
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 184 150 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 IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, handelend in eigen naam en als wettelijk vertegenwoordiger van haar 

minderjarige kinderen X en X, die verklaren van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 22 december 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 26 oktober 2016  tot 

intrekking van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 14ter), aan de verzoekende 

partij ter kennis gebracht op 22 november 2016. 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 24 januari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

15 februari 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij, bijgestaan door  advocaat H. VAN NIJVERSEEL 

loco advocaat F. COEL en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 25 maart 2010 wordt de echtgenoot van verzoekster gemachtigd tot een verblijf van onbeperkte duur 

in het Rijk. 

 

Op 3 oktober 2012 dient verzoekster die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, bij de Belgische 

ambassade te Islamabad een aanvraag in voor een visum gezinshereniging. 

 

Op 28 januari 2013 wordt deze aanvraag geweigerd. 
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Op 21 augustus 2013 dient verzoekster een nieuwe visumaanvraag in. 

 

Op 11 februari 2014 wordt deze aanvraag ingewilligd en wordt verzoekster in het bezit gesteld van een 

visum type D. 

 

Verzoekster komt België binnen en meldt zich op 27 mei 2014 aan bij de gemeente. Haar verblijf wordt 

toegestaan tot 10 juli 2014. 

 

Op 2 juli 2014 wordt verzoekster in het bezit gesteld van een A-kaart. 

 

Op 14 juli 2015 deelt de Dienst Vreemdelingenzaken aan verzoekster mee dat een onderzoek lopende 

is in het kader van artikel 13, § 4, derde lid van de vreemdelingenwet en dat het haar vrij staat om alle 

documenten aan te brengen die zij nodig acht in het kader van de aard en de hechtheid van de 

gezinsband, de duur van het verblijf in het Rijk, het bestaan van familiebanden of culturele of sociale 

banden met het land van herkomst. Ook dienen er bewijzen te worden ingediend dat verzoekster en 

haar echtgenoot actief op zoek zijn naar werk voor het verleden en voor het heden. Deze documenten 

moeten binnen de dertig dagen worden ingediend. 

 

Op 29 juli 2015 wordt deze brief aan verzoekster ter kennis gebracht. 

 

Op 31 augustus 2015 deelt de gemeente aan de Dienst Vreemdelingenzaken mee dat verzoekster geen 

documenten heeft ingediend. 

 

Op 23 augustus 2016 informeert de advocaat van verzoekster naar de stand van zaken en stelt dat er 

wel stukken werden ingediend. 

 

Op 26 oktober 2016 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot intrekking van 

verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 14ter). Dit is de bestreden beslissing. 

 

Op 26 oktober 2016 geeft de Dienst Vreemdelingenzaken aan de burgemeester van Mechelen de 

opdracht om de A-kaart van verzoekster te supprimeren. 

 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“(…) 

in uitvoering van artikel 11, §2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 26/4, §1 van 

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

vestiging en de verwijding van vreemdelingen, wordt er een einde gesteld aan het verblijf in het Rijk van: 

 

Naam: K. 

Voorna(a)m(en): S. 

Nationaliteit: Pakistan 

Geboortedatum: (…)1965 

Geboorteplaats: S. 

Identificatienummer in het Rijksregister: xxx 

Verblijvende te: (…) 

 

Dit geldt eveneens voor de kinderen: M., S. (°xxx2001) en Y., M. ( xxx2002) 

gemachtigd tot een verblijf op basis van artikel 10 van de wet van 15 december 1980 betreffende dé 

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

volgende reden:
 

 

de betrokkene voldoet niet meer aan één van de voorwaarden van artikel 10 van de wet (artikel 11» §2, 

eerste lid,1°). 

 

De vervoegde vreemdeling bewijst niet voldoende dat zij beschikt over stabiele, regelmatige en 

voldoende bestaansmiddelen zoals bepaald in artikel, §5 van de wet van 15.12.1980 om in haar eigen 

behoeftenen deze van haar familieleden te voorzien zodat zij niet ten laste zouden vallen van de 

openbare overheden. Deze bestaansmiddelen moeten ten minste gelijk zijn aan honderdtwintig procent 
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van het bedrag bedoeld in artikel 14, 1§, 3° van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie. 

 

De A-kaart van betrokkene verviel op 24.06.2015. Op 09.06.2015 vraagt de gemeente in naam van 

betrokkene een verlenging van haar verblijfskaart en de kinderen. In deze aanvraag wordt meegedeeld 

dat de referentiepersoon geen werk meer heeft sinds 29.07.2014 en hij ook een sanctie zou gekregen 

hebben van de RVA, Het Sociaal Huis Mechelen verklaart dat de familie financiële hulp ontvangt à rato 

leefloon catégorie 3 ten bedrage van 13077,84 euro per jaar, dit al van september 2014 tot op heden. 

De financiële hulp was aanvankelijk als voorschot op werkloosheidsvergoeding. Sinds februari 2015 

heeft mijnheer een sanctie RVA en deze loopt af eindjuni 2015. Vanaf dan zou hij terug 

werkloosheidsuitkering ontvangen. Deze brief is opgesteld op 28.05.2015.  

Er zijn geen stukken over gemaakt waar men bewijst actief op zoek te gaan naar werk bijvoorbeeld aan 

de hand van sollicitaties en bovendien heeft de referentiepersoon een sanctie van de RVA gekregen. 

 

Uit deze laatste stukken blijkt dat betrokkene niet voldoet aan de voorwaarde over stabiele, regelmatige 

en toereikende bestaansmiddelen te beschikken en dit niet ten laste zijn van de openbare overheden 

en/of bewijzen dat men actief op zoek is naar werk, 

 

Betrokkene ondertekende op 29.07.2015 een document waarbij bewijzen worden gevraagd die onze 

dienst moet toelaten de situatie van betrokkene te onderzoeken, zoals gesteld in artikel 11 §2 

voorlaatste lid van de wet van 15.12.1980: 'Bij de beslissing om een einde te stellen aan het verblijf 

houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met de aard en de hechtheid van de gezinsband van de 

betrokken persoon en met de duur van zijn verblijf in het Rijk, alsmede het bestaan van familiebanden of 

culturele of sociale banden met zijn land van herkomst. Na een onderzoek betreffende de voorwaarden 

bepaald in artikel 11 §2 voorlaatste lid van de wet van 15.12.1980 (aard en hechtheid van de 

gezinsband, duur verblijf het Rijk, familiebanden of culturele/sociale banden met land van herkomst) 

werden volgende documenten overgemaakt : 

 

Tot op heden heeft betrokkene via de gemeente nog geen één stuk over gemaakt. Er werd in dit 

document specifiek verwezen naar het aanbrengen van documenten waar men bewijst actief te zoeken 

naar werk zowel voor betrokkene en de referentiepersoon. Betrokkene is op de hoogte dat dit een 

voorwaarde is voor de verlenging van haar A-kaart onder art 10 van de vreemdelingenwet aangezien zij 

met een visum naar hier gekomen zijn. Referentiepersoon is intussen al meer dan 6 jaar legaal in 

België. Een advocaat aangewezen door referentiepersoon schrijft in augustus 2016, meer dan een jaar 

later, dat hij zou werken, maar officieel dienen stukken via de gemeente overgemaakt te worden, Zij 

hebben geen contracten of loonfiches overgemaakt. In de databank van Dolsis is bovendien ook geen 

sprake van stabiele. regelmatig en toereikende bestaansmiddelen. In zijn arrestnr. 58 872 dd. 

