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 nr. 182 384 van 16 februari 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 

26 september 2016 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging van 5 september 2016 tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met 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 28 september 2016 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 27 oktober 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

17 november 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat N. DIRICKX verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat C. VANBEYLEN, 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 diende op 9 september 2008 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis 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).  

 

1.2. De gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid nam op 15 mei 2009 de beslissing 

waarbij de in punt 1.1. vermelde aanvraag onontvankelijk werd verklaard.  
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1.3. De gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid trof op 28 mei 2009 de beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13).  

 

1.4. Het beroep tot nietigverklaring, ingesteld tegen de in punt 1.2. en 1.3. vermelde beslissingen, werd 

door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) bij arrest van 8 september 2009 

verworpen (RvV 8 september 2009, nr. X).  

 

1.5. Verzoeker diende op 15 september 2009 een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  

 

1.6. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding nam op 17 april 2012 de beslissing waarbij de in punt 1.5. vermelde aanvraag 

ontvankelijk, doch ongegrond werd verklaard. Diezelfde dag werd tevens de beslissing tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) getroffen.  

 

1.7. Het beroep tot nietigverklaring, ingesteld tegen de in punt 1.6. vermelde beslissingen, werd door de 

Raad bij arrest van 10 april 2015 verworpen (RvV 10 april 2015, nr. X  

 

1.8. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding trof op 6 oktober 2013 de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13).  

 

1.9. De gemachtigde van de Minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding trof op 15 september 2014 de beslissing tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Diezelfde dag werd tevens de beslissing tot het opleggen van 

een inreisverbod (bijlage 13sexies) genomen.  

 

1.10. Verzoeker diende op 17 augustus 2015 een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  

 

1.11. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging (hierna: de staatssecretaris) nam op 17 september 2015 de beslissing waarbij de in 

punt 1.10. vermelde aanvraag onontvankelijk werd verklaard. Hiertegen stelde verzoeker een vordering 

tot schorsing en beroep tot nietigverklaring in, die door de Raad werden verworpen bij arrest van 27 

januari 2016 (RvV 27 januari 2016, nr. X).  

 

1.12. Verzoeker diende op 8 maart 2016 een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie (bijlage 19ter) en dit als meerderjarige descendant van zijn Belgische 

grootvader L. M. A.   

 

1.13. De gemachtigde van de staatssecretaris trof op 5 september 2016 de beslissing tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Verzoeker 

werd hiervan op 8 september 2016 in kennis gesteld.  

 

Dit vormt de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

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

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

een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 8.03.2016 werd ingediend door: 

Naam: L.(…) 

Voornaam: A.(…) 

Nationaliteit: Marokko 

Geboortedatum: (…) 

Geboorteplaats: (…) 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (…) 

om de volgende reden geweigerd: 

De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van meer 

dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie of van een ander familielid 

van een burger van de Unie. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

Artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 stelt dat bij een aanvraag gezinshereniging 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 ver- kregen uit het leefloon, de financiële 

maatschappelijke dienstverlening, de kinderbijslagen en toeslagen, de in- schakelingsuitkeringen en de 

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

actiefwerk zoekt. 

Als bewijs van zijn bestaansmiddelen legt de referentiepersoon rekeninguittreksels voor waaruit blijkt dat hij 

in de maanden januari - april 2016 een pensioen ontving. Echter, uit de voorgelegde documenten blijkt niet 

welk type pensioen de referentiepersoon ontvangt (rustpensioen als werknemer, overlevingspensioen, 

inkomensgarantie voor ouderen). Een inkomensgarantie voor ouderen of IGO is in wezen het équivalent 

van het leefloon voor 65- plussers, en kan dan ook niet in aanmerking genomen worden bij de beoordeling 

van de bestaansmiddelen van de referentiepersoon (arrest RvS nr. 232.848 dd. 10.11.2015). 

Gezien uit de voorgelegde rekeninguittreksels niet kan opgemaakt worden of het pensioenbedrag van de 

referentiepersoon al dan niet (deels) is samengesteld uit een IGO-bedrag, kan op basis van de voorgelegde 

gegevens dan ook niet afdoende beoordeeld worden of de referentiepersoon heden beschikt over stabiele, 

toereikende en voldoende bestaansmiddelen beschikt zoals vereist door artikel 40 van de wet van 

15.12.1980. Het komt toe aan betrokkenen hun aanvraag te actualiseren (arrest RvS nr. 222.809 dd. 

12.03.2013). 

Verder legt een derde persoon ook loonfiches voor. Er kan met deze documenten echter geen rekening 

gehouden worden bij de beoordeling van de stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. 

Immers, het is de Belgische onderdaan die zich wenst te laten vervoegen, die dient aan te tonen over 

voldoende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen te beschikken. Het gaat om een voorwaarde die te 

dezen enkel in hoofde van de Belgische referentiepersoon wordt voorzien (arrest RvS nr. 232.612 dd. 

20.10.2015; arrest RvV nr. 170.494 dd. 24.06.2016). 

