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 nr. 184 038 van 20 maart 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Cubaanse nationaliteit te zijn, op 17 mei 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 13 april 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 23 mei 2016 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 19 september 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

10 oktober 2016. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt voor de 

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

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 14 oktober 2015 dient de verzoeker een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie, dit in functie van zijn Belgische moeder.  

 

Op 13 april 2016 beslist de gemachtigde tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden alsook 

tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beide beslissingen werden aan de 

verzoeker gezamenlijk en onder de vorm van een bijlage 20 ter kennis gebracht op 20 april 2016. 
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Het betreft de thans bestreden akte, die als volgt is gemotiveerd:  

 

“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN MET BEVEL OM 

HET GRONDGEBIED TE VERLATEN  

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

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

aanvraag van een verblijfs- kaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 14.10.2015 werd 

ingediend door:  

Naam: O. V. 

Voornaam: J. 

Nationaliteit: Cuba 

Geboortedatum: (…) 

Geboorteplaats: (…) 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (…)  

om de volgende reden geweigerd: 

De betrokkene voldoet niet aan de vereist voorwaarden om te genieten van het 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 de Belgische 

onderdaan moet aantonen ‘dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. 

Aan de voorwaarden wordt geacht voldaan te zijn indien de bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan 

honderd twintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 14, §1, 3° van de wet van 26 mei 2002 

betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen:  

(...) 

2° worden de middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels, met name het leefloon en de 

aanvullende gezinsbijslagen, alsook de financiële maatschappelijke dienstverlening en de gezins-

bijslagen niet aanmerking genomen’.  

Als bewijs van haar bestaansmiddelen legt de referentiepersoon een aanslagbiljet personenbelasting 

(inkomsten- jaar 2014 – aanslagjaar 2015) en een attest van de Rijksdienst voor Pensioenen dd. 

15.10.2015 met bijbehorend rekeninguittreksel voor waaruit blijkt dat zij in de periode januari 2014 – 

september 2015 een maandelijks pensioenbedrag ontving. Volgens de meest recente gegevens 

(september 2015) bedroeg dit een bedrag van €1070,68 en was het samengesteld uit enerzijds een 

rustpensioen als werknemer (€387,48) en anderzijds een inkomensgarantie voor ouderen of IGO 

(€683,20). Het IGO is echter geen pensioen, wel een vorm van aanvullend bijstandsstelsel. Deze 

middelen worden dan ook niet in aanmerking genomen bij de beoordeling van de bestaansmiddelen van 

de referentiepersoon.  

Bij de beoordeling van de bestaansmiddelen van de referentiepersoon kan bijgevolg enkel rekening 

gehouden worden met het bedrag van het rustpensioen als werknemer, zijnde €387,48.  

Uit de voorgelegde bewijzen blijkt dat de bestaansmiddelen van de referentiepersoon heden 

ontoereikend zijn. 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). Gelet op de maandelijkse vaste 

kosten zoals o.a. de huurlasten van €172,69, de variabele kosten van het dagelijkse leven, en het feit 

dat betrokkene eveneens van dit inkomen moet kunnen leven, blijkt uit de behoeftenanalyse 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 waardigheid voor zowel zichzelf als voor 

betrokkene te garanderen. Bijgevolg lopen zowel betrokkene als de Belgische onderdaan het risico ten 

laste te vallen van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk.  
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Het komt toe aan betrokkenen hun aanvraag te actualiseren (arrest RvS nr. 222.809 dd. 12.03.2013).  

Betrokkene voldoet dan ook niet aan de vereist 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. 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.  

De aanvraag tot gezinshereniging wordt geweigerd. Het AI van betrokkene dient te worden ingetrokken.  

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

Wettelijke basis: artikel 7, §1, 2° van de wet van 15.12.1980.”  

2. Over de rechtspleging 

 

De verzoeker heeft de griffie van de Raad, overeenkomstig artikel 39/81, vierde lid van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), er tijdig van in kennis gesteld dat hij geen 

synthesememorie wenst neer te leggen. 

 

Dienvolgens wordt de procedure verder gezet conform artikel 39/81, eerste lid van de 

vreemdelingenwet. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voert de verzoeker de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag 

tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te New York 

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

proportionaliteitsbeginsel.  

 

Het eerste middel wordt als volgt toegelicht:  

 

“Eerste middel : Schending van het artikel 8 van het Europees Verdrag tot de bescherming van de 

Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden ( ondertekend te Rome op  november 1950 en 

goedgekeurd bij wet van 13 maart 1950) en van het proportionaliteitsbeginsel. 

 

Dat, algevolg van de verzoekers betekende beslissing met bevel om het grondgebied te verlaten, 

verzoeker niet langer in België kan verblijven en België dient te verlaten en van zijn in België wonende 

naaste familie wordt gescheiden. 

