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 nr. 184 070 van 21 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 Turkse nationaliteit te zijn, op 7 november 2016 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 20 oktober 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 9 november 2016 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 11 januari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

21 februari 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat M. SAMPERMANS 

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

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, dient op 25 april 2016 een aanvraag 
in voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie in haar hoedanigheid van 
echtgenoot van een Belg. 
 

Op 20 oktober 2016, met kennisgeving op 24 oktober 2016, neemt de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 
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grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is 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 25.04,2016 werd 

ingediend door: 

 

Naam: O. (...) 

Voornaam: H. (...) 

Nationaliteit: Turkije 

Geboortedatum: (...).1994 

Geboorteplaats: Fefahiye 

Identificatienummer in het Rijksregister: (...) 

Verblijvende te: (...) 

 

om de volgende reden geweigerd: 

 

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

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

familielid van een burger van de Unie. 

 

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

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

bestaansmiddelen beschikt. Aan die voorwaarde wordt geacht voldaan te zijn indien de 

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

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

geïndexeerd volgens artikel 15 van voormelde wet. Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen 

wordt rekening gehouden met hun aarden regelmatigheid.(...)' 

 

Als bewijs van zijn bestaansmiddelen legt de referentiepersoon loonfiches al dan niet aangevuld met 

arbeidsovereenkomsten voor bij verschillende werkgevers: 

-OCMW Hasselt: januari 2009 

-VZW L. (...): maart 2010 

-De W. (...) VZW: vanaf oktober 2010 tot en met augustus 2012 

-IN-Z: augustus 2012 - januari 2013 

-CVBASO: vanaf februart 2013 tot en met december 2013 

-T. (...) CVBA: vanaf januari 2014 tot en met april 2014 

-T. (...) VZW: voor mei 2014, juli 2014 en augustus 2014 

-Z-p. S. (...) NV: vanaf september-oktober 2014 

-T. (...) NV: vanaf 26 oktober 2015 tot en met 11 januari 2016 + dagcontracten 

-Arbeidsovereenkomst dienstencheques dd. 02.03.2016 

-F. (...) interim: vanaf 30 mei 2016 tot en met 05 juni 2016 + dagcontracten 

 

Er blijkt uit bijkomende elementen van het administratieve dossier dat de referentiepersoon niet langer 

tewerkgesteld is via F. (...) Interim sedert 02.06.2016. Ook alle andere tewerkstellingen werden reeds 

beëindigd en zijn dus niet langer actueel. Zodoende heeft onze dienst geen zicht op de exacte aard en 

op het netto bedrag van de huidige bestaansmiddelen van de referentiepersoon, en kan niet beoordeeld 

worden of de Belgische onderdaan heden over stabiele, toereikende en voldoende bestaansmiddelen 

beschikt overeenkomstig bovenstaand wetsartikel. 

Het komt toe aan betrokkenen hun aanvraag te actualiseren {arrest RvS nr 222.809 dd.12.03.2013). 

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

overbodig. 

Er werd immers niet vastgesteld dat het inkomen niet aan de voorwaarden overeenkomstig art. 40ter 

voldoet, wel dat er niet kan vastgesteld worden of er daadwerkelijk aan de voorwaarden voor de 

bestaansmiddelen werd voldaan. 

Tevens dient opgemerkt te worden dat er een overeenkomst tot verkoop van aandelen + aanwijzing van 

de deelgenoot werd voorgelegd op naam van betrokkene zelf. Echter, er kan met deze documenten 

geen rekening gehouden worden bij de beoordeling van de stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen van de referentiepersoon. Immers, het is de Belgische onderdaan die zich wenst te 
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laten vervoegen, die dient aan te tonen over voldoende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen te 

beschikken.  

 

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 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, eerste lid, 2° van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België is verstreken.“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij aan “schending van de wet betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (Wet 29 juli 1991) en schending van de beginselen 

van behoorlijk bestuur: Zorgvuldigheidsplicht”. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Deze wet schrijft voor dat de overheid op straffe van onwettigheid van de beslissing in de akte die de 

beslissing zelf bevat ook de motivering voor deze beslissing moet opnemen. Deze motivering moet niet 

enkel weergegeven worden doch daarenboven moet ze ook afdoende zijn, dit wil zeggen draagkrachtig 

en deugdelijk. 