Betrokkene voldoet dan ook niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 

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

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

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

verblijfs- aanvraag geweigerd. 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.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Vooraf merkt de Raad op dat de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden en 

het bevel om het grondgebied te verlaten twee van elkaar onderscheiden rechtshandelingen vormen die 

een toetsing vergen aan verschillende wetsbepalingen en uiteenlopende rechtsgevolgen teweeg 

brengen. Bijgevolg heeft het eventueel gegrond bevinden van een rechtsmiddel niet tot gevolg dat de 

beslissing in haar geheel dient te worden vernietigd. In dit verband wijst de Raad op artikel 52, § 4, vijfde 

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het vreemdelingenbesluit) waarin 

gestipuleerd staat dat “Indien de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf niet erkent, wordt het 

familielid van deze beslissing kennis gegeven door de afgifte van een document overeenkomstig het 

model van bijlage 20, dat desgevallend een bevel om het grondgebied te verlaten bevat.” De 

omstandigheid dat beide beslissingen middels eenzelfde ‘instrumentum’ worden betekend aan de 

verzoekende partij, rechtvaardigt niet dat hieruit zou dienen te worden afgeleid dat het ‘negotium’ als 

één en ondeelbaar moet worden beschouwd. Wanneer twee beslissingen samen worden betekend, dan 

kan hieruit niet worden geconcludeerd dat het niet langer twee afzonderlijke beslissingen zijn (cf. RvV  

19 december 2013, nrs. 115 993 en 115 995 (AV); in dezelfde zin: RvS 5 maart 2013, nr. 222.740; RvS 

10 oktober 2013, nr. 225.056; RvS 12 november 2013, nr. 225.455).  

 

2.2. In wat als een enig middel kan worden beschouwd, werpt verzoeker de schending op van artikel 

12bis, § 2, vierde lid, van de vreemdelingenwet en van “de beginselen van behoorlijk bestuur”, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht. Tevens maakt verzoeker gewag van 
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artikel 40ter van de vreemdelingenwet en van een “manifeste beoordelingsfout.” Verzoeker stelt in zijn 

enig middel het volgende:  

 

“(…) 

- Verweerder heeft in de weigeringsbeslissing volkomen onterecht geen rekening gehouden met het volledig 

inkomen van de referentiepersoon. 

Het staat vast dat de Belgische referentiepersoon naast zijn eigen inkomsten uit pensioen eveneens 

beschikt over het loon van zijn dochter die een gezin vormt samen met verzoeker en zijn grootouders. 

Verzoeker, zijn grootvader en tante wonen samen op hetzelfde adres. Ze vormen samen een gezin. 

Verweerder verliest uit het oog dat art. 40ter Vw. niet voorziet dat enkel rekening dient te worden gehouden 

met de inkomsten die de Belgische onderdaan zelf genereert, doch wel met deze waarover deze Belgische 

onderdaan "beschikt". 

Verzoeker verwijst naar het arrest van 16 juli 2015 in de zaak C-218/14, voor een analoge interpretatie voor 

'beschikken'. Het Hof benadrukte dat in het kader van de vraag of een burger van de Unie voor zichzelf en 

zijn familieleden beschikt over voldoende bestaansmiddelen het begrip 'beschikken' moet worden uitgelegd 

als dat "het volstaat dat die bestaansmiddelen de burgers van de Unie ter beschikking staan, zonder dat [...] 

het minste vereist [wordt gesteld] met betrekking tot de herkomst van die middelen, welke met name door 

de derdelander ter beschikking kunnen zijn gesteld" (overweging 74). 

De bestreden beslissing werd met onvoldoende zorg genomen. 

De verweerder heeft nagelaten rekening te houden met de volledige inkomsten waarover de Belgische 

referentiepersoon beschikt. 

Er is sprake van schending van het artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, van de motiveringsplicht en van een manifeste beoordelingsfout. 

-Volgens de bestreden beslissing worden er geen bewijzen voorgelegd van stabiele, duurzame en 

toereikende bestaansmiddelen van de referentiepersoon. Volgens de bestreden beslissing kan met de 

voorgebrachte informatie (pensioen grootvader en loonbriefje tante) geen rekening worden gehouden. 

Als de referentiepersoon geen toereikende bestaansmiddelen kan bewijzen, mag de aanvraag tot 

gezinshereniging niet automatisch worden geweigerd. Er moet eerst een behoefteanalyse worden gemaakt 

van het gezin van verzoeker. In casu wordt er geen behoefteanalyse gemaakt, er wordt zelfs niet over 

gemotiveerd. 

-Indien men wel een behoefteanalyse had gedaan was men tot de conclusie gekomen dat het gezin wel 

voldeed aan de vereiste aangezien men tot op heden wel rond komt met het inkomen van de 

referentiepersoon (en tante). De referentiepersoon heeft nooit eerder beroep gedaan op tegemoetkomingen 

van de Staat, hij heeft steeds in zijn eigen behoeften en die van zijn gezin voorzien. 

De beslissing voldoet aldus niet aan de materiële motiveringsplicht daar er geen ernstige, uitvoerige en 

concrete behoefteanalyse is gemaakt. 