30.04.2011 vermeldt de Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen het volgende: "Uit de bepalingen van de 

vreemdelingenwet blijkt dat de vestiging het hoogste verblijfsrecht is dat een vreemdeling in België kan 

verkrijgen. Dit brengt met zich mee dat de vreemdeling die de vestiging aanvraag zorgvuldig dient te zijn 

en van haarmedewerkingsplicht wordt verwacht." Betrokkene weigert mee te werken. Er is geen enkel 

bezwaar overgemaakt tegen een bevel. Er zijn geen aanwijzingen dat er belemmeringen zijn om 

betrokkene en kinderen een bevel om het grondgebied te verlaten af te geven op basis van artikel 74/13 

van de wet van 15.12.1980. Betrokkene en kinderen zijn pas recent in België. Zij staan in V.R. op datum 

van 11.06.2014, zij hebben nu een vervallen A-kaart geldig tot 24.06.2015. Het is ondenkbaar dat er 

geen banden meer zijn met het land van herkomst. De aard en de hechtheid van de gezinsband wegen 

niet op tegen het niet voldoen aan de voorwaarde van de bestaansmiddelen, aangezien zij bewust 

kiezen om niet te voldoen aan de voorwaarden voor een verlenging beschreven onder art, 10 van de 

vreemdelingenwet. Zij leggen namelijk geen stukken voor. 

 

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. Over de rechtspleging 
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Verzoekster heeft de Raad, overeenkomstig artikel 39/81, vierde lid van de vreemdelingenwet, tijdig in 

kennis gesteld van haar wens om geen synthesememorie neer te leggen. Dienvolgens wordt de 

procedure verder gezet conform artikel 39/81, eerste lid van de vreemdelingenwet. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Verzoekster voert een eerste middel aan dat luidt als volgt: 

 

“1e Ernstig Middel: Schending van artikel 10 en 11 van de Wet van 15 december 1980, artikel 213 van 

het Burgerlijk Wetboek, artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en artikel 12 

en 16 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens  

 

Overwegende dat artikel 10 van de Wet van 15 december 1980 stelt dat: 

 

(…) 

 

Overwegende dat vertoogster de partner is van een derdelander met onbeperkt verblijfsrecht, de heer 

M.M.A.;  

 

Overwegende dat vertoogster voor zichzelf en de kinderen een aanvraag indiende voor 

gezinshereniging overeenkomstig artikel 10 van de wet van 15 december 1980;  

 

Overwegende dat vertoogster en haar kinderen in eerste instantie werden ingeschreven in het 

vreemdelingenregister te Mechelen; 

 

Overwegende dat op datum van 9 juni 2015 vertoogster verlenging aanvroeg voor haarzelf en de 

kinderen van de A-kaart die verviel op 24 juni 2015;  

 

Dat op dat ogenblik de referentiepersoon een werkloosheidsvergoeding genoot;  

 

Overwegende dat de verwerende partij hier perfect van op de hoogte is maar een einde wenste te 

stellen aan het verblijf van vertoogster en haar kinderen zodat zij conform artikel 11, §2, voorlaatste lid 

van de wet van 15 december 1980, voorafgaandelijk een sociaal onderzoek diende te voeren;  

 

Artikel 11 §2 van de wet van 15 december 1980 stelt dat: 

 

(…) 

 

Overwegende dat de verwerende partij bij beslissing van 26 oktober 2016 een beslissing nam tot 

intrekking van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten omdat vertoogster en haar kinderen niet 

zouden voldoen aan één van de voorwaarden van artikel 10 van de wet van 15 december 1980;  

 

Overwegende dat de motivering zich ertoe beperkt in de bestreden akte dat er geen stukken zouden zijn 

gevoegd bij het dossier waaruit zou blijken dat de referentiepersoon werkt of op zoek is naar werk en 

dat dan maar een beslissing kan worden genomen tot intrekking van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten omdat: 

 

(…) 

 

Overwegende dat deze redenering niet opgaat;  

 

Dat de verwerende partij wel degelijk weet dat het gezin zich niet richt tot het Sociaal Huis dan wanneer 

het hiertoe wordt verplicht omdat de referentiepersoon zijn werk kwijt was en werd uitgesloten van 

iedere andere sociale zekerheidsuitkering waarvan de verwerende partij zoals aangegeven in haar 

eigen beslissing op pagina 1 §2 van de motivering in feite aangeeft dat vanaf juli 2015 er geen gebruik 

meer wordt gemaakt van de secundaire pijler van de sociale zekerheid; 

 

Dat onbetwistbaar vanaf het ogenblik dat vertoogster met de kinderen aankwam in het Rijk de 

referentiepersoon niet ten laste was van het Sociaal Huis;  
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Dat het treffend is te moeten opmerken dat de verwerende partij vereist dat vertogers een negatief 

bewijs overleggen daar waar noch min noch meer wordt opgeworpen dat het ondenkbaar zou zijn dat er 

geen banden meer zouden bestaan met het land van herkomst, wat vreemd is daar waar hier manifest 

wordt gevraagd naar een negatief bewijs, geenszins een positief bewijs, en dat het enige positieve 

bewijs van de banden in het Rijk manifest zijn, gekend zijn, zich bevinden in het dossier en samen 

moeten worden gelezen met het feit dat het gezin onbetwistbaar beschikking heeft over voldoende 

bestaansmiddelen want zij maken geen gebruik noch van de eerste noch van de tweede pijler van het 

sociale zekerheidssysteem en zij bovendien in openbaarheid wonen, leven en werken in Mechelen 

zonder gebruik te maken van enige sociale zekerheid gebaseerd op de solidariteit;  

 

Dat vertoogsters’ gezin van goed gedrag en zeden is;  

 

Dat de verwerende partij hier ook van op de hoogte is daar waar dit blijkt uit de bestreden beslissing 

maar ook uit het administratief dossier:  

 

Dat vertoogster en haar gezin alles in het werk hebben gesteld om te integreren zoals voorzien in de 

wet van 15 december 1980, de kinderen gaan naar school8, de nodige en nuttige stukken zijn wel 

degelijk overgemaakt en zouden zich moeten bevinden in het administratief dossier; 

  

Dat de ganse redenering van de verwerende partij dat vertoogster bewust zou kiezen om niet te voldoen 

aan de voorwaarden voor een verlenging beschreven onder artikel 10 van de Vreemdelingenwet 

bijzonder eigenaardig overkomt temeer daar waar alle gegevens uit het administratief dossier wijzen in 

een andere richting;  

 

Overwegende dat bovendien artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat: 

 

(…) 

 

Overwegende dat in dezelfde zin artikel 12 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

stelt dat: 

 

(…) 

 

Overwegende dat artikel 16 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens stelt dat: 

 

(…) 

 

Overwegende dat vertoogster en de kinderen het recht hebben om bij haar partner respectievelijk hun 

vader te zijn;  

 

Overwegende dat dit recht wordt onderschreven door de Universele Verklaring voor de Rechten van de 

Mens in artikel 8, het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens in haar artikelen 12 en 16 en 

zelfs volgens de Belgische wetgeving overeenkomstig Artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek hebben de 

echtgenoten de plicht samen te wonen;  

 

Overwegende dat in dezelfde zin vertoogster het recht heeft een gezin te stichten en zij effectief met dit 

gezin mogen en kunnen samenwonen;  

 

Overwegende dat de verwerende partij zeer goed weet dat zij eigenlijk niet een einde kan stellen aan 

het verblijf op grond van de door haar aangehaalde motivering, reden waarom zij terugkoppelt naar 

artikel 11, §2, voorlaatste lid, van de wet van 15 december 1980 en een drogreden zoekt;  

 