 

Dat dit een verregaande ingreep is op zijn recht op een privé-en gezinsleven en derhalve schending 

uitmaakt van het art. 8 E.V.R.M. en van het proportionaliteitsbeginsel. 

 

Art. 8 van het E.V.R.M. bepaalt : 

" 1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de Wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van ’s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de rechten en 

vrijheden van anderen". 

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aanvaardt dat uitzetting een overheidsinmenging 

inhoudt op de door het art. 8 E.V.R.M. gewaarborgde rechten zodat moet worden uitgemaakt of de 

inmenging gerechtvaardigd is onder de tweede paragraaf van dit artikel
1
. 

 

Dat volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de te nemen 

maatregel moet getoetst worden aan de noodzakelijkheid ervan in een democratische samenleving; 

namelijk de proportionaliteit tussen de maatregel en het beoogde doel. 
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Dat er telkens de belangen moeten worden afgewogen tussen enerzijds de bescherming van de 

openbare orde en anderzijds het recht op een familieleven. 

 

In concreto betekend dit dat de uitwijzende staat een groter voordeel moet hebben bij de uitwijzing dan 

het nadeel dat betrokkene hierdoor ondervindt
2
. 

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelde reeds dat een essentieel element voor de 

beoordeling van de proportionaliteit van de maatregel is de ernst van de door verzoeker gepleegde 

inbreuken
3
. 

 

Dat de beslissing, genomen ten aanzien van verzoeker, in deze benadering niet 

gerechtvaardigd/proportioneel is, daar deze enkel alsgevolg heeft dat verzoekers recht op zijn privé-en 

gezinsleven, meer bepaald zijn verblijf in België, waar hij zijn leven heeft opgebouwd en waar zijn 

naaste familie woont, geschonden wordt en dat de overheid geen enkel voordeel heeft bij het nemen 

van dergelijke beslissing. 

 

Nergens blijkt dat verweerder een correct evenwicht probeerde te vinden tussen het beoogde doel en de 

ernst van de inmenging. Noch blijkt dat hij een belangenafweging deed met betrekking tot de huidige 

gezinssituatie van verzoeker.” 

 

De Raad stelt vooreerst vast dat verzoekers betoog ter ondersteuning van het eerste middel enkel is 

gericht tegen het bevel om het grondgebied te verlaten dat in de bestreden akte zit vervat. De verzoeker 

voert dienaangaande aan dat dit bevel een te verregaande ingreep uitmaakt op zijn privé- en 

gezinsleven en derhalve een schending betreft van artikel 8 van het EVRM. In het kader van deze 

bepaling voert hij eveneens een schending aan van het proportionaliteitsbeginsel.  

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, 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.” 

 

De Raad merkt op dat het proportionaliteitsbeginsel als concrete toepassing van het 

redelijkheidsbeginsel de Raad niet toelaat het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het 

onwettig te bevinden indien het tegen alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126 520). De 

keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt immers 

slechts het proportionaliteitsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. 

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in 

de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden 

beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven 

dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 13 

februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 

2003, Mokrani/Frankrijk, § 21). 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven' noch het begrip privéleven. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd.  

 

Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen 

deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en T./ Finland, § 150). 
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Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat 

het begrip privéleven een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve 

definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29). 

 

De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van 

beiden, is een feitenkwestie. 

 

De verzoeker betoogt, naast een louter theoretische uiteenzetting omtrent artikel 8 van het EVRM, dat 

de bestreden beslissing niet gerechtvaardigd of proportioneel is, omdat ze enkel als gevolg heeft dat zijn 

recht op privé- en gezinsleven, meer bepaald zijn verblijf in België waar hij zijn leven heeft opgebouwd 

en waar zijn naaste familie woont, geschonden wordt en dat de overheid geen enkel voordeel heeft bij 

het nemen van dergelijke beslissing. Bovendien blijkt volgens hem nergens dat de verweerder een 

correct evenwicht probeerde te vinden tussen het beoogde doel en de ernst van de inmenging, noch 

blijkt dat hij een belangenafweging deed met betrekking tot de huidige gezinssituatie van de verzoeker. 

 

Om na te kunnen gaan of er sprake is van een schending van artikel 8 van het EVRM, moet er in de 

eerste plaats sprake zijn van een privé- en/of familie- en gezinsleven in de zin van deze bepaling. De 

Raad merkt dienaangaande op at het begrip “gezinsleven” in beginsel is beperkt tot het kerngezin. Uit 

de aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie van 14 oktober 2015, 

die zich in het administratief dossier bevindt, blijkt dat de verzoeker een aanvraag deed als descendent 

in functie van één van zijn ouders. De verzoeker zelf is meerderjarig en op het moment van de aanvraag 