-Bovendien blijkt niet dat, wanneer werd vastgesteld dat aan de voorwaarde van de stabiele en regelmatige 

bestaansmiddelen niet voldaan was en dat op basis van de elementen van het dossier niet blijkt dat de 

inkomsten van de betrokkenen hen zouden toelaten te voorzien in hun eigen behoeften zonder ten laste te 

vallen van de overheid, overeenkomstig artikel 12bis, § 2, vierde lid, in fine van de Vreemdelingenwet aan 

verzoeker gevraagd werd om alle nuttige bescheiden en inlichtingen over te leggen. Dat de verzoeker geen 

toelichtende brief van de Rijksdienst voor pensioenen over de samenstelling van het pensioen voorlegt, doet 

geen afbreuk aan de duidelijke verplichting die artikel 12bis, § 2, vierde lid, van de Vreemdelingenwet de 

verwerende partij oplegt. 

De bestreden beslissing schendt artikel 12 bis, §2, vierde lid van de Vreemdelingenwet. 

(…)” 

 

Bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker als bijlage een schrijven van de Federale Pensioendienst op datum 

van 12 september 2016, waaruit blijkt dat verzoeker vanaf 1 augustus 2006 recht heeft op een rustpensioen 

als werknemer op gezinsbasis van € 1.435,39 netto per maand.  

 

2.3. Het aangevoerde middel is niet ontvankelijk voor zover verzoeker daarin de schending aanvoert van 

“de beginselen van behoorlijk bestuur”. Onder “middel” dient immers conform vaste rechtspraak van de 

Raad van State te worden begrepen: “de voldoende en duidelijke omschrijving van de overtreden 

rechtsregel of het overtreden beginsel en van de wijze waarop volgens de verzoekende partij deze 

rechtsregel of het beginsel wordt geschonden” (RvS 29 november 2006, nr. 165.291; RvS 8 januari 

2007, nr. 166.392; RvS 2 maart 2007, nr. 168.403). Verzoeker verzuimt uiteen te zetten welke 

beginselen hij dan wel bedoelt en hoe deze geschonden zouden zijn.  

2.4. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 
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meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

2.5. Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur de 

feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit 

is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

2.6. De bestreden beslissing vermeldt, naast artikel 52, §4, vijfde lid, van het vreemdelingenbesluit, artikel 

40ter, § 2, tweede lid, 1°, van de vreemdelingenwet als haar juridische grondslag.  

 

Artikel 52, §4, vijfde lid, van het vreemdelingenbesluit bepaalt het volgende: 

 

“Indien de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf niet erkent, wordt het familielid van deze 

beslissing kennis gegeven door de afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 20, dat 

desgevallend een bevel om het grondgebied te verlaten bevat.” 

 

Artikel 40ter, § 2, tweede lid, 1°, van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“(…) 

§ 2 

(…) 

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. 

(…)” 

 

2.7. Blijkens het administratief dossier diende verzoeker op 8 maart 2016 een aanvraag in voor een 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (bijlage 19ter – zie punt 1.13.) als 

meerderjarige descendent van zijn Belgische grootvader L. M. A. Verzoeker legde daarbij een 

‘Verklaring geen financiële steun’ van het OCMW, op datum van 4 maart 2016, neer, alsook een 

verklaring op eer op datum van 22 februari 2016 van zijn Belgische grootvader dat verzoeker “(…) sinds 

minstens 2001 (…)” ten zijnen laste is, een aankoopovereenkomst van een onroerend goed op naam 

van de Belgische grootvader gedateerd op 12 oktober 1987, verzoekers geboorteakte met legalisatie, 

een ‘Certificat de lien de parenté’ van 18 februari 2016 op de naam van verzoeker met legalisatie, een 

kopie van zijn paspoort, een ‘Certificat de non Proprieté’ op datum van 18 februari 2016 met legalisatie, 

een ‘Attestation du revenu global impose au titre de l’annee 2015/2016’ op datum van 5 januari 2016 

met legalisatie, een ‘Extrait de la fiche anthropometrique’ met legalisatie, een rekeninguittreksel, de 

geboorteakte van zijn moeder met legalisatie, een document in het Arabisch afkomstig van het ‘Agence 

Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie’ met legalisatie en een 

‘Certificat de lien de parenté’ van 18 februari 2016 op de naam van F. L. met legalisatie. Volgens de 

bijlage 19ter werd verzoeker verzocht om “(…) binnen de drie maanden, ten laatste op 08/06/2016 de 

volgende documenten over te leggen: bewijs ziektekostenverzekering geldig in België voor Belg en 

familie, bewijs voldoende en regelmatige bestaansmiddelen Belg.(…)” 

 

2.8. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker verder een aantal loonfiches van L. R. heeft 

neergelegd van de maanden januari, februari, april, mei, juni, juli, augustus, september en oktober 2015, 

alsook een aantal rekeninguittreksels op naam van zijn Belgische grootvader die dateren van de 

maanden januari tot en met april 2016.  
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2.9. In de bestreden beslissing oordeelde de gemachtigde van de staatssecretaris dat uit de 

neergelegde rekeninguittreksels blijkt dat de Belgische grootvader van verzoeker (de referentiepersoon 

in casu) een pensioen ontvangt, maar dat er niet kan worden uitgemaakt van welk type pensioen de 

referentiepersoon geniet. Aangezien een inkomensgarantie voor ouderen, zo wijst de gemachtigde van 

de staatssecretaris er op, het equivalent is van een leefloon en zodoende niet in aanmerking kan 

worden genomen bij de beoordeling van de bestaansmiddelen van de referentiepersoon en het niet 

duidelijk is hoe het pensioen is samengesteld, kan op basis van de voorgelegde stukken niet beoordeeld 

worden of de referentiepersoon beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. 