Dat zij evenwel die reden niet vindt daar waar vertoogster in overeenstemming is met alle door de wet 

opgelegde verplichtingen maar de verwerende partij er zich vanaf maakt te stellen dat zij een einde kan 

stellen aan het behoud na onderzoek van de aard en de hechtheid van de gezinsband en het bestaan 

van familiebanden of culturele of sociale banden van de verzoeker met haar land van herkomst en dat 

deze banden ondergeschikt zouden zijn aan het ontbreken van het bewijs of het niet voldoen aan de 

voorwaarden van bestaansmiddelen;  
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Dat zoals supra aangegeven wel degelijk wordt voldaan aan de voorwaarden van voldoende 

bestaansmiddelen wat de verwerende partij zou hebben geweten in geval van een behoorlijk sociaal 

onderzoek;  

 

Dat zoals supra aangegeven vertoogster noch de referentiepersoon zich richten tot het Sociaal Huis en 

leven in openbaarheid in Mechelen; 

 

Dat het één en het ander onverkort zal blijken wanneer na vernietiging door uwe Raad de betrokken 

administratie een behoorlijk sociaal onderzoek zal voeren;  

 

Dat niet alleen het referentiekader gecreëerd door de verwerende partij verkeerd is maar bovenal de 

beslissing werd genomen in strijd met de inhoud van het dossier;  

 

Overwegende dat derhalve de beslissing zoals werd genomen manifest in strijd is met artikel 10 juncto 

artikel 11 van de wet van 15 december 1980 en derhalve moet worden vernietigd;  

 

Overwegende dat minstens de beslissing werd genomen op basis van een onzorgvuldig samengesteld 

dossier zodat op deze grond ten minste de beslissing moet worden vernietigd waarover infra meer;  

 

Dat dit eerste middel ernstig is en de bestreden beslissing moet worden vernietigd;” 

 

3.1.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 

 

“In een eerste middel stelt verzoekster een schending voor van de artikelen 10 en 11 van de 

vreemdelingenwet, van artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek, van artikel 8 EVRM en van de artikelen 

12 en 16 EVRM. 

Zij betoogt dat het bestuur ervan op de hoogte is dat zij zich met haar gezin niet richt tot het Sociaal huis 

omdat de referentiepersoon zijn werk kwijt was en werd uitgesloten van iedere ander sociale 

zekerheidsuitkering. Zij stelt dat sedert haar aankomst in het Rijk de referentiepersoon niet ten laste was 

van het Sociaal Huis. Zij stelt dat het bestuur op de hoogte is van alle elementen in het dossier, waaruit 

blijkt dat zij in de openbaarheid wonen, leven en werken in Mechelen, zonder gebruik te maken van 

enige sociale zekerheid. Zij stelt het recht te hebben om samen met haar kinderen bij haar partner te 

zijn. 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de bestreden beslissing genomen werd in 

toepassing van artikel 11, §2, 1° van de vreemdelingenwet dat luidt als volgt: 

“§ 2. De minister of zijn gemachtigde kan beslissen dat de vreemdeling die op grond van artikel 10 

toegelaten werd tot een verblijf in het Rijk in een van de volgende gevallen niet meer het recht heeft om 

in het Rijk te verblijven : 

1° de vreemdeling voldoet niet meer aan een van de in artikel 10 bepaalde voorwaarden;” 

Artikel 10 §2 en §5 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

“§ 2. De in § 1, eerste lid, 2° en 3° bedoelde vreemdelingen moeten het bewijs aanbrengen dat ze 

beschikken over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen ten behoeve van zichzelf en 

om te voorkomen dat ze ten laste van de openbare overheden vallen.” 

“§ 5. De bestaansmiddelen bedoeld in § 2, moeten 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 : 

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 gezinsbijslag, alsook de financiële maatschappelijke dienstverlening en de gezinsbijslagen 

niet in aanmerking genomen; 

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

de werkloosheidsuitkering enkel in aanmerking genomen voor zover de vreemdeling bij wie men zich 

voegt, kan bewijzen dat hij actief werk zoekt.” 

Verzoekster betwist in haar betoog niet dat zij als familielid van een derdelander in het bezit van een 

onbeperkt verblijfsrecht, dient te voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in artikel 10 van de 

vreemdelingenwet. 

Zij betwist evenmin dat haar partner, zijnde de referentiepersoon geen werk meer heeft sedert 

29/07/2014 en hij een sanctie heeft gekregen van de RVA. Daarnaast betwist zij niet dat het Sociaal 

Huis in Mechelen verklaard heeft dat de familie financiële hulp ontvangt à rato leefloon categorie 3 ten 

bedrage van 13077,84 euro per jaar, zijnde vanaf september 2014. De referentiepersoon zou 
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vervolgens eind juni 2015 (einde sanctie RVA) een werkloosheidsvergoeding krijgen. De brieven van het 

Sociaal Huis Mechelen van 28/05/2015, waaruit voorgaande informatie blijkt, bevinden zich in het 

administratief dossier. 

Uit het administratief dossier blijkt verder dat het bestuur d.d. 14 juli 2015 een schrijven richtte aan 

verzoekster met de vraag om alle documenten aan te brengen in het kader van artikel 13 §4, derde lid 

van de vreemdelingenwet. Verzoekster nam hiervan kennis op 29 juli 2015. Zij liet echter na de nodige 

stukken over te maken binnen de termijn van dertig dagen. Hoewel verzoekster hierom expliciet werd 

gevraagd, maakte zij geen enkel stuk over aan het bestuur. Verzoekster betwist dit niet. 

In de bestreden beslissing werd er derhalve terecht op gewezen dat er geen stukken werden 

overgemaakt waaruit blijkt dat men actief op zoek is gegaan naar werk en op grond van die vaststelling 

werd dan ook geoordeeld dat verzoekster niet voldoet aan de voorwaarde over stabiele, regelmatige en 

toereikende bestaansmiddelen te beschikken en niet ten laste te zijn van de openbare overheden of 

bewijzen dat men actief op zoek is naar werk. 

Daar verzoekster niet reageerde op het schrijven van 14 juli 2015, is het niet kennelijk onredelijk van het 

bestuur om in navolging van artikel 11 §2 van de vreemdelingenwet te motiveren als volgt: 

“Tot op heden heeft betrokkene via de gemeente nog geen één stuk overgemaakt. Er werd in dit 

document specifiek verwezen naar het aanbrengen van documenten waar men bewijst actief te zoeken 

naar werk zowel voor betrokkene en de referentiepersoon; Betrokkene is op de hoogte dat dit een 

voorwaarde is voor de verlenging van haar A-kaart onder art. 10 van de vreemdelingenwet aangezien zij 

met een visum naar hier gekomen zijn. Referentiepersoon is intussen al meer dan 6 jaar legaal in 

België. Een advocaat aangewezen door referentiepersoon schrijft in augustus 2016, meer dan een jaar 

later, dat hij zou werken, maar officieel dienen stukken via de gemeente overgemaakt te worden. Zij 

hebben geen contracten of loonfiches overgemaakt. In de databank van Dolsis is bovendien ook geen 

sprake van stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen. In zijn arrest nr. 58.872 d.d. 

