomen moet kunnen leven, een bedrag van 120% van het leefloon zoals door de wetgever voorzien 

het strikte minimum is dat de referentiepersoon ter beschikking dient te hebben. Hij stelde vast dat uit de 

behoefteanalyse blijkt dat de bestaansmiddelen van de echtgenote ontoereikend zijn om een minimum 

aan waardigheid voor haarzelf en haar kinderen evenals verzoeker te garanderen en de gezinsleden het 

risico lopen ten laste te vallen van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. 

 

Zoals reeds werd aangegeven, blijkt uit voormelde motivering van de bestreden weigeringsbeslissing 

dat de door verzoeker ter ondersteuning van zijn aanvraag voorgelegde stukken inzake de bestaans-

middelen van zijn echtgenote in rekening zijn gebracht. Verzoeker maakt niet concreet aannemelijk dat 

enig stuk of enig hierin vervat element ten onrechte niet of niet voldoende in de beoordeling is 

betrokken. Verzoeker benadrukt dat de bestaansmiddelen van zijn echtgenote stabiel zijn, doch in 

wezen wordt dit niet betwist in de bestreden weigeringsbeslissing. Er dient te worden aangenomen dat 

verweerder, niettegenstaande zijn vaststelling dat de arbeidsongeschiktheidsuitkering op zich niet 

stabiel is, aanvaardde dat de echtgenote van zodra zij opnieuw arbeidsgeschikt is opnieuw kan 

terugvallen op haar eerdere inkomsten uit tewerkstelling en aldus het stabiel karakter van de 

bestaansmiddelen alsnog aanvaardde. Wel oordeelde hij dat deze niet toereikend zijn. Dit betreft de 

determinerende grond waarom wordt geoordeeld dat niet is voldaan aan de bestaansmiddelenvereiste. 

Verzoeker stelt vervolgens dat het verweerder, in de situatie waarin hij stelt dat het inkomen niet 

voldoet, toekomt om individueel en concreet te onderzoeken welke bestaansmiddelen het gezin nodig 

heeft om in zijn behoeften te voldoen en zulks werd nagelaten. Dit betoog kan niet worden bijgetreden. 

Verweerder heeft uitdrukkelijk melding gemaakt van het bepaalde in artikel 42, § 1, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet en heeft vervolgens rekening houdende met de concrete, individuele elementen die 

verzoekers zaak kenmerken – zoals de maandelijkse huurlast van 750 euro waar de nutsvoorzieningen 

niet zijn inbegrepen en het gegeven dat er twee kinderen ten laste zijn, waarvan één kind mindervalide 

is – geoordeeld dat het gezin dient te beschikken over een inkomen van 120% van het leefloon om te 

voorkomen dat zij ten laste zullen vallen van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. Verzoeker kan niet 

ernstig zonder meer voorhouden als zou in het geheel geen zogenaamde behoefteanalyse zijn 

doorgevoerd. Het komt hem toe aan de hand van concrete argumenten aannemelijk te maken dat het 

bestuur, bij het doorvoeren van deze behoefteanalyse, niet is uitgegaan van een correcte feitenvinding 

dan wel op kennelijk onredelijke of onzorgvuldige wijze heeft gehandeld, doch op dit punt blijft hij in 

gebreke. 
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Nu blijkt dat verweerder wel degelijk is overgegaan tot een behoefteanalyse blijkt niet dat verzoeker nog 

dienstig kan verwijzen naar de door hem aangehaalde overweging dienaangaande in het arrest nr. 

121/2013 van het Grondwettelijk Hof van 26 september 2013. 