Aangaande de voorgelegde loonfiches stelt de gemachtigde van de staatssecretaris dat deze niet in 

aanmerking kunnen worden genomen bij de beoordeling van stabiel, toereikend en regelmatig karakter 

van de bestaansmiddelen aangezien deze loonfiches op naam van een derde staan en het de 

referentiepersoon zelf is die moet aantonen over voldoende bestaansmiddelen te beschikken.  

 

2.10. In zijn middel meent verzoeker dat de gemachtigde van de staatssecretaris “(…) volkomen 

onterecht (…)” geen rekening heeft gehouden met het volledige inkomen van de referentiepersoon, 

waarbij hij, naast het pensioen, wijst op het loon van zijn tante, de dochter van de Belgische 

referentiepersoon. Verzoeker geeft aan dat hij met zijn grootvader en zijn tante samenwoont en een 

gezin vormt en wijst er op dat niet enkel rekening dient te worden gehouden met de inkomsten die de 

Belg zelf genereert, maar ook met diegenen waarover de Belgische onderdaan beschikt, daarbij 

verwijzend naar rechtspraak van het Europees Hof van Justitie aangaande het begrip ‘beschikken’ (HvJ 

16 juli 2015, nr C-218/14).  

 

2.11. De Raad merkt op dat uit de neergelegde stukken niet kan worden opgemaakt dat de neergelegde 

loonfiches toebehoren aan de tante van verzoeker, zodat in de bestreden beslissing terecht wordt 

gesteld dat deze door “een derde persoon” worden voorgelegd. In de beslissing wordt eveneens terecht 

gesteld dat het aan “de Belgische onderdaan die zich wenst te laten vervoegen” toekomt “aan te tonen over 

voldoende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen te beschikken”. Het komt bijgevolg aan verzoeker 

toe concreet aannemelijk te maken dat de referentiepersoon effectief kan beschikken over het loon dat 

aan een derde persoon wordt uitbetaald. In zijn middel beweert verzoeker weliswaar dat deze loonfiches 

afkomstig zijn van zijn tante die met hem zou samenwonen en een gezin vormen, maar hiervan lag op 

het ogenblik van het nemen van de beslissing geen enkel bewijs voor. 

 

2.12. Verzoeker meent dat, nu de referentiepersoon geen toereikende bestaansmiddelen kon aantonen, 

er een behoefteanalyse diende te gebeuren, waarna men had kunnen vaststellen dat “(…) het gezin wel 

voldeed aan de vereiste aangezien men tot op heden wel rond komt met het inkomen van de 

referentiepersoon (en tante). De referentiepersoon heeft nooit eerder beroep gedaan op tegemoetkomingen 

van de Staat, hij heeft steeds in zijn eigen behoeften en die van zijn gezin voorzien. (…)” Verzoeker verwijst 

naar artikel 12bis, § 2, vierde lid, van de vreemdelingenwet en stelt dat het aan de gemachtigde van de 

staatssecretaris was om aan hem te vragen de nodige inlichten aangaande de benodigde 

bestaansmiddelen over te leggen. De Raad stipt echter aan dat deze bepaling in casu geen toepassing 

vindt. Artikel 12bis, § 2, vierde lid, van de vreemdelingenwet geldt immers voor de gezinshereniging, 

bedoeld in artikel 10, § 5, van de vreemdelingenwet, zoals uitdrukkelijk gestipuleerd in de bepaling van 

artikel 12bis, § 2, vierde lid, van de vreemdelingenwet en niet voor een aanvraag van een verblijfskaart van 

een familielid van een burger van de Unie op basis van artikel 40ter van de vreemdelingenwet.  

 

2.13. De Raad licht toe dat de behoefteanalyse, die desgevallend moet worden doorgevoerd in het kader 

van de aanvraag die verzoeker heeft ingediend, haar juridische grondslag vindt in artikel 42, § 1, tweede lid, 

van de vreemdelingenwet. Deze bepaling luidt als volgt:  

 

“(…) 

§ 1 

(…) 

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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Uit de interpretatie door de Raad van State blijkt dat er in het kader van het hierboven geciteerde artikel 42, 

§ 1, tweede lid, van de vreemdelingenwet sprake dient te 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). 