54 jaar oud. De Raad merkt dan ook op dat in het geval het gaat om meerderjarige personen, zoals in 

casu, de bescherming van artikel 8 van het EVRM slechts aan de orde is indien bijkomende elementen 

van afhankelijkheid worden aangetoond die anders zijn dan de gewone affectieve banden (EHRM 15 

oktober 2003, nr. 52206/99, Mokrani v. Frankrijk, par. 33). De verzoeker voert aan dat hij zijn leven heeft 

opgebouwd in België en dat zijn naaste familie hier woont. Hiermee toont hij niet aan dat er sprake is 

van bijkomende elementen van afhankelijkheid die in casu vereist zijn om het bestaan van een 

beschermenswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM aan te kunnen nemen. De 

loutere bewering van de verzoeker dat hij in België een privéleven heeft, volstaat evenmin om een 

privéleven aannemelijk te maken dat daadwerkelijk valt onder de door artikel 8 van het EVRM geboden 

bescherming.  

 

Verder dient te worden opgemerkt dat de verzoeker zich beperkt tot zeer vage termen als “de huidige 

gezinssituatie van de verzoeker” en “zijn naaste familie” zonder hierbij op enige wijze concreet toe te 

lichten met welke familie- of gezinsleden hij precies een beschermenswaardig gezins- of familieleven 

zou hebben ontwikkeld in België. Daar waar de Raad nog kan aannemen dat de verzoeker doelt op de 

banden met zijn moeder, aangezien hij in functie van zijn moeder de verblijfsaanvraag indiende die tot 

de thans bestreden akte heeft geleid, kan de verzoeker het niet aan de Raad overlaten om te gissen op 

welk ander gezins- of familieleven de verzoeker zich wenst te beroepen.  

 

De verzoeker maakt bijgevolg geenszins enig gezins-, privé- of familiaal leven aannemelijk dat onder de 

bescherming van artikel 8 van het EVRM valt. Evenmin toont hij aan dat het thans bestreden bevel in 

die optiek getuigt van een kennelijk onredelijk en onevenredig handelen.   

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM of van het proportionaliteitsbeginsel is niet aangetoond. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

3.2. In een tweede middel voert de verzoeker de schending aan van de artikelen 40ter en  42, §1, 

tweede lid, van de vreemdelingenwet, van het rechtszekerheidsbeginsel, van de hoorplicht, van de 

rechten van verdediging, van het zorgvuldigheidsbeginsel, en van de motiveringsplicht. Verder verwijt hij 

de verweerder een manifeste beoordelingsfout.  

 

Het tweede middel wordt als volgt toegelicht:  

 

“Tweede middel : schending van de artikelen 40ter en 42, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet: van 

het rechtszekerheidsbeginsel, van de hoorplicht, van de rechten van verdediging, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van de motiveringsplicht. Manifeste beoordelingsfout 

 

2.1. Dat verzoeker opmerkt dat verweerder geenszins op een afdoende manier motiveert waarom met 

de volledige inkomsten van verzoekers moeder geen rekening werd gehouden bij de beoordeling van 
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verzoekers aanvraag en waarom deze niet kunnen beschouwd worden als het beschikken door 

verzoeker over "stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen". 

 

Dat immers verzoekers moeder over een "inkomensgarantie voor Ouderen" beschikt. 

 

Dat verweerder in de weigeringsbeslissing onterecht stelt dat "inkomensgarantie voor Ouderen" dient 

beschouwd te worden als een "aanvullend bijstandsstelsel" en derhalve niet in overweging kan worden 

genomen bij de beoordeling van de bestaansmiddelen van verzoekers moeder. 

 

Dat verzoeker verwijst naar het art. 40ter Vw waarin aangaande de "stabiele, toereikende en 

regelmatige bestaansmiddelen" het volgende wordt gesteld : "2° worden de middelen verkregen uit de 

aanvullende bijstandsstelsels, met name het leefloon en de aanvullende gezinsbijslagen, alsook de 

financiële maatschappelijke dienstverlening en de gezinsbijslagen niet in aanmerking genomen". 

Dat in voormeld artikel uitdrukkelijk wat onder "aanvullende bijstandsstelsels" wordt begrepen opgesomd 

wordt. 

 

Dat "inkomensgarantie voor Ouderen" geenszins in het art. 40ter Vw. beschouwd (en vermeld) wordt als 

"middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels". 

 

Dat verzoeker opmerkt dat zijn moeder, mevrouw D. G. V., geboren is op 7 februari 1947, en dus reeds 

69 jaar oud is. 

 

Dat zijn moeder dus pensioengerechtigd is en bovendien, gezien haar leeftijd, geenszins nog ergens 

aan de slag kan of als zelfstandige winstgevende activiteiten kan opstarten. 

 

Dat derhalve verzoekers moeder noodgedwongen bijkomend dient beroep te doen op 

"inkomensgarantie voor Ouderen". 