De minister van Migratie- en asielbeleid heeft tevens de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te 

bereiden en te stoelen op correcte feitenvinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de 

concrete omstandigheden van de zaak. 

De bestreden beslissing stelt dat verzoeker niet aantoont dat de Belgische referentiepersoon beschikt 

over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. 

Verzoeker bracht nochtans de bewijzen bij dat zijn echtgenote sedert januari 2009 telkens aan het werk 

is geweest bij verschillende werkgevers. Inderdaad kwam er een einde aan de laatste tewerkstelling van 

de echtgenote, maar het overzicht toont aan dat deze ook in het verleden steeds zeer snel een nieuwe 

arbeidsbetrekking heeft gevonden. 

Bovendien heeft de Belgische partner recht op een werkloosheidsuitkering mocht zij dan toch zonder 

werk komen te vallen. 

Er hoeft dus ook niet aan getwijfeld te worden dat de inkomsten van de partner van verzoeker een 

voldoende stabiel karakter vertonen. 

De bestreden beslissing bevat geen voldoende motivering en komt tekort aan de zorgvuldigheidplicht 

die men mag verwachten in elk concreet geval. 

‘De beslissing die steunt op onjuiste of op juridisch onaanvaardbare motieven is met 

machtsoverschrijding genomen’ (R.v.St. 04 maart 1960, Brinkhuysen, nr. 7681; R.v.St. 30 september 

1960, Janssens, nr. 8094; R.v.St. 23 november 1965, stad Oostende, nr. 11.519) 

Krachtens de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen is 

het een substantiële vormvereiste dat motivering, en dan nog 

noodzakelijkerwijze een juiste en juridisch aanvaardbare motivering, gebeurt van de door de overheid 

genomen beslissingen. 

Uit het voorgaande blijkt dat de bestreden beslissing niet juist of juridisch aanvaardbaar is en dat zij 

steunt op onjuiste, juridisch onaanvaardbare en onwettige motieven en dat zij derhalve niet behoorlijk 

naar recht gemotiveerd is. 

De Raad van State eist dat de overheid tot haar voorstelling van de feiten (R.v.St. SPELEERS, nr. 

21.037, 17 maart 1981) en tot de feitenvinding (R.v.St. VAN KOUTER, nr. 21.094, 17 april 1981) komt 

met inachtneming van de zorgvuldigheidsplicht. 

Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit voort dat in beginsel geen feiten als bewezen of 

niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct en persoonlijk inlichtingen te vragen of 

hem in de gelegenheid te stellen de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn voorstelling van de 

feiten of van zijn toestand geloofwaardig maken (R.v.St., THIJS, nr. 24.651, 18 september 1984, R.W., 

1984-85, 946; LAMBRECHTS, W. Geschillen van bestuur, 43) 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

2.2. De verwerende partij antwoordt hierop het volgende in haar nota met opmerkingen: 
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“In een eerste en enig middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (wet van 29 juli 1991); 

- de zorgvuldigheidsplicht. 

In zoverre de verzoekende partij zich beroept op een vermeende schending van ‘de wet betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (wet van 29 juli 1991)’, acht verweerder het eerste en 

enige middel niet ontvankelijk. 

Immers, er werd terecht reeds geoordeeld dat onontvankelijk is, het onderdeel (en a fortiori het middel) 

dat met het oog op een vernietiging van een verplicht te motiveren beslissing een motiveringsgebrek 

aanvoert, maar hiervoor geen wetsbepaling als geschonden aanduidt (cf. naar analogie: Cass. AR 

C.94.0369.N, 9.5.1997, Arr. Cass. 1997, 531). 

Aan deze laatste vereiste beantwoordt volgens de verweerder niet de loutere vermelding van een 

motiveringsgebrek in termen van een schending van “de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van bestuurshandelingen (wet van 29 juli 1991)”. 