 

2.14. In casu stelde de gemachtigde van de staatssecretaris vast dat hij geen zicht heeft op de in 

aanmerking te nemen netto bestaansmiddelen van de Belgische referentiepersoon nu er geen stukken 

voorliggen die toelaten uit te maken op welke wijze het bedrag van het pensioen, dat op de 

rekeninguittreksels figureert, is samengesteld. In de beslissing wordt verduidelijkt dat “uit de voorgelegde 

documenten (niet) blijkt (…) welk type pensioen de referentiepersoon ontvangt (rustpensioen als 

werknemer, overlevingspensioen, inkomensgarantie voor ouderen). Een inkomensgarantie voor ouderen of 

IGO is in wezen het équivalent van het leefloon voor 65- plussers, en kan dan ook niet in aanmerking 

genomen worden bij de beoordeling van de bestaansmiddelen van de referentiepersoon (arrest RvS nr. 

232.848 dd. 10.11.2015). Gezien uit de voorgelegde rekeninguittreksels niet kan opgemaakt worden of het 

pensioenbedrag van de referentiepersoon al dan niet (deels) is samengesteld uit een IGO-bedrag, kan op 

basis van de voorgelegde gegevens dan ook niet afdoende beoordeeld worden of de referentiepersoon 

heden beschikt over stabiele, toereikende en voldoende bestaansmiddelen beschikt zoals vereist door 

artikel 40 van de wet van 15.12.1980.” In zijn middel betwist, noch weerlegt verzoeker deze analyse. 

Bijgevolg toont hij niet aan dat de gemachtigde van de staatssecretaris kennelijk onredelijk te werk zou zijn 

gegaan door te concluderen dat betrokkene niet heeft aangetoond dat hij voldoet aan de voorwaarden van 

artikel 40ter van de vreemdelingenwet. In zoverre verzoeker met het schrijven van de Federale 

Pensioendienst, dat hij als bijlage aan zijn verzoekschrift toevoegt (Verzoekschrift, bijlage 3), alsnog 

duidelijkheid zou willen verschaffen over de samenstelling van het pensioen van zijn grootvader, merkt de 

Raad op dat deze informatie dateert van na de bestreden beslissing en dat deze elementen bijgevolg niet 

dienstig kunnen worden aangevoerd. De regelmatigheid van een administratieve beslissing dient 

immers te worden beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen 

van de beslissing kon beschikken (RvS 1 september 1999, nr. 81.172, RvS 19 november 2002, nr. 

112.681). De Raad zou zijn bevoegdheid overschrijden indien hij alsnog rekening zou houden met deze 

elementen. Het staat verzoeker echter steeds vrij om een nieuwe aanvraag in te dienen waarbij hij 

eventuele nieuwe elementen kan overmaken. 

 

2.15. Er werd geen schending aangetoond van artikel 40ter van de vreemdelingenwet. De bestreden 

beslissing tot weigerig van verblijf van meer dan drie maanden steunt op deugdelijke, feitelijke en 

juridische overwegingen. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat bepaalde elementen niet of 

onvoldoende zouden zijn onderzocht. Er is geen sprake van een schending van de motiverings- of van 

de zorgvuldigheidsplicht. Een manifeste beoordelingsfout werd niet aannemelijk gemaakt.  

 

Het middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.  

 

2.16. Ten aanzien van de bevelscomponent van de bestreden beslissing, voert verzoeker de schending 

aan van artikel 41 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest) 

en van het hoorrecht, van de artikelen 7 en 74/13 van de vreemdelingenwet en van de motiveringsplicht. 

Verzoeker zet zijn argumentatie als volgt uiteen:  

 

““-Artikel 41 van het Handvest: Recht op behoorlijk bestuur  

(…) 

Het hoorrecht, zoals neergelegd in artikel 41 van het Handvest dat het recht op behoorlijk bestuur 

waarborgt, verzekert het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige 

individuele maatregel wordt genomen. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie vormt het 

hoorrecht een algemeen beginsel van Unierecht (HvJ 22 november 2012, C-2n/ll, M.M., ro. 81-82). Het 

hoorrecht maakt tevens deel uit van de grondrechten die bestanddeel zijn van de rechtsorde van de Unie en 

die verankerd zijn in het Handvest Dit hoorrecht dient niet enkel door de instellingen van de Unie te worden 

erkend, maar aangezien het een algemeen beginsel van het Unierecht betreft, ook door de 

overheidsinstanties van alle lidstaten wanneer zij beslissingen nemen die binnen de werkingssfeer van het 

Unierecht vallen, zelfs al schrijft de toepasselijke regelgeving een dergelijke formaliteit niet expliciet voor (Zie 

artikel 51 van het Handvest en de toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten Pb.C. 14 december 

2007, afl. 303; Zie ook HvJ 18 december 2008, C-349/07, Sopropé, ro. 38 en HvJ 22 november 2012, C- 

n/ll. M.M., ro.86.) Het hoorrecht kent een algemene toepassing. Het Hof heeft steeds gewezen op het 

belang van het recht om te worden gehoord en op de zeer ruime strekking ervan in de rechtsorde van de 

Unie. Vaste rechtspraak van het Hof stelt dan ook dat dit hoorrecht van toepassing is in iedere procedure 

die tot een bezwarend besluit kan leiden, d.i. een besluit dat de belangen van de betrokken persoon 
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ongunstig kan beïnvloeden (HvJ 22 november 2012, C-277111, M.M., ro. 85 en de daar aangehaalde 

rechtspraak). 