 

Dat derhalve verweerder heeft nagelaten rekening te houden met de leeftijd van verzoekers moeder en 

op een afdoende manier te motiveren waarom haar volledige inkomsten, waarover zij als bejaarde 

beschikt, niet kunnen beschouwd worden als het beschikken over "stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen". 

 

Dat er in casu schending is van het artikel 40ter Vw. van het rechtszekerheidsbeginsel, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van de motiveringsplichten van een manifeste beoordelingsfout. 

 

Dienaangaande verwijst verzoekster naar het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dd. 7 

mei 2014 nr. 123.609 waarin uitdrukkelijk wordt gesteld dat het art. 40ter Vw. op limitatieve wijze opsomt 

wat onder "aanvullende bijstandsstelsels" wordt verstaan, met name het leefloon en de aanvullende 

gezinsbijslagen, alsook de financiële maatschappelijke dienstverlening en de gezinsbijslagen. 

 

2.2 

Dat voorts dient te worden vastgesteld dat krachtens artikel 42, § 1, tweede lid Vw., indien aan de 

voorwaarde betreffende de stabiele en regelmatige bestaansmiddelen bedoeld in artikel 40bis, § 4, 

tweede lid en in artikel 40ter, tweede lid, Vw. niet voldaan is, verweerder in zo'n geval gehouden is een 

behoefteanalyse te doen. 

 

Dat nergens blijkt uit de motieven dat een grondige behoefteanalyse door verweerder werd uitgevoerd. 

De bestreden beslissing bevat geen verwijzing naar artikel 42, § 1, tweede lid Vw. 

 

Dat verzoeker opmerkt dat verweerder heeft nagelaten, alvorens een beslissing te nemen, zich 

voldoende te informeren bij verzoeker en de referentiepersoon, hen te horen minstens in het kader van 

een zorgvuldig onderzoek hen aan te schrijven/uit te nodigen om, naast het huurcontract, bijkomende 

stukken aangaande hun totale maandelijkse onkosten voor hun huishouden neer te leggen. 

 

Geenszins werd verzoeker uitgenodigd alle bewijzen aangaande de volledige maandelijkse uitgaven 

voor hun huishouden neer te leggen. 

 

Dat derhalve geenszins verweerder, zonder een voorafgaandelijke uitvoering van een grondige 

behoeftenanalyse, in de bestreden beslissing kon stellen dat verzoeker en zijn ascendent niet over 

voldoende bestaansmiddelen beschikken. 
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Dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout en van schending van de artikelen 40ter en 42, § 1, 

tweede lid van de Vreemdelingenwet, van de motiverings-en de zorgvuldigheidsplicht, van de hoorplicht 

en van verzoekers rechten van verdediging. 

 

Verweerder heeft de beslissing niet zorgvuldig voorbereid daar hij niet beschikte over alle relevante 

elementen om met kennis van zaken de beslissing te kunnen nemen.” 

 

Luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet moet het 

verzoekschrift op straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter 

ondersteuning van het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet 

worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze 

waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 17 december 2004, 

nr. 138 590; RvS 4 mei 2004, nr. 130 972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135 618). Waar de verzoeker in de 

aanhef van het tweede middel aangeeft dat het rechtszekerheidsbeginsel is geschonden, stelt de Raad 

vast dat iedere uiteenzetting ontbreekt over de wijze waarop dit beginsel in casu zou zijn geschonden. 

Het middel is op dit punt dan ook onontvankelijk.  

 

De verzoeker voert onder meer de schending aan van “de motiveringsplicht”. Gelet op de inhoudelijke 

argumenten die hij ontwikkelt tegen de bestreden weigeringsbeslissing en nu hij tevens gewag maakt 

van een manifeste beoordelingsfout, voert hij in wezen de schending aan van de materiële 

motiveringsplicht. Het middel wordt dan ook vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.  

 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206;  RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

 

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 zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op 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 zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221 475). 

 

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

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 is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het 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). 

 

In casu diende de verzoekster een aanvraag in tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie als descendent ouder dan eenentwintig jaar van een Belgische onderdaan. Hij 

beriep zich aldus op een recht op verblijf van meer dan drie maanden op grond van artikel 40bis, § 2, 

eerste lid, 3° juncto artikel 40ter van de vreemdelingenwet. 

 

Artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3° van de vreemdelingenwet luidt: 

 

“Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd : 

[…] 

3° de bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 1° 

of 2°, beneden de leeftijd van eenentwintig jaar of die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij 

hen voegen, voor zover de vreemdeling die vervoegd wordt, zijn echtgenoot of de bedoelde 

geregistreerde partner over het recht van bewaring beschikt en, indien het recht van bewaring wordt 

gedeeld, op voorwaarde dat de andere houder van het recht van bewaring zijn toestemming heeft 

gegeven;” 
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Artikel 40ter van de vreemdelingenwet, zoals van toepassing op datum van de thans bestreden akte, 

bepaalt in dit verband als volgt: 

 

“De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de familieleden van een Belg, voor zover het 

betreft : 

- de familieleden vermeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3°, die de Belg begeleiden of zich bij hem 

voegen; 

- de familieleden vermeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4° die de ouders zijn van een minderjarige Belg, 

die hun identiteit aantonen met een identiteitsdocument. en die de Belg begeleiden of zich bij hem 

voegen. 