Een dergelijke algemene verwijzing, zonder dat één of meer bepalingen binnen de bedoelde wet als 

geschonden worden aangeduid, maakt volgens de verweerder niet de voldoende duidelijke en precieze 

omschrijving van de geschonden geachte rechtsregel(s) uit die is vereist opdat er sprake zou kunnen 

zijn van een middel als bedoeld in art. 39/78 io. 39/69 §1, 4° van de wet dd. 15.12.1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (cf. naar 

analogie de rechtspraak van de Raad van State i.v.m. het begrip "middelen" in de zin van art. 2, § 1, 3° 

van het besluit van de Regent dd. 23.8.1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling 

administratie van de Raad van State; zie ook bv. R.v.St. nr. 48.643, 20.7.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.; 

R.v.St. nr. 43.137, 2.6.1993, R.A.C.E. 1993, z.p.). 

De verweerder is derhalve van oordeel dat het enig middel van verzoekende partij in rechte 

onvoldoende behoorlijk is onderbouwd om als ontvankelijk te kunnen worden beschouwd. 

Overigens betreft de kritiek die de verzoekende partij in haar middel op de motivering van de bestreden 

beslissing uit, de inhoud van die motivering en niet haar uitdrukking, zodat zij niet pertinent kan zijn 

binnen een middel dat de verzoekende partij stelt te steunen op een wet “betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen”. 

Voor zover de Raad de kritiek van verzoekende partij toch enige pertinentie zou menen te kunnen 

toedichten, en dus louter subsidiair, merkt de verweerder bijkomend nog op dat deze kritiek geenszins 

kan worden aanvaard. 

Verzoekende partij heeft op 25.04.2016 een aanvraag gezinshereniging ingediend, in hoedanigheid van 

echtgenoot van mevr. Wendy QUINTIENS en dit in toepassing van artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet. 

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

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

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

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

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

gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen; 

2° (…) 

De familieleden bedoeld in het eerste lid, 1°, moeten bewijzen dat de Belg: 

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

geacht te zijn voldaan indien de bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan honderdtwintig procent van 

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

maatschappelijke integratie en zoals geïndexeerd volgens artikel 15 van voormelde wet. Bij het 

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

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

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

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

hij actief werk zoekt. 

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

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

2° (…) 

3° (…)”. 

Artikel 40bis, §2, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

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

1° de echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap werd gesloten dat 

beschouwd wordt als zijnde gelijkwaardig met het huwelijk in België, die hem begeleidt of zich bij hem 

voegt;” 
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Uit voormelde bepaling blijkt afdoende dat de Belgische referentiepersoon dient aan te tonen over 

stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen te beschikken, ten einde te vermijden dat de 

verzoekende vreemdeling gedurende haar verblijf in België ten laste zou vallen van de Belgische Staat. 

Verweerder laat gelden dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie geheel 

terecht heeft geoordeeld dat de verzoekende partij niet voldoet aan de vereiste voorwaarden van artikel 

40ter van Vreemdelingenwet. 

Uit bijkomende elementen van het administratief dossier blijkt immers dat de referentiepersoon op 

heden niet langer tewerkgesteld is via F. (...) Interim. Deze tewerkstelling nam een einde op 02.06.2016. 

Bovendien werden ook alle andere tewerkstellingen, waarvan de verzoekende partij loonfiches en 

arbeidsovereenkomsten heeft overlegd, reeds beëindigd. Zij zijn derhalve evenmin actueel. 

Het is niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie om te 

oordelen dat zij geen zicht heeft op de exacte aard en het netto bedrag van de huidige 

bestaansmiddelen van de referentiepersoon, zodat niet beoordeeld kan worden of de referentiepersoon 

op heden over stabiele, toereikende en voldoende bestaansmiddelen beschikt overeenkomstig artikel 

40ter van de Vreemdelingenwet. 

Verzoekende partij ontkent niet dat de referentiepersoon op heden niet langer tewerk gesteld is via F. 

(...) Interim. Zij houdt daarentegen wel voor dat de door haar overlegde stukken aantonen dat de 

referentiepersoon in het verleden snel een nieuwe arbeidsbetrekking heeft gevonden en dat de 

referentiepersoon recht heeft op een werkloosheidsuitkering, mocht zij zonder werk vallen. 