Het hoorrecht zoals gewaarborgd door artikel 41 van het Handvest lijkt in casu derhalve van toepassing. 

In dit verband dient tevens te worden gewezen op het bepaalde in artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, 

waarin uitdrukkelijk is voorzien dat bij het nemen van een beslissing tot verwijdering de minister of zijn 

gemachtigde rekening houdt met het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de 

gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. Artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet weerspiegelt in deze zin hogere rechtsnormen, zoals deze onder meer voortvloeien uit 

artikel 8 van het EVRM. Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet vormt tenslotte de omzetting van artikel 5 

van de richtlijn 2008/118/EU en lijkt een individueel onderzoek noodzakelijk te maken. Opdat de verplichting 

tot het voeren van een individueel onderzoek in het kader van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, als 

omzetting van artikel 5 van richtlijn 20061115/EU, een nuttig effect kent, dient de betrokken vreemdeling in 

staat te worden gesteld naar behoren en daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het kader van 

een administratieve procedure waarbij een bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgeleverd, 

aangezien in de huidige stand van de procedure niet kan worden uitgesloten dat een dergelijk besluit de 

belangen van een vreemdeling aanmerkelijk ongunstig kan beïnvloeden. 

Volgens vaste rechtspraak van het Hof leidt een schending van de rechten van de verdediging, in het 

bijzonder het hoorrecht, naar Unierecht pas tot nietigverklaring van het na afloop van de administratieve 

procedure genomen besluit, wanneer deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had 

kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-383113 PPU, M.G. e,a., ra. 38 met verwijzing naar de arresten 

van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. blz. 1307, punt 31 j 5 oktober 2000, 

Duitsland/Commissie, C 288196, Jurispr. bil. I 8237, punt 101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde Vongjian 

Housewares & HardwarelRaad, C 141/08 P, Jurispr. blz. 19147, punt 94, en 6 september 2012, 

Storck/BHIM, C 96/11 P, punt 80). 

In casu leidt het verzuim om het hoorrecht te eerbiedigen tot een onregelmatigheid, en zonder deze 

onregelmatigheid had de procedure een andere afloop kunnen hebben. 

Verzoeker is ten laste van zijn Belgische grootvader. Hij woont bij zijn grootvader sinds zijn aankomst in 

België in 2001. De grootvader heeft zijn kleinzoon steeds ten laste gehad, eerst als werkende persoon, nu 

op rust. Zijn pensioen betreft een pensioen van werknemer op rust zonder IGO of overlevingspensioen, zie 

bijlage. 

Wanneer verzoeker gehoord zou zijn geweest had hij de mogelijkheid gehad op deze elementen te wijzen 

en deze gegevens hadden tot een andere beslissing kunnen leiden, (in die zin: HvJ 10 september 2013, C-

383/13). 

De bestreden beslissing maakt een schending van de hoorplicht als algemeen beginsel van Unierecht in 

combinatie met voormeld artikel 74/13 uit. 

(…) 

-De bestreden beslissing gaat gepaard met een bevel om het grondgebied te verlaten en deze wordt louter 

gemotiveerd verwijzende naar het artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980: "legaal verblijf 

in België is verstreken". 

Overeenkomstig artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn 2008/115/EG zijn de staten verplicht om bij een 

uitwijzingsbeslissing o.a. rekening te houden met de gezondheidstoestand van de betrokkene, het hoger 

belang van het kind en het gezins- en familieleven, zoals tevens omgezet naar Belgisch recht via artikel 

74/13 VW.: 

« Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met het 

hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land ». 

In casu heeft de DVZ het bevel om het grondgebied te verlaten enkel gemotiveerd op basis van het feit dat 

verzoekers legaal verblijf verstreken is. 

In het bestreden bevel wordt niet gemotiveerd omtrent het gezinsleven van verzoeker in het licht van artikel 

74/13 van de Vreemdelingenwet, noch wordt enige afweging dienaangaande gemaakt. 

In de verblijfsweigering wordt enkel gemotiveerd dat bij gebrek aan voldoende zicht op de huidige 

bestaansmiddelen van de Belgische referentiepersoon de bestaansmiddelenvereiste niet kan worden 

beoordeeld. Er blijkt uit de verblijfsweigering niet dat voor wat de verwijderingsbeslissing betreft een 

afweging werd gemaakt aangaande de omstandigheden van verzoeker, in casu zijn gezinsleven met zijn 

grootvader. 

Voorts blijkt evenmin uit de stukken van het administratief dossier dat bij de afgifte van het bevel rekening 

werd gehouden met het bestaan van een gezinsleven of enige afweging daaromtrent heeft plaats gehad, 

zoals wordt vereist door artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. Nochtans had verweerder kennis van het 

feit dat verzoeker een gezinsleven onderhoudt met zijn Belgische grootvader, minstens had hij op basis van 

de stukken in het administratief dossier kennis kunnen hebben van dit gezinsleven. 