30.4.2011 vermeldt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het volgens: “Uit de bepalingen van de 

vreemdelingenwet blijkt dat de vestiging het hoogste verblijfsrecht is dat een vreemdeling in België kan 

verkrijgen. Dit brengt met zich mee dat de vreemdeling die de vestiging aanvraagt zorgvuldig dient te 

zijn en van haar medewerkingsplicht wordt verwacht”. Betrokkene weigert mee te werken; Er is geen 

enkel bezwaar overgemaakt te gen een bevel. Er zijn geen aanwijzingen dat er belemmeringen zijn om 

betrokkene en kinderen een bevel om het grondgebied af te geven op bassi van artikel 74/13 van de wet 

van 15.12.1980. Betrokkene en kinderen zijn pas recent in België zij staan in V.R. op datum van 

11.06.2014 zij hebben nu een vervallen A-kaart, geldig tot 24.06.2015. Het is ondenkbaar dat er geen 

banden meer zijn met et land van herkomst. De aard en de hechtheid van de gezinsband wegen niet op 

tegen het niet voldoen aan de voorwaarde van de bestaansmiddelen aangezien zij bewust kiezen om 

niet te voldoen aan de voorwaarden voor een verlenging beschreven onder art. 10 van de 

vreemdelingenwet. Zij leggen namelijk geen stukken voor.(…)” 

Sedert 20 oktober 2003 bevindt de heer M.M. A., referentiepersoon zich reeds in België terwijl 

verzoekster zich pas in februari 2014 naar België begaf met haar twee kinderen, in het bezit van een 

visum type D. Daar verzoekster, hoewel zij hierom expliciet verzocht werd, geen enkele stukken 

overmaakte m.b.t. haar gezinsleven, privéleven, integratie en activiteiten in België, is het niet kennelijk 

onredelijk van het bestuur te wijzen op het relatief korte verblijf van verzoekster en haar kinderen in 

België. Verzoekster is niet in staat om dit te weerleggen. Het loutere feit dat zij hier zou leven, wonen en 

in de openbaarheid vertoeven, zonder enig bewijsstuk voor te leggen, doet geen afbreuk aan de 

motivering voorzien in de beslissing. 

Verzoekster gaat eraan voorbij dat een rechtmatige toepassing van de vreemdelingenwet niet 

verhinderd wordt door artikel 8 EVRM. Artikel 8 EVRM stelt verzoekster niet vrij van het voldoen aan de 

voorwaarden zoals voorzien in de artikelen 10 en 11 van de vreemdelingenwet. 

“Artikel 8 EVRM kan niet worden uitgelegd als zou er in hoofde van de overheid een algemene 

verplichting bestaan om een vreemdeling op zijn grondgebied te gedogen. (…) 

Een rechtmatige toepassing van de vreemdelingenwet kan geen schending van het privéleven inhouden 

en dus evenmin van artikel 8 EVRM temeer niet in een verwijderingsmaatregel werd voorzien.” (R.v.St., 

nr. 157.953 van 26 april 2006; R.v.St., nr. 130.936 van 30 april 2004)(R.V.V., nr. 14.261 van 29 

november 2007) 

Bovendien moet er, opdat een vreemdeling zich op artikel 8 van het EVRM zich zou kunnen beroepen, 

immers niet alleen sprake zijn van een voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en diens gezin, 

het moet ook nagenoeg onmogelijk zijn voor de vreemdeling om in zijn land van oorsprong een 

familieleven te leiden. (RvV 9 februari 2010, nr. 38 367) 

Verzoekster toont niet aan, alhoewel zij in staat was om tot februari 2014 zonder de referentiepersoon te 

leven in haar herkomstland, dat zij hiernaar niet zou kunnen terugkeren. Daarnaast toont zij niet aan dat 

de referentiepersoon haar niet zou kunnen vergezellen. 
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“Uit artikel 8 van het EVRM kan niet worden afgeleid dat een staat de verplichting heeft om de keuze 

van de verblijfplaats van een vreemdeling te eerbiedigen en een recht op gezinshereniging of verblijf op 

zijn grondgebied toe te laten”. (RvV 27 november 2009, nr. 34 993) zie ook: (R.v.St., nr. 99.581, 9 

oktober 2001 

“De toepassing van de Vreemdelingenwet staat het recht op gezinsleven geenszins in de weg maar 

heeft precies tot doel een wettelijk kader te scheppen binnen hetwelk het in artikel 8 van het EVRM 

vervatte recht kan worden uitgeoefend.” (RvV 9 maart 2010, nr. 39 919) zie ook: (R.v.St, nr. 140.105, 2 

februari 2005). 

Verzoekster toont niet aan dat de bestreden beslissing het gezinsleven onmogelijk maakt. Een 

schending van artikel 8 EVRM werd niet aangetoond. 

Het eerste middel is ongegrond.” 

 

3.2.1. Verzoekster voert een tweede middel aan dat luidt als volgt: 

 

“2e Ernstig Middel: Schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke en draagkrachtige motivering in bestuurszaken, juncto artikel 62 van de Wet van 15 

december 1980 en het Zorgvuldigheid- en Redelijkheidsbeginsel  

 

1. Eerste onderdeel: Schending van de draagkrachtige motivering  

 

Overwegende dat de Dienst Vreemdelingenzaken zijn beslissingen met redenen moet omkleden;  

 

Overwegende dat het bekomen van een inschrijving in het vreemdelingenregister van een vreemdeling 

partner van een vreemdeling toegelaten tot onbeperkt verblijf een recht is en dat de weigering dit recht 

toe te kennen op afdoende wijze dient te worden gemotiveerd;
10 

 

 

Overwegende dat uwe Raad duidelijk zal vaststellen dat vertoogster met haar kinderen wel degelijk in 

aanmerking komen om te worden toegelaten tot het verblijf van meer dan 3 maanden in het Rijk en te 

worden ingeschreven in het vreemdelingenregister binnen het kader van artikel 10 van de Wet van 15 

december 1980 en samen te wonen met haar partner respectievelijk vader in het Rijk;  

 

Dat bovendien zelfs indien vertoogster buiten ogenschouw zou worden gelaten dan nog de kinderen, in 

dit geval onbetwistbaar met toestemming van vertoogster, hun vader vervoegen in het Rijk; 

 

Dat dit recht in eerste instantie ook werd toegekend maar met het oog op de verlenging duidelijk de 

verwerende partij als bedoeling had een einde te stellen aan het verblijfsrecht binnen het kader waarvan 

toepassing werd gemaakt van artikel 11 §2 voorlaatste lid van de wet van 15 december 1980 en dit met 

als enige oogmerk een motivering te bieden in feite en in rechte van de beëindiging van dit verblijfsrecht 

met formele miskenning van de inhoud van het dossier niet in het minst het referentiekader waar wordt 

verwezen naar het feit dat er geen stukken zouden zijn voorgelegd om dan maar te besluiten dat er 

onvoldoende inkomsten zijn waarvan het verwerven belangrijker is dan de aard en de hechtheid van de 

gezinsband zoals dit in fine van de beslissing wordt verwoord;  

 

Dat nergens wordt aangetoond dat vertoogster met haar gezin niet zouden leven op een wijze volgens 

de menselijke waardigheid;  

 

Dat nergens wordt aangetoond dat vertoogsters’ gezin een onredelijke belasting zou betekenen van het 

sociaal zekerheidssysteem wel integendeel;  

 

Dat dan ook volstrekt ten onrechte de aard en de hechtheid van de gezinsband wordt gedeprecieerd ten 

overstaan van de inkomsten die op hun beurt worden buiten beschouwing gelaten op basis van het 

zogenaamd ontbreken van bijkomende stukken;  

 

Dat voor het overige alle inspanningen die vertoogster doet met het oog op integratie van tafel worden 

geveegd als zijnde slechts normaal of ingegeven onder druk van een dreigende uitzetting, niets is 

minder waar: vertoogster bevond zich in het Rijk onder dekking van een inschrijving in het 

vreemdelingenregister en voegde bijkomende stukken ter stoffering van het dossier bij haar aanvraag 

tot verlenging van 9 juni 2015;  
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Overwegende dat de bestreden beslissing volstrekt ingaat tegen de bedoeling van de Wetgever en de 

toepassing van de Universele Verklaring van de Rechten van de mens, het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de mens, de wet van 15 december 1980 en het Burgerlijk Wetboek in het bijzonder;  