 

Verzoeker citeert vervolgens een vermelding op de website van het Kruispunt Migratie-Integratie waarbij 

wordt aangegeven dat geen bewijs van voldoende bestaansmiddelen meer dient te worden voorgelegd 

in de situatie dat een minderjarig kind alleen gezinshereniging vraagt met een subsidiair beschermde of 

met diens echtgenoot of gelijkgestelde partner. De relevantie van deze informatie blijkt in casu niet, nu 

verzoeker een aanvraag indiende als echtgenoot van een Belgische onderdaan en geenszins blijkt dat 

in deze situatie een vrijstelling van de bestaansmiddelenvereiste bestaat. Ook waar hij verwijst naar een 

vermelding op deze website inzake de situatie waarin het bestuur het verblijfsrecht beëindigt – terwijl in 

casu een situatie voorligt waarin een eerste toelating tot een verblijf wordt geweigerd en geen 

beëindiging van een reeds bestaand verblijfsrecht – maakt verzoeker op geen enkele wijze aannemelijk 

dat deze informatie ook dienstig of geldig is in de thans voorliggende situatie. Verzoeker wijst op zijn 

integratie in België, doch er blijkt niet dat verweerder een recht op verblijf van meer dan drie maanden in 

het kader van gezinshereniging met een Belgische onderdaan kan toekennen op deze basis of dat hij 

verzoeker gelet op dit gegeven kan ontslaan van de bestaansmiddelenvereiste. Er blijkt ook geenszins 

dat verzoeker zich in het kader van zijn aanvraag dan beriep op zijn integratie in België en er kan al 

evenmin worden ingezien dat enig verder onderzoek op dit punt zich opdrong. In zoverre verzoeker 

aldus doelt op het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten merkt de Raad allereerst op dat 

verzoeker nalaat de wettelijke grond te duiden die het bestuur zou opleggen bij de afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten rekening te houden met een integratie in België. Daarenboven kan de 

Raad ook enkel vaststellen dat verzoeker op geen enkele wijze zijn integratie in België concreet duidt of 

aannemelijk maakt. Hij legt in dit verband geen stukken voor. Hij maakt aldus in geen geval aannemelijk 

dat enig concreet element voorligt dat in rekening diende te worden gebracht of waaromtrent nog enig 

verder onderzoek zich zou hebben opgedrongen.  

 

Verzoekers betoog dat verweerder enkel tot doel heeft zijn aanvraag onontvankelijk te verklaren, is 

verder niet ernstig. Het volstaat in dit verband op te merken dat werd overgegaan tot een inhoudelijk 

onderzoek ten gronde van de aanvraag. 

 

Verzoeker maakt met zijn betoog niet aannemelijk dat enig concreet element ten onrechte niet in 

rekening is gebracht of dat verweerder is uitgegaan van een incorrecte feitenvinding of op kennelijk 

onredelijke wijze of met overschrijding van zijn bevoegdheid tot zijn beoordeling is gekomen. Enig 

onzorgvuldig onderzoek of handelen blijkt evenmin. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht of van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet 

aangetoond. 

 

2.1.2.3. Verzoeker geeft verder, specifiek wat het bevel om het grondgebied te verlaten betreft, aan een 

schending van de hoorplicht in het raam van de zorgvuldigheidsplicht te willen aanvoeren. 

 

De Raad stelt vast dat verzoeker in het kader van zijn verblijfsaanvraag alle volgens hem nuttige 

gegevens en stukken inzake zijn gezinsleven en de in zijn situatie geldende verblijfsvoorwaarden heeft 

kunnen voorleggen aan het bestuur. Verzoeker gaat er aan voorbij dat de hoorplicht niet inhoudt dat een 

vreemdeling nogmaals in staat moet worden gesteld om zijn standpunt kenbaar te maken omtrent een 

te nemen verwijderingsbeslissing indien hij reeds naar behoren en daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar 

kon maken inzake het al dan niet rechtmatig karakter van zijn verblijf (cf. mutatis mutandis HvJ 5 

november 2014, C-166/13,  Mukarubega).  