De DVZ is bij het geven van het bestreden bevel niet tegemoet gekomen aan de beoordeling en afweging 
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die haar toekwam in het licht van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. 

Het loutere gegeven dat de aanvraag van verzoeker voor een verblijfskaart van een familielid van een Belg, 

in de hoedanigheid van familielid ten laste, wordt geweigerd omdat bij gebrek aan voldoende zicht op de 

huidige bestaansmiddelen niet kan worden vastgesteld wat de eigenlijke bestaansmiddelen zijn van deze 

Belgische referentiepersoon, impliceert niet dat verweerder niet langer gehouden zou zijn om een 

onderzoek te voeren overeenkomstig artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet wanneer hij ervoor opteert om 

tevens een bevel om het grondgebied te verlaten af te geven, (zie artikel 52, § 4, vijfde lid van het koninklijk 

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

verwijdering van vreemdelingen: er kennis wordt gegeven van de verblijfsweigering door de afgifte van een 

document overeenkomstig het model van bijlage 20 dat "desgevallend" een bevel om het grondgebied te 

verlaten bevat) 

Het bevel om het grondgebied te verlaten houdt een schending in van het motiveringsbeginsel 

en van artikel 74/13 VW.” 

 

2.17. Bij het beoordelen van de motiveringsplicht treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die 

de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is 

kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn 

wettigheidstoezicht of het bestuur de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond 

daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

2.18. In casu wordt in de bevelscomponent van de bestreden beslissing enerzijds verwezen naar de 

juridische grondslag, met name het door verzoeker geschonden geachte artikel 7, eerste lid, 2°, van de 

vreemdelingenwet. Deze wetsbepaling luidt als volgt: 

 

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven. 

(…) 

2° wanneer hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in 

slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd; 

(…)” 

 

Anderzijds wordt verwezen naar de feitelijke overweging die eraan ten grondslag ligt, met name het 

gegeven dat verzoekers legaal verblijf in België verstreken is. Aangezien verzoeker nergens in zijn 

middel de feitelijke of de juridische grondslagen van het bevel om het grondgebied te verlaten betwist of 

weerlegt, lijken deze overwegingen het bestreden bevel op afdoende wijze te schragen. 

 

2.19. Het door verzoeker geschonden geachte artikel 74/13 van de vreemdelingenwet bepaalt het 

volgende:  

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.” 

 

2.20. Om te kunnen nagaan of met de in het voormelde artikel 74/13 van de vreemdelingenwet 

vermelde elementen rekening werd gehouden, kan het door verzoeker geschonden geachte hoorrecht, 

vervat in artikel 41 van het Handvest, een cruciale rol spelen. Dit artikel uit het Handvest bepaalt het 

volgende:  

 

“Recht op behoorlijk bestuur 

1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de  

instellingen en organen van de Unie worden behandeld.  

2. Dit recht behelst met name:  

het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele  

maatregel wordt genomen,  

(…)” 
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De Raad benadrukt dat uit de bewoordingen van artikel 41 van het Handvest volgt dat dit artikel niet is 

gericht tot de lidstaten, maar uitsluitend tot de instellingen, organen en instanties van de Unie (cf. HvJ 21 

december 2011, C-482/10, punt 28; HvJ 17 juli 2014, C-141/12, punt 67). Verzoeker kan zich ten 

aanzien van de nationale autoriteiten dan ook niet dienstig beroepen op een schending van artikel 41 

van het Handvest. Dit neemt echter niet weg dat het hoorrecht, zoals neergelegd in artikel 41 van het 

Handvest dat het recht op behoorlijk bestuur waarborgt, het recht van eenieder verzekert om te worden 

gehoord voordat jegens hem een voor hem bezwarende individuele maatregel wordt genomen. De Raad 

wijst er op dat volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie het hoorrecht een algemeen beginsel 

van Unierecht vormt (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., ro. 81-82). Het hoorrecht maakt tevens 

deel uit van de grondrechten die bestanddeel zijn van de rechtsorde van de Unie en die verankerd zijn in 

het Handvest. Dit hoorrecht dient niet enkel door de instellingen van de Unie te worden erkend, maar 

aangezien het een algemeen beginsel van het Unierecht betreft, ook door de overheidsinstanties van 

alle lidstaten wanneer zij beslissingen nemen die binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen, 

zelfs al schrijft de toepasselijke regelgeving een dergelijke formaliteit niet expliciet voor (Zie artikel 51 

van het Handvest en de toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten Pb.C. 14 december 2007, 

afl. 303; Zie ook HvJ 18 december 2008, C-349/07, Sopropé, ro. 38 en HvJ 22 november 2012, C-