Overwegende dat vertoogster samen met haar kinderen recht heeft om te worden toegelaten tot het 

verblijf in het Rijk voor een periode van meer dan 3 maanden en het recht heeft om te worden 

ingeschreven in het vreemdelingenregister te Mechelen conform artikel 10 van de wet van 15 december 

1980;  

 

Dat onmogelijk vertoogster noch de kinderen kunnen worden uitgesloten van het verblijf in het Rijk 

louter en alleen op basis van het feit dat volgens de verwerende partij weliswaar de aard en de 

hechtheid van de gezinsband worden aangetoond maar dat het één en het ander ondergeschikt zou zijn 

aan de economische activiteit van de referentiepersoon waarvan niet eens een bewijs wordt overgelegd 

dat deze een onredelijke belasting zou betekenen van het sociaal zekerheidssysteem;  

 

Dat het niet volstaat om aan te geven dat er geen bijkomende stukken worden neergelegd wanneer 

binnen het kader van het onderzoek ex artikel 11 van de wet van 15 december 1980 de verwerende 

partij beschikking heeft over alle nuttige data en gegevens; 

 

Dat dit bovendien een grove schending inhoudt van de artikelen 8 van het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens en de artikelen 12 en 16 van de Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens;  

 

Overwegende dat de motivering dan ook niet draagkrachtig is en op deze grond de vernietiging van de 

akte zich opdringt; 

 

2. Tweede onderdeel: de beslissing is gemotiveerd in strijd met de inhoud van het dossier en getuigt van 

onzorgvuldigheid minstens onredelijkheid  

 

Overwegende dat supra werd aangetoond dat de beslissing aangetast is door onzorgvuldigheid en 

derhalve in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel minstens in strijd met het Redelijkheidsbeginsel;  

 

Overwegende dat bovendien de motivering niet correct is;  

 

Overwegende dat aan de hand van het zogenaamd ontbreken of voegen van bijkomende stukken de 

verwerende partij maar aanneemt dat het gezin niet voldoet aan de voorwaarden van de 

bestaansmiddelen conform artikel 10 van de wet van 15 december 1980 om vervolgens te stellen dat de 

aard en de gehechtheid van de gezinsband niet opwegen tegen de onvoldoende bestaansmiddelen;  

 

Dat hier een als het ware een kringredenering wordt georganiseerd daar waar de verwerende partij zeer 

goed weet dat conform artikel 11 van de wet van 15 december 1980 vertoogster met haar gezin wel 

degelijk beschikking heeft over voldoende huisvesting en bestaansmiddelen om te overleven en dat zij 

wel degelijk beschikking heeft over een hechte gezinsband met haar echtgenoot;  

 

Dat blijkbaar de enige motivering die men hier hanteert erin bestaat dat er geen bijkomende stukken 

worden overgelegd maar dat de verwerende partij ten minste in samenwerking met de gemeentelijke 

overheden en de twee pijlers uit het sociale zekerheidsstelsel op eenvoudig verzoek kan nakijken of al 

dan niet een partij een onredelijke belasting vormt van het sociale zekerheidssysteem en/of geen 

beschikking heeft over de nodige bestaansmiddelen om menswaardig te leven;  

 

Overwegende dat vertoogster en haar kinderen dan ook het recht hebben te worden toegelaten tot 

verblijf in het Rijk;  

 

Dat de bestreden beslissing dan ook moet worden vernietigd;” 

 

3.2.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 

 

“In een tweede middel stelt verzoekster een schending voor van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van artikel 62 van de 

vreemdelingenwet en van het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel. 

Zij betoogt dat het bekomen van een inschrijving in het vreemdelingenregister een recht is en dat de 

weigering ervan niet afdoende werd gemotiveerd. Volgens haar werd niet aangetoond dat zij met haar 
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gezin een onredelijke belasting zou vormen van het sociale zekerheidsstelsel. Ze zou bewijzen van 

integratie gevoegd hebben bij haar aanvraag tot verlenging van 9 juni 2015. Het zou niet volstaan te 

motiveren dat er geen voldoende stukken werden overgemaakt. 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoekster niet kan voorhouden dat een 

inschrijving in het vreemdelingenregister een recht zonder meer zou zijn. Immers, zoals reeds supra 

uiteengezet, dienen, opdat er sprake is van een recht op verblijf van meer dan drie maanden, bepaalde 

voorwaarden te zijn vervuld zoals omschreven in artikel 10 van de Vreemdelingenwet. De 

vreemdelingenwet voorziet uitdrukkelijk in artikel 11 §2 van de vreemdelingenwet dat het bestuur kan 

beslissingen dat de vreemdeling, die toegelaten werd op grond van voormeld artikel 10 niet meer het 

recht heeft om in het Rijk te verblijven. Zoals reeds uiteengezet in het eerste middel, is uit het 

administratief dossier gebleken dat de voorwaarden niet meer werden vervuld en dat de 

referentiepersoon niet meer tewerkgesteld is sedert 29/07/2014 en sedertdien een 

werkloosheidsuitkering zou ontvangen. 

Waar verzoekster verwijst naar de documenten die zij gevoegd heeft bij haar aanvraag tot verlenging 

van de A-kaart, dient te worden opgemerkt dat de tewerkstelling van de referentiepersoon enkel blijkt tot 

juli 2014 waardoor de informatie zoals vermeld in de bestreden beslissing wel degelijk correct is. Het 

tegendeel blijkt alleszins niet uit de stuken van het administratief dossier. 

In tegendeel tot wat verzoekster beweert, heeft zij bij de aanvraag tot verlenging van de A-kaart geen 

bewijzen overgemaakt inzake de integratie. Bovendien liet zij na, zoals reeds uiteengezet, te 

antwoorden op de vraag om bijkomende documenten over te maken. 

Verzoekster toont niet aan dat bepaalde elementen veronachtzaamd werden bij het nemen van de 

bestreden beslissing. Evenmin toont zij aan dat de beslissing genomen werd op grond van een 

verkeerde voorstelling van feiten. 

Het tweede middel is niet ernstig.” 

 

3.3. De aangevoerde middelen worden samen onderzocht. 

 

3.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom 

de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending 

van artikel 62 van de vreemdelingenwet. De artikelen 2 en 3 van de genoemde 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. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 11, § 2  van de vreemdelingenwet en artikel 26/4 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 

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

vreemdelingen. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name dat verzoekster niet meer 

voldoet aan één van de voorwaarden van artikel 10 van de vreemdelingenwet. Verzoekster maakt niet 

duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische 

en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn 

aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

3.3.2. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat 

het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoekster bijgevolg de schending 

van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt 

wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd 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 in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen. 

 

De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht samen met de 

aangevoerde schending van de artikelen 10 en 11 van de vreemdelingenwet. 
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De van toepassing zijnde bepalingen van artikel 10 van de vreemdelingenwet luiden als volgt: 

 

“§ 1 

Onder voorbehoud van de bepalingen van artikelen 9 en 12, zijn van rechtswege toegelaten om meer 

dan drie maanden in het Rijk te verblijven: 

1° 

2° 

3° 

4° de volgende familieleden van een vreemdeling [die sedert minimaal twaalf maanden toegelaten of 

gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk of sedert minimaal twaalf maanden 

gemachtigd is om er zich te vestigen. (…). 