 

Daarenboven blijkt dat de eerbiediging van het hoorrecht geen absolute gelding heeft en een schending 

van het hoorrecht pas tot nietigverklaring van het na afloop van de administratieve procedure genomen 

besluit leidt, wanneer deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen 

hebben (cfr. HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., § 38 met verwijzing naar de arresten 

van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. blz. I 307, § 31; 5 oktober 2000, 

Duitsland/Commissie, C 288/96, Jurispr. blz. I 8237, § 101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian 

Housewares & Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. I 9147, § 94, en 6 september 2012, 

Storck/BHIM, C 96/11 P, § 80). Het vervullen van de hoorplicht heeft maar zin voor zover het horen voor 

de overheid informatie kan opleveren die haar behoedt voor een vals beeld van de feiten of die haar 

appreciatie van de feiten kan beïnvloeden, informatie kortom die de overheid van de overwogen, voor 
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de betrokkene nadelige beslissing kan afhouden. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat hij verweerder 

nog inlichtingen had kunnen verschaffen die hem er konden van weerhouden over te gaan tot de afgifte 

van het thans voorliggende bevel om het grondgebied te verlaten. Hij geeft zo niet aan dat op het vlak 

van het gezinsleven met zijn echtgenote nog enig concreet aspect speelde dat nog niet voorlag in het 

kader van de verblijfsaanvraag en dat van aard is zich te kunnen verzetten tegen het bestreden bevel 

om het grondgebied te verlaten en dat specifiek in rekening diende te worden gebracht. Evenmin brengt 

hij aan dat hij een kind of gezondheidsproblemen heeft. Hij beperkt zich in wezen tot een louter 

theoretische uiteenzetting, hetgeen niet kan volstaan. In zoverre verzoeker in dit verband wijst op zijn 

integratie herhaalt de Raad dat enerzijds hij nalaat de wettelijke grond te duiden die vereist dat 

verweerder rekening dient te houden met een integratie en anderzijds, en in ieder geval, hij nalaat enige 

concrete en beschermenswaardige integratie aan te tonen die in rekening diende te worden gebracht of 

die een nader onderzoek vereiste en die hij, indien gehoord, naar voor had kunnen brengen.  

 

Verzoeker maakt bijgevolg niet aannemelijk dat de hoorplicht, op zich of in combinatie met het 

zorgvuldigheidsbeginsel, zou zijn geschonden. 

 

2.1.2.4. Nu geen kennelijke wanverhouding werd aangetoond tussen de overwegingen die de bestreden 

beslissingen onderbouwen en het dispositief van deze beslissingen kan verzoeker ook niet worden 

gevolgd waar hij stelt dat het redelijkheidsbeginsel werd geschonden (RvS 20 september 1999, nr. 

82.301). 

 

2.1.2.5. Het rechtszekerheidsbeginsel is een uit de rechtsstaat voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat 

het recht voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn zodat de rechtssubjecten in staat zijn de 

rechtsgevolgen van hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat die rechtssubjecten moeten 

kunnen vertrouwen op een zekere standvastigheid bij het bestuur (RvS 11 januari 2007, nr. 166.563; I. 

OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 315-

349).  

 

Verzoeker betoogt in dit verband dat verweerder ten onrechte geen behoefteanalyse heeft doorgevoerd, 

doch uit voorgaande bespreking van het middel blijkt dat dit wel degelijk het geval was. Verzoeker toont 

niet aan dat verweerder door consciëntieus de wet toe te passen is afgeweken van een vaste 

gedragslijn. Een schending van het rechtszekerheidsbeginsel blijkt niet. 

 

2.1.2.6. Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. Verzoeker voert in een tweede middel de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag 

tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 

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

 

Hij licht het middel toe als volgt: 

 

“Uit de bestreden beslissing van verzoeker blijkt dat verwerende partij weet heeft van het feit dat de 

partner van verzoeker in België verblijft.  

Desondanks heeft verwerende partij hier geen rekening mee gehouden in de bestreden beslissing, 

minstens blijkt dit niet uit de bestreden beslissing.  

Dat verzoeker een bevel om het grondgebied mocht ontvangen.  

Wat beoogt verwerende partij hiermee?  

Dient verzoeker zijn partner achter te laten en terug te keren naar Angola?!  

Dit is onmogelijk! Minstens maakt dit een schending uit van art 8 van het EVRM! 

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

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

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

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

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

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

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

Vreemd 2006,403). 