Voor wat betreft de in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3° bedoelde familieleden moet de Belgische 

onderdaan aantonen : 

- dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. Aan die voorwaarde 

wordt geacht voldaan te zijn indien de bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan honderd twintig 

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

op maatschappelijke integratie. Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen : 

1° wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid; 

2° worden de middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels, met name het leefloon en de 

aanvullende gezinsbijslagen, alsook de financiële maatschappelijke dienstverlening en de 

gezinsbijslagen niet in aanmerking genomen; 

3° worden de wachtuitkering en de overbruggingsuitkering niet in aanmerking genomen en wordt de 

werkloosheidsuitkering enkel in aanmerking genomen voor zover de betrokken echtgenoot of partner 

kan bewijzen dat hij actief werk zoekt. 

- dat hij over behoorlijke huisvesting beschikt […] 

[…]”. 

 

In de thans bestreden beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden oordeelt de 

gemachtigde dat de verzoeker niet heeft aangetoond dat is voldaan aan de voorwaarde vervat in artikel 

40ter van de vreemdelingenwet dat de Belgische ascendent dient te beschikken over stabiele, 

toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. De gemachtigde stelt vast dat de voorgelegde 

bestaansmiddelen van de Belgische referentiepersoon bestaan uit enerzijds een rustpensioen als 

werknemer en anderzijds een inkomensgarantie voor ouderen, doch deze laatste bestaansmiddelen zijn 

te beschouwen als bestaansmiddelen verkregen uit een aanvullend bijstandsstelsel en worden aldus 

niet in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van de bestaansmiddelen.  

 

De verzoeker betoogt dat de verweerder ten onrechte heeft geoordeeld dat de inkomensgarantie voor 

ouderen is te beschouwen als een vorm van aanvullende bijstand die niet in aanmerking kan worden 

genomen bij de beoordeling of stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen zoals vereist in 

artikel 40ter van de vreemdelingenwet voorliggen. Hij stelt dat artikel 40ter van de vreemdelingenwet op 

limitatieve wijze bepaalt welke middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels niet in 

aanmerking worden genomen en de inkomensgarantie voor ouderen hierbij niet uitdrukkelijk wordt 

vermeld. Hij verwijst in dit verband naar ’s Raads arrest nr. 123 609 van 7 mei 2014. 

 

Evenwel dient te worden geduid dat de Raad van State, bij arrest nr. 232.848 van 10 november 2015 

overging tot de vernietiging van dit door de verzoeker aangehaalde arrest van de Raad. Aldus blijkt niet 

dat de verzoeker nog langer dienstig hiernaar kan verwijzen. De Raad van State oordeelde in dit 

verband daarenboven als volgt: 

 

“Naar luid van artikel 40ter, tweede lid, van de vreemdelingenwet wordt voor de berekening van de 

bestaansmiddelen geen rekening gehouden met “de middelen verkregen uit de aanvullende 

bijstandsstelsels”. 

“Aanvullende bijstandsstelsels” moeten worden onderscheiden van de gewone vervangingsinkomens uit 

de sociale zekerheid en worden niet door eigen bijdragen maar volledig door de overheid gefinancierd. 

Dit wordt ondersteund door artikel 2, 1°, e, van de wet van 11 april 1995 ‘tot invoering van het 

“handvest” van de sociaal verzekerde’, waarin wordt gesteld dat het stelsel van sociale bijstand bestaat 

uit tegemoetkomingen aan gehandicapten, het recht op een bestaansminimum, de gewaarborgde 

gezinsbijslag en het gewaarborgd inkomen voor bejaarden. 

Vermits de IGO een minimuminkomen is dat de overheid verstrekt aan personen die de 

pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar hebben bereikt en dat wordt uitbetaald wanneer de eigen 

bestaansmiddelen ontoereikend zijn, behoort zij ontegensprekelijk tot de aanvullende bijstandsstelsels. 
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In dit verband dient ook te worden verwezen naar de ratio legis van het meergenoemde artikel 40ter 

voor het opleggen van een inkomensvoorwaarde aan de persoon in functie van wie de gezinshereniging 

wordt gevraagd. Deze voorwaarde heeft tot doel te vermijden dat de vreemdeling die in het kader van 

gezinshereniging een verblijfsrecht wil krijgen, ten laste valt van de openbare overheden. De IGO valt 

echter volledig ten laste van de overheid. Indien een verblijfsrecht zou worden verkregen in functie van 

een persoon die dergelijke tegemoetkoming ontvangt, zou de vreemdeling volledig ten laste van de 

overheid vallen. De IGO, die in wezen het equivalent van het leefloon voor 65-plussers is, valt dan ook 

onder de in artikel 40ter, tweede lid, van de vreemdelingenwet bedoelde “aanvullende bijstandsstelsels”. 