– de buitenlandse echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap gesloten 

werd dat als gelijkwaardig beschouwd wordt met het huwelijk in België, die met hem komt samenleven, 

op voorwaarde dat beiden ouder zijn dan eenentwintig jaar. Deze minimumleeftijd wordt echter 

teruggebracht tot achttien jaar wanneer, naargelang het geval, de echtelijke band of dit geregistreerd 

partnerschap, reeds bestond vóór de vreemdeling die vervoegd wordt, in het Rijk aankwam; 

– hun kinderen, die met hen komen samenleven alvorens zij de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt 

en alleenstaand zijn; 

- de kinderen van de vreemdeling die vervoegd wordt, van diens echtgenoot of van de geregistreerde 

partner bedoeld in het eerste streepje, die met hen komen samenleven alvorens zij de leeftijd van 

achttien jaar hebben bereikt en alleenstaand zijn, voor zover de vreemdeling die vervoegd wordt, zijn 

echtgenoot of de bedoelde geregistreerde partner over het recht van bewaring beschikt en de kinderen 

ten laste zijn van hem of diens echtgenoot of deze geregistreerde partner en, indien het recht van 

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

toestemming heeft gegeven; 

5° (…) 

6° (…) 

7° (…) 

(…) 

(…) 

(…). 

 

§ 2. 

(…) 

De in § 1, eerste lid, 4° tot 6°, bedoelde vreemdelingen moeten het bewijs aanbrengen dat de 

vreemdeling die vervoegd wordt over behoorlijke huisvesting beschikt die toelaat het familielid of de 

familieleden, die gevraagd heeft of hebben om zich bij hem te komen voegen, te herbergen en die 

voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan een onroerend goed dat wordt verhuurd als 

hoofdverblijfplaats zoals bepaald in artikel 2 van Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2 van het 

Burgerlijk Wetboek en over een ziektekostenverzekering beschikt die de risico's in België voor hem en 

zijn familieleden dekt. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de 

wijze waarop de vreemdeling bewijst dat het onroerend goed voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

De vreemdeling bedoeld in § 1, eerste lid, 4° en 5°, moet het bewijs aanbrengen dat de vreemdeling die 

vervoegd wordt beschikt over toereikende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen zoals bepaald in § 

5 om zichzelf en zijn gezinsleden te onderhouden en om te voorkomen dat zij ten laste van de openbare 

overheden vallen. Deze voorwaarde is niet van toepassing indien de vreemdeling zich enkel laat 

vervoegen door de leden van zijn familie bedoeld in § 1, eerste lid, 4°, tweede en derde streepje. 

(…) 

(…) 

(…) 

(…). 

 

§ 3 

(…) 

 

§ 4 

(…) 

 

§ 5 
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De bestaansmiddelen bedoeld in § 2, moeten 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: 

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 gezinsbijslag, alsook de financiële maatschappelijke dienstverlening en de gezinsbijslagen 

niet in aanmerking genomen; 

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

de werkloosheidsuitkering enkel in aanmerking genomen voor zover de vreemdeling bij wie men zich 

voegt, kan bewijzen dat hij actief werk zoekt.” 

 

De van toepassing zijnde bepalingen van artikel 11, § 2 van de vreemdelingenwet luiden als volgt: 

 

“§ 2 

De minister of zijn gemachtigde kan beslissen dat de vreemdeling die op grond van artikel 10 toegelaten 

werd tot een verblijf in het Rijk in een van de volgende gevallen niet meer het recht heeft om in het Rijk 

te verblijven: 

1° de vreemdeling voldoet niet meer aan een van de in artikel 10 bepaalde voorwaarden; 

2° (…); 

3° (…); 

4° (…). 

De op het punt 1°, 2° of 3° gebaseerde beslissing mag enkel getroffen worden gedurende de eerste vijf 

jaar na de afgifte van de verblijfstitel of, in de gevallen bedoeld in artikel 12bis, §§ 3 of 4, na de afgifte 

van het document dat bewijst dat de aanvraag werd ingediend. 

De minister of diens gemachtigde kan met het oog op een verlenging of vernieuwing van de verblijfstitel, 

controles verrichten of laten verrichten om na te gaan of de vreemdeling voldoet aan de voorwaarden 

van artikel 10. Hij kan op elk moment specifieke controles verrichten of laten verrichten in geval dat er 

gegronde vermoedens zijn van fraude of dat het huwelijk, het partnerschap of de adoptie tot stand is 

gekomen om voor de betrokken persoon toegang tot of verblijf in het Rijk te verkrijgen. 

(…). 

Bij de beslissing om een einde te stellen aan het verblijf op basis van het eerste lid, 1°, 2° of 3°, houdt 

de minister of zijn gemachtigde rekening met de aard en de hechtheid van de gezinsband van de 

betrokken persoon en met de duur van zijn verblijf in het Rijk, alsmede met het bestaan van 

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

(…).” 

 

Verzoekster voert aan dat haar echtgenoot een werkloosheidsvergoeding genoot op het ogenblik dat zij 

de verlenging aanvroeg van haar A-kaart op 9 juni 2015. Verzoekster voert aan dat de motieven van de 

bestreden beslissing beperkt zijn tot de vaststelling dat er geen stukken werden bijgevoegd waaruit zou 

blijken dat de referentiepersoon werkt of op zoek is naar werk. Verzoekster brengt hier tegen in dat het 

gezin werd uitgesloten van iedere andere sociale zekerheidsuitkering, en dat het gezin dan niet anders 

kon dan zich te richten tot het Sociaal Huis voor een leefloon. Op het ogenblik dat verzoekster met de 

kinderen toekwam in België was de referentiepersoon niet ten laste van het Sociaal huis. 

 

Verzoekster voert aan dat zij een negatief  bewijs moet voorleggen en dat dit niet kan. Verzoekster  

meent dat er wel een manifest  positief bewijs is, met name haar banden in het Rijk, en dat dit samen 

moet bekeken worden met het feit dat het gezin beschikt over voldoende bestaansmiddelen, omdat  zij 

geen gebruik maken van de eerste of van de tweede pijler van het sociale zekerheidssysteem of van 

sociale zekerheid gebaseerd op solidariteit. 

 

Verzoekster wijst erop dat zij er alles aan heeft gedaan om in België te integreren, dat haar kinderen 

hier naar school gaan en dat in dit verband stukken werden overgemaakt. 

 

Vervolgens voert verzoekster aan dat zij op basis van het Burgerlijk Wetboek tot samenwoning met haar 

echtgenoot verplicht is en op basis van de artikelen 12 en 16 van de UVRM en van artikel 8 van het 

EVRM het recht heeft om bij haar partner te zijn en de kinderen het recht hebben om bij hun vader te 

zijn. 

 

Verzoekster meent dat zij voldoet aan alle door de wet opgelegde verplichtingen en dat het niet opgaat 

dat de verwerende partij het verblijf beëindigt na onderzoek van de gezinsband en van banden met het 
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land van herkomst en dat deze banden ondergeschikt zouden zijn aan het ontbreken van het bewijs of 

het voldoen aan de voorwaarde van voldoende bestaansmiddelen. Verzoekster wijst erop dat wel 

degelijk voldaan is aan de voorwaarde van voldoende bestaansmiddelen. Noch verzoekster, noch de 

referentiepersoon richten zich tot het sociaal huis in Mechelen. 

 

Vervolgens voert verzoekster aan dat niet wordt aangetoond dat het gezin niet zou leven op een wijze 

volgens de menselijke waardigheid en dat nergens wordt aangetoond dat het gezin een onredelijke 

belasting vormt voor het sociaal zekerheidssysteem. Ten onrechte wordt de gezinsband ondergeschikt 

gemaakt aan de inkomsten, die trouwens buiten beschouwing worden gelaten wegens het zogenaamd 

ontbreken van bijkomende stukken. Volgens verzoekster wordt niet bewezen dat de referentiepersoon 

een onredelijke belasting zou vormen voor het sociale zekerheidssysteem. 

 

Bovendien volstaat het volgens verzoekster niet om aan te geven dat er geen bijkomende stukken 

werden neergelegd wanneer de verwerende partij de beschikking heeft over alle nuttige data en 

gegevens. 