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

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

toegestaan. Artikel 8 EVRM is gebaseerd op art. 12 van het UVRM. Hierin staat het volgende:  
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“Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in 

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

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

Artikel 8 van het EVRM luidt:  

Lid 1  

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

correspondentie.  

Lid 2  

Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover 

bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

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

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

gedaan over het van rechtswege ontstaan van gezinsleven. 

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

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

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

belangenafweging en proportionaliteitstoets plaatsvinden tussen het algemene belang en het individuele 

belang van de vreemdeling.  

Indien men hier een belangenafweging maakt kan men tot de vaststelling komen dat , individuele 

belangen van de vreemdeling zwaarder doorwegen.  

Zijn integratie, zijn langdurig verblijf en het feit dat verzoeker nooit enige strafbare feiten heeft gepleegd, 

wegen zwaarder door.  

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

veiligheid of het economisch welzijn.  

Noch is er sprake van wanordelijkheden en strafbare feiten of vormt hij een gevaar voor de goede zeden 

of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Bijgevolg dient zijn recht op een 

gezinsleven gerespecteerd te worden! 

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

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

uitbouwen of verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders.  

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

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

Dat er in hoofde van verzoeker wel degelijk sprake is van hinderpalen die de terugkeer bemoeilijken!  

Dat hij een duurzame en stabiele relatie onderhoudt en samen een effectieve gezinscel vormt.  

Hoe kan hij een normaal en effectief gezinsleven onderhouden, als verzoeker terug dient te keren naar 

Angola en de partner van verzoeker achterblijft in België?! 

Dat de beslissing van de staatssecretaris voor asiel en migratie niet redelijk te verantwoorden is met 

artikel 8 van het EVRM dat het recht op een privé en gezinsleven waarborgt. 

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

zelfs in strijd met de Europese regelgeving. 

Dat de Raad van State zich hier bovendien reeds over uitsprak in arrest nr. 2010.029 van 22.12.2010:  

“Overwegende dat artikel 8 van het EVRM niet van openbare orde is doch als hogere norm boven de 

Vreemdelingenwet staat; dat de algemene stelling in het bestreden arrest dat een ‘rechtmatige’ 

toepassing van de Vreemdelingenwet geen schending van artikel 8 van het EVRM kan uitmaken, niet 

volstaat; dat de toepassing van de Vreemdelingenwet bij het nemen van de bestreden beslissingen, 

zeker wat betreft het bevel om het grondgebied te verlaten, aan de voorwaarden van art 8 van het 

EVRM moet worden getoetst; dat uit de overwegingen van het bestreden arrest niet blijkt dat de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen is nagegaan of de verwerende partij in haar beslissing tot weigering 

van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten aan de voorwaarden van artikel 8 van het EVRM 

heeft voldaan, met name wat betreft de noodzaak in een democratische samenleving van inmenging in 

het gezinsleven van de verzoekende partijen en hun zoon anderzijds; dat het niet volstaat daartoe te 

stellen dat de verzoekende partijen zich door hun zoon kunnen laten vergezellen en dat noch de formele 

motiveringsplicht noch artikel 8 van het EVRM een nadere motiveringsplicht omvatten; dat de verwijzing 

naar de mogelijkheid om zich door de zoon te laten vergezellen immers geen onderzoek naar de 

noodzaak van de inmenging in het gezinsleven door een verwijdering aantoont; dat het tweede middel in 

die mate gegrond is.” 

De bestreden beslissing dient vernietigd te worden, aangezien verwerende partij geen enkele afweging 

heeft gemaakt mbt het gezinsleven van verzoeker! 
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Het is voor dit gezin zeer moeilijk, quasi onmogelijk om in Angola een gezinsleven te hebben! 

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

houden in de bestreden beslissingen. 

Verwerende partij dient rekening te houden met ALLE aangehaalde elementen! 

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

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

Dat uit het voorgaande zeer duidelijk blijkt dat een eventuele terugkeer of een terugbrenging een 

schending zou uitmaken van art 8 van het EVRM!  

Dit gezin mag niet uit elkaar gehaald worden! 