Verweerder laat gelden dat de loutere vaststelling dat de referentiepersoon in het verleden verschillende 

opeenvolgende tewerkstellingen kende, niet aantoont dat zij op heden tewerkgesteld is. De kritiek van 

verzoekende partij is dan ook niet van die aard om afbreuk te doen aan de gedegen motivering van de 

in casu bestreden beslissing, noch toont de verzoekende partij hiermee aan dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie op kennelijk onredelijke wijze zou hebben geoordeeld dat zij 

geen zicht heeft op de exacte aard en het netto bedrag van de huidige bestaansmiddelen van de 

referentiepersoon. 

Terwijl de bewering van verzoekende partij als zou de referentiepersoon recht hebben op een 

werkloosheidsuitkering van louter hypothetische aard is. 

Verweerder benadrukt dat de verzoekende partij geen enkel stuk overlegd heeft waaruit zou blijken dat 

de referentiepersoon beschikt over een werkloosheidsuitkering. Zij toont derhalve niet aan dat de 

referentiepersoon op heden over een werkloosheidsuitkering zou beschikken. 

Verwerende partij merkt hierbij op dat de bewijslast van het beschikken over stabiele, toereikende en 

regelmatige bestaansmiddelen rust bij de verzoekende partij (zie in die zin: R.v.V. nr. 135.997 dd. 

09.01.2015). Door de gemachtigde van de Staatssecretaris werd geheel terecht gesteld dat het aan de 

verzoekende partij toekomt om hun aanvraag te actualiseren. 

Volledigheidshalve laat verweerder nog gelden dat een werkloosheidsuitkering, conform artikel 40ter, 

§2, tweede lid, 1° van de Vreemdelingenwet, enkel in aanmerking genomen wordt indien de 

referentiepersoon bewijst actief op zoek te zijn naar werk, quod non in casu. 

De verzoekende partij kan derhalve niet ernstig ontkennen dat de gemachtigde van de Staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie geen zicht heeft op de exacte aard en het nettobedrag van de huidige 

bestaansmiddelen van de referentiepersoon, waardoor niet beoordeeld kan worden of de 

referentiepersoon op heden over stabiele, toereikende en voldoende bestaansmiddelen beschikt. 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat het verblijf van meer dan drie maanden aan 

verzoekende partij diende te worden geweigerd met bevel om het grondgebied te verlaten. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 

De in casu bestreden beslissing werd rechtmatig genomen, zonder miskenning van de 

zorgvuldigheidsverplichting waarvan verzoekende partij de schending aanvoert. 

Het eerste en enige middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

2.3. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991) neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft 

tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er 

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" 

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing. Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de 
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bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en de 

verzoekende partij bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert nu zij de 

bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert, zodat dit onderdeel van het enig middel vanuit dat oogpunt 

wordt onderzocht.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen 

van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 

bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar 

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

 

De bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 40ter van de vreemdelingenwet, dat 

ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing luidde als volgt: 

 

“(...) 

§ 2. 

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

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

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

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

gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen; 

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

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

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

De familieleden bedoeld in het eerste lid, 1°, moeten bewijzen dat de Belg : 

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

geacht te zijn voldaan indien de bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan honderdtwintig procent van 

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

maatschappelijke integratie en zoals geïndexeerd volgens artikel 15 van voormelde wet. Bij het 

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

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

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

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

hij actief werk zoekt. 

(...)” 

 

De verzoekende partij verwijt de verwerende partij ten onrechte te hebben geconcludeerd dat niet is 

aangetoond dat de referentiepersoon, namelijk de echtgenote van de verzoekende partij, beschikt over 

bestaansmiddelen die voldoen aan de voorwaarden voorzien in geciteerd artikel, noodzakelijk om recht 

te hebben op gezinshereniging in toepassing van deze bepaling.  

 

De Raad dient vooreerst op te merken dat de verwerende partij niet ontkent dat bewijzen voorliggen van 

tewerkstellingen sinds 2009 betreffende de referentiepersoon. Echter, de verzoekende partij ontkent 

noch weerlegt de vaststelling van de verwerende partij dat een einde is gekomen aan de laatste 

tewerkstelling, namelijk bij F. Interim, dit sedert 5 juni 2016 zonder dat de verzoekende partij nieuwe 

stukken betreffende haar eventuele nieuwe inkomen (bijvoorbeeld werkloosheidsvergoeding) 

overmaakte en dat er evenmin sprake is van een andere tewerkstelling ten tijde van het nemen van de 

bestreden beslissing. Het is aldus geenszins kennelijk onredelijk dat de verwerende partij oordeelt dat zij 

bij gebrek aan bewijs van een actuele tewerkstelling en/of ander inkomen geen zicht heeft op de exacte 

aard en op het nettobedrag van de huidige bestaansmiddelen van de referentiepersoon, zodat niet kan 

worden beoordeeld of de Belgische echtgenote ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing 

over stabiele, toereikende en voldoende inkomsten beschikt overeenkomstig artikel 40ter van de 

vreemdelingenwet. Dit determinerend motief vindt steun in het administratief dossier. 