 

Verzoekster herhaalt dat zij met haar gezin wel degelijk beschikking heeft over voldoende huisvesting 

en voldoende bestaansmiddelen om te overleven en dat zij beschikt over een hechte gezinsband met 

haar echtgenoot. Waar de verwerende partij stelt dat er geen bijkomende stukken werden overgemaakt, 

merkt verzoekster op dat de verwerende partij zich kon richten tot de gemeente en op eenvoudig 

verzoek “de twee pijlers uit het sociale zekerheidsstelsel” kon nakijken en kon nakijken of het gezin al 

dan niet een onredelijke belasting vormt voor het sociale zekerheidssysteem en/of al dan niet 

beschikking heeft over de nodige bestaansmiddelen om menswaardig te leven. 

 

3.3.3. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt het volgende. Verzoekster verzoekt in juni 2015  

om verlenging van haar A-kaart, die geldig was tot 24 juni 2015. Zij dient in het kader van deze vraag tot 

verlenging stukken in bij de gemeente, die deze stukken op 5 juni 2015 per fax bezorgt aan de Dienst 

Vreemdelingenzaken. Er zijn geen stukken over eventuele eigen inkomsten van verzoekster, enkel 

stukken over het inkomen van de referentiepersoon. De stukken in dit verband zijn de volgende: 

 

- een individuele rekening op naam van de referentiepersoon waaruit blijkt dat hij tewerkgesteld was van 

4 juli 2011 tot 29 juli 2014; 

-  loonfiches op naam van de referentiepersoon voor de maanden augustus 2013 tot en met december 

2013, van januari 2014 tot en met juli 2014; 

- een “verklaring financiële hulp” van het Sociaal Huis Mechelen opgesteld op 28 mei 2015 waarin 

vermeld wordt dat verzoekster en haar echtgenoot financiële hulp genieten vanaf september 2014 tot op 

heden: “Het gaat om financiële hulp à rato leefloon categorie 3 ten bedrage van 13077, 84 euro per jaar. 

De financiële hulp was aanvankelijk als voorschot op werkloosheidsvergoeding. Sinds februari 2015 

heeft mijnheer een sanctie RVA en deze loopt af eind juni 2015. Vanaf dan zal mijnheer terug 

werkloosheidsvergoeding ontvangen.” 

 

Op 14 juli 2015 deelt de Dienst Vreemdelingenzaken aan verzoekster mee dat een onderzoek lopende 

is in het kader van artikel 13, § 4, derde lid van de vreemdelingenwet en dat het haar vrij staat om alle 

documenten aan te brengen die zij nodig acht in het kader van de aard en de hechtheid van de 

gezinsband, de duur van het verblijf in het Rijk, het bestaan van familiebanden of culturele of sociale 

banden met het land van herkomst. Ook dienen er bewijzen te worden overgebracht dat verzoekster en 

haar echtgenoot actief op zoek zijn naar werk voor het verleden en voor heden. Deze documenten 

moeten binnen de dertig dagen worden ingediend. Op 29 juli 2015 wordt deze brief aan verzoekster ter 

kennis gebracht. Op 31 augustus 2015 deelt de gemeente aan de Dienst Vreemdelingenzaken mee dat 

verzoekster geen documenten heeft ingediend. Op 23 augustus 2016 informeert de advocaat van 

verzoekster naar de stand van zaken en stelt dat er wel stukken werden ingediend. Uit nazicht van het 

administratief dossier blijkt dat enkel stukken werden voorgelegd naar aanleiding van de vraag tot 

verlenging van het verblijf en niet in antwoord op de brief van de Dienst Vreemdelingenzaken. 

 

Op  26 oktober 2016 wordt de bestreden beslissing genomen waarin samengevat het volgende 

overwogen wordt: 

 

- de referentiepersoon bewijst niet voldoende dat hij beschikt over stabiele, regelmatige en voldoende 

bestaansmiddelen zoals bedoeld in artikel 10, § 5 van de vreemdelingenwet; 
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-  er wordt verwezen naar de brief van het Sociaal Huis Mechelen van 28 mei 2015, er wordt gesteld  

dat er geen stukken werden overgemaakt waaruit blijkt dat men actief op zoek is naar werk (vb. 

sollicitaties), er wordt verwezen naar de sanctie van de RVA die  de referentiepersoon heeft gekregen; 

- verzoekster voldoet niet aan de voorwaarden over stabiele, regelmatige en toereikende 

bestaansmiddelen te beschikken, niet ten laste  te zijn van de openbare overheden en/of te bewijzen dat 

men actief op zoek is naar werk; 

- verzoekster ondertekende de brief waarin bewijzen werden gevraagd die de Dienst 

Vreemdelingenzaken moesten toelaten verzoeksters situatie te onderzoeken, verzoekster heeft geen 

enkel stuk overgemaakt, een mededeling van de advocaat dat de referentiepersoon zou werken, wordt 

niet gestaafd door contracten of loonfiches; 

- in de databank Dolsis is geen sprake van stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen; 

- verzoekster weigert mee te werken, de aard en de hechtheid van de gezinsband wegen niet op tegen 

het niet voldoen aan de voorwaarde van de bestaansmiddelen, aangezien verzoekster en de 

referentiepersoon er bewust voor kiezen om niet te voldoen aan de voorwaarden voor verlenging, zij 

leggen namelijk geen stukken voor. 

 

3.3.4. Waar verzoekster aanvoert dat haar echtgenoot een werkloosheidsuitkering ontving in juni 2015, 

ogenblik waarop zij haar verlenging aanvroeg, kan zij niet gevolgd worden aangezien uit de door haar 

voorgelegde stukken (brief Sociaal Huis Mechelen d.d. 28 mei 2015) blijkt dat haar echtgenoot 

gesanctioneerd werd door de RVA en dat hij van februari 2015 tot en met juni 2015 geen 

werkloosheidsuitkering kreeg.  

 

Waar verzoekster aanvoert dat haar echtgenoot tewerkgesteld was op het ogenblik dat zij naar België 

kwam en toen niet ten laste kwam van het Sociaal Huis, wordt opgemerkt dat de verlenging van 

verzoeksters verblijf geweigerd werd middels de bestreden beslissing omdat verzoekster niet meer 

voldeed aan de voorwaarden van artikel 10 van de vreemdelingenwet, zoals voorzien in artikel 11, § 2, 

eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet. De omstandigheid dat verzoekster aan alle voorwaarden 

voldeed op het ogenblik van binnenkomst en toekenning van het verblijf, staat los van en doet geen 

afbreuk aan het feit dat verzoekster ook moet voldoen aan de voorwaarden die gelden voor de 

verlenging van haar verblijf wanneer zij daarom verzoekt. 

 

3.3.5. Verzoekster uit kritiek op de motieven inzake de bestaansmiddelen en bevestigt dat het gezin wel 

beschikt over voldoende bestaansmiddelen, zonder hier concreet op in te gaan. 

 

Uit een samenlezing van de artikelen 10, § 2, tweede lid en § 5, en 11, § 2, eerste lid, 1° van de 

vreemdelingenwet blijkt dat de referentiepersoon moet beschikken over toereikende, stabiele en 

regelmatige bestaansmiddelen om zichzelf en zijn gezinsleden te onderhouden en om te voorkomen dat 

zij ten laste van de openbare overheden vallen. Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen worden 

de middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels, met name onder meer het leefloon, niet in 

aanmerking genomen. Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen wordt de werkloosheidsuitkering 

enkel in aanmerking genomen voor zover de referentiepersoon kan bewijzen dat hij actief werk zoekt.  

Indien dit niet het geval is, kan de verwerende partij beslissen dat verzoekster niet  meer het recht heeft 

om in het Rijk te verblijven.  