Uit de bestreden beslissing blijkt echter op geen enkele wijze dat verwerende partij hier enige rekening 

mee heeft gehouden of een afweging heeft gemaakt in het dossier van verzoeker.  

Dat de bestreden beslissing dan ook vernietigd dient te worden.  

Dat verzoeker erop wil wijzen dat alle elementen in het dossier van verzoeker in zijn geheel onderzocht 

moeten worden. 

Alvorens een bevel om het grondgebied te verlaten over te maken moet de verwerende partij steeds 

rekening houden met alle elementen van het dossier: het langdurig en legaal verblijf van verzoeker in 

België, gezins- en economische situatie, sociale en culturele integratie in België, het gebrek aan banden 

met het herkomstland en het feit dat een eventuele terugkeer art 8 van het EVRM zou schenden. 

Dat het onredelijk is van verwerende partij om deze elementen niet in overweging te nemen en ‘gewoon’ 

een bevel af te leveren.” 

 

2.2.2. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

"1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

 

Verzoeker beroept zich op een beschermenswaardig gezinsleven met zijn echtgenote. Er liggen op zich 

geen redenen voor om dit ingeroepen gezinsleven in twijfel te trekken. In zoverre verzoeker zich 

daarnaast eveneens beroept op een integratie en langdurig verblijf in België merkt de Raad op dat hij in 

gebreke blijft concreet aannemelijk te maken dat er, buiten zijn gezinsleven, sprake is van concrete 

banden met dit land die kunnen worden gekwalificeerd als een beschermenswaardig privéleven in 

België in de zin van artikel 8 van het EVRM.  

 

In casu betreft het een situatie van eerste toelating. Hierbij oordeelt het EHRM dat er geen toetsing 

geschiedt aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM, maar moet eerder onderzocht 

worden of er een positieve verplichting is voor de Staat om de betrokken vreemdeling op zijn grond-

gebied toe te laten of te laten verblijven zodat hij zijn recht op eerbiediging van het privé- en/of familie- 

en gezinsleven aldaar kan handhaven en ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 

63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38; EHRM 3 oktober 2014, 

Jeunesse/Nederland (GK), § 105). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets waarbij wordt 

nagegaan of de staat een redelijke afweging heeft gemaakt tussen de concurrerende belangen van de 

het individu, enerzijds, en de samenleving, anderzijds. Staten beschikken bij deze belangenafweging 

over een zekere beoordelingsmarge. 

 

Inzake immigratie heeft het EHRM er bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als 

dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan 

hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; 

EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). 

Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene 

verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk 

verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 

2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel 

van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in 

het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te 

controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 
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februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Ver-

enigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te leggen. 

 

De omvang van de positieve verplichting is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de 

betrokken individuen en het algemeen belang (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 

37; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 3 oktober 2014, 

Jeunesse/Nederland (GK), § 106-107). In het kader van een redelijke afweging worden een aantal 

elementen in rekening genomen, met name de mate waarin het gezins- en privéleven daadwerkelijk 

wordt verbroken, de omvang van de banden in de Verdragsluitende Staat, alsook de aanwezigheid van 

onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat het gezins- en privéleven elders normaal en effectief 

wordt uitgebouwd of verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen 

van immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde. 

 

Een ander belangrijke overweging is of het gezinsleven zich heeft ontwikkeld in een periode waarin de 

betrokken personen zich ervan bewust dienden te zijn dat de verblijfsstatus van een van hen er toe leidt 

dat het voortbestaan van het gezins- en privéleven in het gastland vanaf het begin precair zou zijn. 

Waar dit het geval is, zal er enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden sprake zijn van een schending 

van artikel 8 van het EVRM (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 108; zie ook EHRM 17 

april 2014, Paposhvili/België, § 142).   

 

Verzoeker kan niet worden gevolgd waar hij lijkt voor te houden dat het loutere gegeven dat er een 

gezinsleven bestaat, betekent dat de verblijfsvoorwaarden niet langer dienen te zijn vervuld opdat men 

in het Rijk mag verblijven of in geen geval een bevel om het grondgebied te verlaten kan worden 

afgegeven. In het licht van de gedane beoordeling en motivering in het licht van artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet kan verzoeker evenmin voorhouden dat het gegeven dat hij een echtgenote heeft in 

België op geen enkele wijze in rekening is gebracht door het bestuur. 