Vermits de IGO onder dit laatste begrip valt, wordt aan het voorgaande geen afbreuk gedaan door het 

feit dat zij niet uitdrukkelijk is opgenomen in de opsomming van artikel 40ter, tweede lid, eerste streepje, 

2°, van de vreemdelingenwet. 

De doelstelling van artikel 40ter, tweede lid, van de vreemdelingenwet stemt overeen met artikel 7, 1, c, 

van richtlijn 2003/86 waarin wordt bepaald dat de betrokken lidstaat bij de indiening van het verzoek tot 

gezinshereniging de persoon die het verzoek heeft ingediend kan verzoeken het bewijs te leveren dat 

de gezinshereniger beschikt over “stabiele en regelmatige inkomsten die volstaan om hemzelf en zijn 

gezinsleden te onderhouden, zonder een beroep te doen op het stelsel voor sociale bijstand van de 

betrokken lidstaat”. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft dienaangaande overwogen dat 

sociale bijstand betrekking heeft op “bijstand van overheidswege […] waarop een beroep wordt gedaan 

door een persoon, in dit geval de gezinshereniger, die niet beschikt over stabiele en regelmatige 

inkomsten die volstaan om in zijn eigen onderhoud en dat van zijn gezin te voorzien en die daardoor 

dreigt tijdens zijn verblijf ten laste van de sociale bijstand van de gastlidstaat te komen” en dat “het 

begrip ‘sociale bijstand’ in artikel 7, lid 1, sub c, van de richtlijn […] immers [moet] worden uitgelegd als 

bijstand die in de plaats komt van ontbrekende stabiele, regelmatige en voldoende inkomsten en niet als 

bijstand ter dekking van bijzondere en onvoorziene kosten”. (HvJ 4 maart 2010, nr. C-578/08, Chakroun, 

§ 46 en § 49)” 

 

Deze zienswijze wordt uitdrukkelijk bijgetreden en aldus stelt de Raad vast dat de verweerder in de 

thans bestreden weigeringsbeslissing heeft gehandeld in overeenstemming met artikel 40ter van de 

vreemdelingenwet waar hij oordeelde dat de inkomstensgarantie voor ouderen van de Belgische 

referentiepersoon valt onder de in artikel 40ter, tweede lid van de vreemdelingenwet bedoelde 

“aanvullende bijstandsstelsels” en om deze reden niet in aanmerking wordt genomen bij de beoordeling 

of er stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen voorliggen. 

 

De verzoeker wijst vervolgens op de bepalingen van artikel 42, § 1, tweede lid van de 

vreemdelingenwet, die luiden als volgt: 

 

“Indien aan de voorwaarde betreffende de stabiele en regelmatige bestaansmiddelen bedoeld in artikel 

40bis, § 4, tweede lid en in artikel 40ter, tweede lid, niet voldaan is, dient de minister of zijn 

gemachtigde, op basis van de eigen behoeften van de burger van de Unie die vervoegd wordt en van 

zijn familieleden te bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig hebben om in hun behoeften te voorzien 

zonder ten laste te vallen van de openbare overheden. De minister of zijn gemachtigde kan hiervoor alle 

bescheiden en inlichtingen die voor het bepalen van dit bedrag nuttig zijn, doen overleggen door de 

vreemdeling en door elke Belgische overheid.” 

 

De verzoeker stelt dat nergens uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat een grondige 

behoefteanalyse werd uitgevoerd. De bestreden beslissing zou geen verwijzing naar artikel 42, § 1, 

tweede lid van de vreemdelingenwet bevatten. Verder merkt de verzoeker op dat de verweerder heeft 

nagelaten, alvorens een beslissing te nemen, zich voldoende te informeren bij de verzoeker en de 

referentiepersoon, hen te horen minstens in het kader van een zorgvuldig onderzoek hen aan te 

schrijven of uit te nodigen om, naast het huurcontract, bijkomende stukken aangaande hun totale 

maandelijkse onkosten voor hun huishouden neer te leggen. 