277/11, M.M., ro. 86). Het hoorrecht kent een algemene toepassing. Het Hof heeft steeds gewezen op 

het belang van het recht om te worden gehoord en op de zeer ruime strekking ervan in de rechtsorde 

van de Unie. Vaste rechtspraak van het Hof stelt dan ook dat dit hoorrecht van toepassing is in iedere 

procedure die tot een bezwarend besluit kan leiden, d.i. een besluit dat de belangen van de betrokken 

persoon ongunstig kan beïnvloeden (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., ro. 85 en de daar 

aangehaalde rechtspraak). Het Hof heeft eveneens herhaaldelijk opgemerkt dat de schending van de 

rechten van de verdediging, in het bijzonder het recht om te worden gehoord, naar Unierecht 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. Hieruit volgt 

volgens het Hof dat niet elke onregelmatigheid bij de uitoefening van de rechten van de verdediging 

tijdens een administratieve procedure een schending van die rechten oplevert. Voorts is niet elk verzuim 

om met name het recht om te worden gehoord te eerbiedigen zodanig dat dit stelselmatig leidt tot de 

onrechtmatigheid van het genomen besluit. Teneinde een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, 

staat het immers aan de nationale rechter om aan de hand van de specifieke feitelijke en juridische 

omstandigheden van het geval na te gaan of, wanneer hij van oordeel is dat sprake is van een 

onregelmatigheid die het recht om te worden gehoord aantast, de administratieve procedure in kwestie 

een andere afloop had kunnen hebben, omdat de betrokkene elementen ter rechtvaardiging van zijn 

standpunt had kunnen aanvoeren (HvJ 10 september 2013, M.G. en KR., C-383/13 en aldaar 

aangehaalde rechtspraak). 
 

2.21. De Raad wijst er in de eerste plaats op dat de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden op grond van artikel 40ter van de vreemdelingenwet onmogelijk kan worden beschouwd 

als een beslissing die binnen de werkingssfeer valt van het Unierecht. Aangezien verzoeker niet 

aantoont dat de Belgische referentiepersoon ooit zijn recht op vrij verkeer heeft uitgeoefend, betreft de 

beslissing tot weigering van verblijf een louter interne aangelegenheid waarop artikel 41 van het 

Handvest niet van toepassing is. De bevelscomponent van de bestreden beslissing maakt een 

“terugkeerbesluit” uit in de zin van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer 

van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: de 

Terugkeerrichtlijn), zodat dit wel als een tenuitvoerlegging van het Unierecht beschouwd dient te 

worden. 

 

2.22. Verzoeker meent dat er in de bestreden beslissing geen rekening is gehouden met zijn 

gezinsleven of dat daaromtrent enige afweging is gemaakt, zoals vereist door artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet, terwijl de gemachtigde van de staatssecretaris daar nochtans wel kennis van had of 

van had kunnen hebben. Verzoeker geeft aan dat hij steeds ten laste was en nu nog steeds ten laste is 

van zijn Belgische grootvader en dat hij met hem samenwoont sinds zijn aankomst alhier in 2001. 

Verzoeker geeft nog aan dat zijn grootvader vroeger heeft gewerkt en thans van een pensioen geniet, 

waarbij hij verwijst naar de brief van de Federale Pensioendienst, als bijlage aan zijn verzoekschrift. 

Indien hij gehoord zou zijn, aldus verzoeker, dan zou hij in de mogelijkheid geweest zijn om op deze 

elementen te wijzen.  

 

2.23. De Raad wijst erop dat het bevel om het grondgebied te verlaten werd getroffen nadat er een 

beslissing werd genomen ingevolge verzoekers aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie (bijlage 19ter - zie punt 1.13.). Verzoeker verkeerde dus uit de aard van de zaak 
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in de mogelijkheid om zijn standpunt kenbaar te maken. Verzoeker kreeg zelfs drie maanden de tijd (zie 

punt 2.7.) om alle elementen aangaande zijn situatie over te maken. Thans voert verzoeker net deze 

elementen aan, terwijl uit het geheel van de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris wel degelijk een onderzoek heeft gedaan van zijn situatie. De gemachtigde van de 

staatssecretaris kwam tot de conclusie dat verzoeker niet beschouwd kon worden als descendent die 

ouder is dan 21 jaar en die ten laste is van de Belgische referentiepersoon. Bij deze beoordeling werd 

wel degelijk gekeken naar het pensioen dat de referentiepersoon geniet. Verzoeker meent thans dat hij 

op bepaalde elementen zou kunnen wijzen indien hij gehoord was geweest, maar hij brengt thans geen 

elementen aan die zouden wijzen op een beschermenswaardig gezinsleven die een ander licht kunnen 

werpen op de beslissing om hem een bevel om het grondgebied te verlaten af te leveren. Specifiek wat 

het schrijven van de Federale Pensioendienst betreft, wijst de Raad op hetgeen supra werd uiteengezet 

aangaande dit stuk. 

 

2.24. Er werd geen schending aangetoond van artikel 41 van het Handvest en het daarin vervatte 

hoorrecht, noch van de artikelen 7 en/of 74/13 van de vreemdelingenwet. De bestreden beslissing 

steunt op deugdelijke, feitelijke en juridische overwegingen. Er is geen sprake van een schending van 

de motiveringsplicht.  

 

Het tweede middel is ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel, dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing kan leiden, aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 

het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

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 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden 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 zestien februari tweeduizend zeventien 

door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 