 

De Raad benadrukt dat de wetgever in situaties zoals deze van verzoeker reeds een eerste afweging 

doorvoerde tussen het algemene belang, waaronder het economisch welzijn van het land, en het 

particuliere en familiale belang van een vreemdeling en het principieel gerechtvaardigd achtte – en in 

overeenstemming met artikel 8 van het EVRM – dat om in aanmerking te komen voor gezinshereniging 

in België een vereiste wordt gesteld van stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen in 

hoofde van de te vervoegen Belgische echtgeno(o)t(e). In zijn arrest nr. 121/2013 van 26 september 

oordeelde het Grondwettelijk Hof dat artikel 40ter van de Vreemdelingenwet op zich niet in strijd is met 

artikel 8 van het EVRM.  

 

Evenwel kan niet worden uitgesloten dat een concrete situatie wordt gekenmerkt door specifieke 

omstandigheden die maken dat alsnog een miskenning van artikel 8 van het EVRM aan de orde is. Het 

komt aldus aan het bestuur toe om, zeker indien het de weigeringsbeslissing gepaard laat gaan met een 

bevel om het grondgebied te verlaten, rekening te houden met concrete elementen die er alsnog op 

kunnen wijzen dat er sprake is van een positieve verplichting voortvloeiende uit artikel 8 van het EVRM, 

en in dit verband alsnog een nadere beoordeling en afweging door te voeren. Hiervoor dienen er 

elementen voor te liggen die erop wijzen dat het stellen van de wettelijke voorwaarde – in casu de 

inkomensvereiste – alsnog, in de concrete zaak, op wezenlijke wijze afbreuk dreigt te doen aan het 

effectieve karakter van het gezinsleven. In casu bracht/brengt verzoeker in dit verband geen concrete 

argumenten naar voor, noch in het kader van zijn verblijfsaanvraag noch in het kader van huidig 

verzoekschrift. Hij brengt geen concrete hinderpalen naar voor die hem verhinderen om met zijn 

echtgenote in het land van herkomst of elders te verblijven en die maken dat een verblijf in België de 

enige mogelijkheid is om een gezin te vormen met zijn echtgenote. Het enkele gegeven dat er sprake 

zou zijn van een duurzame relatie en een effectieve gezinscel wijst nog niet op concrete hinderpalen 

voor een verderzetting van het gezinsleven elders. Verzoeker maakt aldus niet aannemelijk dat het 

bestuur in dit verband ten onrechte enig specifiek element niet in rekening zou hebben gebracht of in het 

licht van een dergelijk specifiek element ten onrechte geen verdere concrete belangenafweging zou 

hebben doorgevoerd.  

 

Verzoeker toont niet aan dat er sprake zou zijn van een incorrecte of kennelijk onredelijke of 

disproportionele belangenafweging tussen enerzijds zijn recht op een gezinsleven en anderzijds het 

algemeen belang. Verzoeker en zijn echtgenote wisten ook, of behoorden te weten, dat verzoekers 

verblijfstoestand precair was. De bestreden beslissingen hebben ook niet tot gevolg dat verzoeker enig 

verblijfsrecht wordt ontnomen en beletten niet dat hij alsnog wordt toegelaten tot een verblijf van meer 

dan drie maanden in het Rijk van zodra hij voldoet aan de in de Vreemdelingenwet voorziene verblijfs-
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voorwaarden. Door verder louter op algemene wijze te stellen dat er sprake is van een langdurig 

(illegaal dan wel precair) verblijf en een integratie in België, zonder op concrete wijze aannemelijk te 

maken dat hij specifieke banden heeft opgebouwd met dit land, overtuigt verzoeker ook geenszins dat 

er aldus sprake is van elementen die kunnen wijzen op een kennelijk onredelijke belangenafweging. 