 

De Raad merkt vooreerst op dat uit de motivering van de bestreden akte, in tegenstelling tot hetgeen de 

verzoeker voorhoudt, wel degelijk blijkt dat in casu is overgegaan tot een behoefteanalyse in de zin van 

artikel 42, §1, tweede lid van de vreemdelingenwet. De gemachtigde motiveert immers dat, gelet op de 

maandelijkse vaste kosten zoals o.a. de huurlasten van €172,69, de variabele kosten van het dagelijkse 

leven, en het feit dat betrokkene eveneens van dit inkomen moet kunnen leven, uit de behoeftenanalyse 

blijkt 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, aangezien enkel de 387,48 euro van het rustpensioen in aanmerking kan 

genomen worden. Bijgevolg, stelt de verweerder, blijkt uit de behoefteanalyse dat de maandelijkse 
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bestaansmiddelen van de referentiepersoon veel te laag liggen om een minimum aan waardigheid voor 

zowel zichzelf als voor betrokkene te garanderen. Deze concrete beoordeling wordt door de verzoeker 

op geen enkele wijze betwist.  

 

Waar de verzoeker voorhoudt dat de verweerder bijkomende informatie had moeten vragen aan hemzelf 

en de referentiepersoon, stelt de Raad vast dat de verzoeker in casu zelf een aanvraag heeft gedaan 

voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, en dat hij dus wel degelijk op de 

hoogte was, of minstens had moeten zijn, van het feit dat hij toereikende bestaansmiddelen van de 

referentiepersoon diende aannemelijk te maken. In casu dient te worden benadrukt dat de 

zorgvuldigheidsverplichting die rust op de bestuursoverheid evenzeer geldt ten aanzien van de 

rechtsonderhorige of, in het kader van een wederkerig bestuursrecht, de burger. Er dient op te worden 

gewezen dat de vreemdeling de nodige documenten moet aanbrengen opdat het bestuur kan 

beoordelen of de verzoekende partij aan de wettelijke voorwaarden voldoet. De verplichting die in casu 

rust op de vreemdeling, kadert bijgevolg in de wederkerige zorgvuldigheidsverplichting. Om die reden 

kan de verzoeker in casu evenmin dienstig de schending van de hoorplicht aanvoeren. Bovendien stelt 

de Raad vast dat de verzoeker op geen enkele concrete wijze aannemelijk maakt welke concrete 

bijkomende stukken hij dan wel had kunnen bijbrengen indien de verweerder dit zou gevraagd hebben 

of hij hem zou gehoord hebben.  

 

Overigens valt niet in te zien welk belang de verzoeker heeft bij zijn kritiek dat men hem of de 

referentiepersoon had moeten uitnodigen om, naast het huurcontract, bijkomende stukken neer te 

leggen aangaande hun totale maandelijkse onkosten voor hun huishouden. Immers werd op goede 

gronden en naar alle redelijkheid vastgesteld dat de in aanmerking te nemen bestaansmiddelen slechts 

387, 48 euro per maand bedragen en dat deze onder meer gelet op de maandelijkse huurlasten van 

172, 69 euro en de variabele kosten van het dagelijkse leven alsook het feit dat ook de verzoeker 

hiervan moet kunnen leven, veel te laag liggen om een minimum aan waardigheid voor de betrokkenen 

te garanderen zodat zij het risico lopen om ten laste te vallen van het sociale bijstandsstelsel van het 

Rijk. Deze beoordeling zou enkel nog meer kracht worden bijgezet indien de verzoeker nog andere 

stukken betreffende de onkosten van het huishouden zou bijbrengen. De kritiek van de verzoeker kan er 

derhalve onmogelijk toe leiden dat zou worden vastgesteld dat de inkomsten van het gezin, rekening 

houdende met de eigen kenmerken van dit gezin, toch zouden volstaan om in de behoeften van de 

verzoeker en de referentiepersoon die hij wenst te vervoegen te voorzien (cf. RvS 11 juni 2013, nr. 

223.807).  

 

Een schending van de hoorplicht, voor zover van toepassing in onderhavig geschil, kan niet worden 

aangenomen.  

 

Voorts is de kritiek dat geen rekening werd gehouden met de leeftijd van de referentiepersoon  niet 

dienstig. Immers toont de verzoeker niet aan en is de Raad ook geen wettelijke bepaling bekend waarin 

zou zijn voorzien dat de leeftijd van de referentiepersoon de voorwaarde van de toereikende 

bestaansmiddelen zoals bedoeld in artikel 40ter van de vreemdelingenwet buiten werking zou stellen.  

 

De uiteenzettingen van de verzoeker laten dan ook niet toe te besluiten dat de bestreden 

weigeringsbeslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met 

overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde beschikt. Uit de gegevens van 

het dossier en uit wat voorafgaat, blijkt dat verweerder zich heeft gesteund op een correcte feitenvinding 

en dat enig onzorgvuldig handelen niet kan worden vastgesteld. Evenmin blijkt een manifeste 

beoordelingsfout. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van de zorgvuldigheidsplicht of van de artikelen 40ter 

en  42, §1, tweede lid, van de vreemdelingenwet, blijkt niet.  