 

De verzoekende partij kan niet ernstig voorhouden dat het overzicht van tewerkstellingen in het verleden 

net aantoont dat de referentiepersoon in het verleden steeds zeer snel een nieuwe arbeidsbetrekking 

heeft gevonden en toont met deze bewering allerminst aan dat de referentiepersoon ook nu zeer snel 

opnieuw aan het werk zal gaan. Er wordt evenmin een bewijs voorgelegd waaruit zou blijken dat zij 

nieuw werk in het vooruitzicht heeft.  
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Waar de verzoekende partij aanvoert dat de Belgische referentiepersoon recht heeft op een 

werkloosheidsuitkering in het geval zij zonder werk zou vallen betreft dit een loutere bewering die niet 

wordt ondersteund door minstens een begin van bewijs en die slechts louter hypothetisch is. Voorts 

blijkt niet dat de verzoekende partij ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing – toen zij geen 

job had, hetgeen de verzoekende partij niet ontkent - recht had op een werkloosheidsuitkering. 

Bovendien merkt de verwerende partij in haar nota ten overvloede terecht op dat een 

werkloosheidsuitkering overeenkomstig de wet slechts in aanmerking wordt genomen indien de 

referentiepersoon aantoont actief op zoek te zijn naar werk, hetgeen niet blijkt. De verzoekende partij 

kan aldus allerminst op grond van de loutere bewering dat haar echtgenote hypothetisch recht zou 

hebben op een werkloosheidsuitkering indien zij zonder werk valt menen dat zij alsnog recht zou 

hebben haar Belgische echtgenote te vervoegen. Gelet op het voorgaande kan zij aldus evenmin 

voorhouden dat er geen twijfel bestaat over het voldoende stabiele karakter van de inkomsten van de 

referentiepersoon. De verwerende partij wijst er in haar nota met opmerkingen terecht op dat de 

bewijslast inzake het beschikken over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen rust op de 

verzoekende partij. De verwerende partij merkt verder in de bestreden beslissing met recht op dat het 

aan de verzoekende partij toekwam haar aanvraag te actualiseren.  

 

Voor het overige beperkt de verzoekende partij zich tot een louter theoretisch betoog, dat niet vermag 

de concrete, pertinente motieven van de bestreden beslissing te weerleggen.  

 

Bijgevolg kon de verwerende partij op kennelijk redelijke wijze oordelen dat de verzoekende partij niet 

voldeed aan de voorwaarden bepaald in artikel 40ter van de vreemdelingenwet, namelijk dat deze niet 

aantoonde dat de referentiepersoon over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen 

beschikt ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing. 

 

De verzoekende partij maakt derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing 

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

ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. De schending van de motiveringsplicht zoals deze voortvloeit uit de artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991 wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel, waarvan de schending eveneens wordt aangevoerd, legt de overheid de 

verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een 

correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). De 

verzoekende partij voert geen andere argumenten aan dan deze die hoger werden besproken zodat 

haar grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel van het middel is ongegrond. 

 

Voor het overige laat de verzoekende partij na aan te geven welke andere beginselen van behoorlijk 

bestuur of algemene rechtsbeginselen ze geschonden acht en de wijze waarop de bestreden beslissing 

andere beginselen van behoorlijk bestuur schendt. Een middel dat gesteund is op de schending van een 

algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, waaromtrent geen nadere aanduidingen worden verschaft, is 

onontvankelijk (RvS 16 februari 1999, nr. 78 751). Dit onderdeel van het middel is derhalve 

onontvankelijk. 

 

Het middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.  

 

3. Kosten 

 

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

partij.  
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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 eenentwintig maart tweeduizend zeventien 

door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 

 

 