Ook het gestelde dat hij nooit een strafbaar feit heeft gepleegd, wijst nog niet op enige kennelijke 

onredelijkheid of disproportionaliteit. In dit verband benadrukt de Raad dat verzoekers verblijf steeds 

illegaal dan wel precair was zodanig dat verzoeker en zijn echtgenote dienden te weten dat een 

verderzetting van het gezinsleven eveneens precair was, dat het bestuur ter vrijwaring van het 

economisch welzijn van het land in beginsel een bestaansmiddelenvereiste kan koppelen aan de 

gezinshereniging in België en van alle vreemdelingen wordt verwacht dat zij de strafwetgeving 

respecteren. Verzoeker ontkent verder dat er sprake is van een “eventueel gevaar voor de openbare 

orde, de openbare veiligheid of het economisch welzijn” of dat er sprake is van wanordelijkheden en 

strafbare feiten of dat hij een gevaar is voor de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en 

vrijheden van anderen. Verzoeker weerlegt het motief evenwel niet dat de bestaansmiddelen van zijn 

echtgenote niet volstaan om te voorkomen dat hij ten laste zal vallen van het sociale bijstandsstelsel van 

het Rijk. Het bestuur heeft gehandeld ter vrijwaring van een gerechtvaardigd belang, met name het 

economisch welzijn van het land, en door zich thans te beperken tot een loutere stelling dat er geen 

sprake is van een eventueel gevaar voor het economisch welzijn van het land of enig ander gewettigd 

belang, toont verzoeker het disproportioneel karakter van de bestreden beslissingen andermaal niet 

aan.  

 

De Raad stelt vast dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat er in zijn situatie sprake zou zijn van een 

disproportionele belangenafweging tussen enerzijds zijn recht op een gezinsleven en anderzijds het 

algemeen belang.  

 

Verzoeker verwijst verder nog naar rechtspraak van de Raad van State. Hij blijft evenwel volledig in 

gebreke aannemelijk te maken dat zijn situatie is te beschouwen als gelijkaardig aan de situatie zoals 

deze voorlag bij de Raad van State in de aangehaalde rechtspraak. Verzoeker maakt dan ook niet 

aannemelijk dat hij thans dienstig naar deze rechtspraak kan verwijzen. 

 

De Raad benadrukt ten slotte dat artikel 8 van het EVRM op zich ook geen bijzondere motiveringsplicht 

inhoudt (RvS 23 februari 2016, nr. 11.808 (c); RvS 3 december 2015, nr. 233.125; RvS 2 december 

2015, nrs. 11.639 (c) en 11.647(c)).  

 

In de thans voorliggende omstandigheden toont verzoeker niet aan dat verweerder een op hem 

rustende positieve verplichting voortvloeiende uit artikel 8 van het EVRM heeft miskend. Een schending 

van deze verdragsbepaling blijkt niet. 

 

In het licht van hetgeen voorafgaat en nu niet blijkt dat verweerder is uitgegaan van onjuiste feitelijke 

gegevens of enig concreet gegeven ten onrechte niet in rekening heeft gebracht of in de motivering van 

de bestreden beslissingen heeft betrokken, blijkt evenmin een miskenning van de motiveringsplicht of 

van het zorgvuldigheidsbeginsel. In zoverre verzoeker wijst op een langdurig en legaal verblijf in België, 

merkt de Raad andermaal op dat verzoekers verblijf steeds als illegaal dan wel precair was te 

beschouwen en aldus niet blijkt dat dit op zich specifiek in rekening diende te worden gebracht. Hij geeft 

verder ook niet aan dat er wat betreft zijn economische situatie, zijn culturele of sociale integratie in 

België of de mate waarin hij nog bindingen heeft met zijn herkomstland nog concrete, relevante 

elementen spelen die in rekening dienden te worden gebracht. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

2.3. Verzoeker heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissingen. 

 

3. Kosten 

 

Verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat geen standpunt dient te 

worden ingenomen inzake de kosten van het geding. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee februari tweeduizend zeventien door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 