 

Wat de aangevoerde schending van de rechten van de verdediging betreft, wijst de Raad er op dat de 

rechten van verdediging in administratiefrechtelijke zaken enkel van toepassing zijn op tuchtzaken, doch 

niet op administratieve beslissingen die worden genomen in het raam van de vreemdelingenwet (RvS 3 

november 2003, nr. 124.957). Ook dit onderdeel van het middel is ongegrond. 

 

Het tweede middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.  

 

3.3.1. In een derde middel voert de verzoeker de schending aan van artikel 17 van de richtlijn 

2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging, de 
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motiveringsplicht (hierna: de richtlijn 2003/86/EG), van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de hoorplicht, 

van het redelijkheidsbeginsel, van het evenredigheidsbeginsel, en van de rechten van verdediging.  

 

De verzoeker betoogt dienaangaande wat volgt:  

 

“Derde middel : Schending van het art 17 van de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 

2003 inzake het recht op gezinshereniging van de motiverings- en de zorgvuldigheidsverplichting, van 

de hoorplicht, van het redelijkheidsbeginsel, van het evenredigheidsprincipe en van verzoekers rechten 

van verdediging. 

 

3.1 

Tenslotte wil verzoeker verwijzen naar het art. 17 van de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 

september 2003 inzake het recht op gezinshereniging, waarin uitdrukkelijk gesteld wordt dat bij de 

afwijzing van een verzoek tot gezinshereniging alsnog rekening dient te worden gehouden met de aard 

en de hechtheid van de gezinsband, met de duur van zijn verblijf alsmede met het bestaan van 

familiebanden of culturele of sociale banden met zijn land van herkomst. 

Dat verzoeker, overeenkomstig het art. 17 van de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 

2003 inzake het recht op gezinshereniging, diende te worden gehoord omtrent zijn gezins- en 

economische situatie. 

Dat dit in casu niet is gebeurd ! ! ! ! 

 

3.2 

Dat verweerder gehouden was, alvorens een beslissing te nemen, minstens verzoeker uit te nodigen 

voor een verhoor. 

Dat de motiverings- en de zorgvuldigheidsverplichting, het redelijkheidsbeginsel, het 

evenredigheidsprincipe en verzoekers rechten van verdediging door verweerder ernstig werd 

geschonden. 

 

3.3 

Dat verweerder geenszins in de bestreden beslissing motiveerde waarom hij in casu, overeenkomstig 

het art.17 van de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op 

gezinshereniging geen rekening hield met zijn samenwoonst met zijn moeder in België,.... 

Dat er door verweerder, in strijd met de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003, geen 

enkele afweging is gebeurd.” 

 

Vooreerst herhaalt de Raad dat een middel slechts ontvankelijk is indien een voldoende duidelijke 

omschrijving wordt naar voor gebracht van de overtreden rechtsregel alsook van de wijze waarop die 

rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 17 december 2004, nr. 138 590; 

RvS 4 mei 2004, nr. 130 972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135 618). Waar de verzoeker in zijn derde middel 

stelt “Dat de motiverings- en de zorgvuldigheidsverplichting, het redelijkheidsbeginsel, het 

evenredigheidsprincipe en verzoekers rechten van verdediging door verweerder ernstig werd 

geschonden.”, dient te worden vastgesteld dat hij nergens toelicht op welke wijze deze rechtsregels 

door de bestreden beslissingen zouden zijn geschonden. Het middel is op dit punt onontvankelijk. 

 

In de mate dat de verzoeker zich beroept op artikel 17 van de richtlijn 2003/86/EG, dient de Raad te 

wijzen op het toepassingsgebied van deze richtlijn. 

 

Artikel 1 van de richtlijn 2003/86/EG luidt met name als volgt:  

 

“Het doel van deze richtlijn is de voorwaarden te bepalen voor de uitoefening van het recht op 

gezinshereniging door onderdanen van derde landen die wettig op het grondgebied van de lidstaten 

verblijven.” 

 

Aldus is duidelijk dat de voormelde richtlijn enkel van toepassing is op de gezinshereniging van 

derdelanders met derdelanders die wettig op het grondgebied van de lidstaten verblijven. Het is niet 

betwist dat de moeder van de verzoeker Belg is. De verzoeker vroeg een verblijf van meer dan drie 

maanden aan in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie, namelijk als bloedverwant 

in neerdalende lijn van zijn moeder, en dus niet op grond van gezinshereniging met een derdelander. De 

richtlijn 2003/86/EG is bijgevolg niet van toepassing in de situatie van de verzoeker, zodat verzoekers 

uiteenzettingen ter zake juridische grondslag missen. In zoverre de verzoeker de schending van de 
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motiveringsplicht en de hoorplicht aanvoert  in het kader van dit artikel 17 van voornoemde Richtlijn, kan 

hij in casu ook deze schendingen niet dienstig aanvoeren.  

 

Het derde middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.   

 

 

4. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig maart tweeduizend zeventien door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT C. DE GROOTE 

 