 

In casu heeft de verwerende partij beslist dat verzoekster niet meer het recht heeft om in het Rijk te 

verblijven en dient de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) na te gaan of dit 

gebeurde op grond van een correcte feitenvinding, niet op kennelijk onredelijk wijze en binnen de 

grenzen van de artikelen  10  en 11 van de vreemdelingenwet. 

 

Uit de stukken van het dossier, zoals hierboven weergegeven, blijkt dat de referentiepersoon werkte tot 

en met juli 2014, dat hij van februari 2015 tot en met juni 2015 geen werkloosheidsuitkering kreeg 

wegens een sanctie van de RVA, dat hij een leefloon ontving vanaf september 2014 tot en met juni 

2015, dat hij na juni 2015 een werkloosheidsuitkering zou ontvangen. Nochtans daarnaar uitdrukkelijk 

gevraagd, werd geen verdere informatie voorgelegd over een eventuele nieuwe tewerkstelling of over 

het feit dat de referentiepersoon actief werk zoekt. 

 

Bijgevolg kon de verwerende partij op grond van een correcte feitenvinding en niet op kennelijk 

onredelijke wijze stellen dat de referentiepersoon niet bewijst te beschikken over stabiele, regelmatige 

en toereikende bestaansmiddelen aangezien er geen stukken werden voorgelegd waaruit blijkt dat de 

referentiepersoon (of verzoekster zelf) actief op zoek is naar werk. De verwerende partij kon dit  
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beslissen op basis van de artikelen 10, § 2, tweede lid en § 5, en 11, § 2, eerste lid, 1° van de 

vreemdelingenwet. 

 

De omstandigheid dat verzoekster zelf de mening is toegedaan dat het inkomen waarover het gezin 

beschikt, volstaat om menswaardig te leven, doet geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake. 

 

De schending van de materiële motiveringsplicht in dit verband kan niet worden aangenomen, evenmin 

als de schending van de artikelen 10 en 11 van de vreemdelingenwet. 

 

3.3.6. Verzoekster voert aan dat niet is aangetoond dat zij en haar gezin een onredelijke belasting 

vormen voor het sociale zekerheidsstelsel. In casu moest op grond van de toepasselijke 

wetsbepalingen, zoals hierboven weergegeven, niet worden aangetoond dat de belasting voor het 

sociale zekerheidsstelsel onredelijk is en kon de verwerende partij  op grond van artikel 11, § 2 van de 

vreemdelingenwet beslissen dat verzoekster niet meer het recht heeft om in het Rijk te verblijven omdat 

zij niet meer voldoet aan een van de in artikel 10 bepaalde voorwaarden: het bewijs moet geleverd 

worden dat de referentiepersoon beschikt over toereikende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen 

zoals bepaald in artikel 10, § 5 van de vreemdelingenwet om zichzelf en zijn gezinsleden te 

onderhouden en om te voorkomen dat zij ten laste van de openbare overheden vallen. Er is niet vereist 

dat dit een onredelijke belasting is. 

 

Waar verzoekster aanvoert dat de verwerende partij zich kon richten tot de gemeente en op eenvoudig 

verzoek “de twee pijlers uit het sociale zekerheidsstelsel” kon nakijken en kon nakijken of het gezin al 

dan niet een onredelijke belasting vormt voor het sociale zekerheidssysteem en/of al dan niet 

beschikking heeft over de nodige bestaansmiddelen om menswaardig te leven, dient te worden 

opgemerkt dat de verwerende partij, zoals uit het hierboven gestelde blijkt, over voldoende informatie 

beschikte in het administratief dossier om de bestreden beslissing te nemen op grond van het ontbreken 

van stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen. Verzoekster had eventueel de informatie in 

het dossier kunnen aanvullen of tegenspreken, maar heeft ervoor gekozen om dat niet te doen door niet 

te antwoorden op de brief van de Dienst Vreemdelingenzaken van 14 juli 2015. 

 

3.3.7. Verzoekster uit kritiek op het feit dat het haar ten kwade geduid wordt dat zij geen bijkomende 

documenten heeft voorgelegd en meent dat dit niet noodzakelijk was, nu zij reeds stukken had 

voorgelegd naar aanleiding van haar vraag tot verlenging, en dat de verwerende partij evengoed 

informatie had kunnen inwinnen bij de gemeente. Tevens is zij de mening toegedaan dat de hechtheid 

van haar gezinsband wel opweegt tegen de voorwaarde van het niet voldaan zijn aan de 

bestaansmiddelen. 

 

Verzoekster lijkt uit het oog te verliezen dat de mogelijkheid die haar geboden werd om bijkomende 

documenten in te dienen, in haar voordeel was. De brief van de Dienst Vreemdelingenzaken van 14 juli 

2015 vermeldde immers het volgende: 

 

“In het kader van een onderzoek van uw dossier en in het bijzonder op basis van artikel 13, § 4, derde 

lid van de wet  van 15.12.1980 waarin staat: “Bij beslissing om een einde te stellen aan het verblijf op 

basis van het eerste lid 1° tot 4° houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met de aard en de 

hechtheid van de gezinsband van de betrokken persoon en met de duur van zijn verblijf in het Rijk, 

alsmede met het bestaan van familiebanden of culturele of sociale banden met het land van herkomst.”, 

staat het u vrij  alle documenten aan te brengen die u hiervoor nodig acht. Tevens dienen er bewijzen 

overgemaakt te worden dat zowel betrokkene als de referentiepersoon actief op zoek zijn naar werk 

heden en verleden.” 

 

Verzoekster betwist niet dat zij binnen de termijn (en ook niet daarbuiten) geen bijkomende documenten 

heeft ingediend. Zij had onder meer de mogelijkheid om informatie te geven over de aard en de 

hechtheid van haar gezinsband, over de duur van haar verblijf in het Rijk, en over het bestaan van 

banden (familiaal, cultureel, sociaal) met het land van herkomst, en zij kon elk document indienen dat zij 

nuttig achtte. Tevens kon zij documenten voorleggen over het actief op zoek zijn  naar werk. Waar 

verzoekster nu in het middel verwijst naar haar gezinsband, haar integratie in België, het naar school 

gaan van de kinderen, wordt opgemerkt dat zij de hechtheid van de band met haar echtgenoot en haar 

integratie in België niet bijkomend met concrete gegevens gestaafd heeft, zodat de verwerende partij 

zich in dit verband kon beperken tot de informatie beschikbaar in het administratief dossier. 
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Het motief van de bestreden beslissing in dit verband luidt als volgt: 

 

“Na een onderzoek betreffende de voorwaarden bepaald in artikel 11 §2 voorlaatste lid van de wet van 

15.12.1980 (aard en hechtheid van de gezinsband, duur verblijf het Rijk, familiebanden of 

culturele/sociale banden met land van herkomst) werden volgende documenten overgemaakt : 

 

Tot op heden heeft betrokkene via de gemeente nog geen één stuk over gemaakt.  

Er werd in dit document specifiek verwezen naar het aanbrengen van documenten waar men bewijst 

actief te zoeken naar werk zowel voor betrokkene en de referentiepersoon. Betrokkene is op de hoogte 

dat dit een voorwaarde is voor de verlenging van haar A-kaart onder art 10 van de vreemdelingenwet 

aangezien zij met een visum naar hier gekomen zijn. Referentiepersoon is intussen al meer dan 6 jaar 

legaal in België. Een advocaat aangewezen door referentiepersoon schrijft in augustus 2016, meer dan 

een jaar later, dat hij zou werken, maar officieel dienen stukken via de gemeente overgemaakt te 

worden, Zij hebben geen contracten of loonfiches overgemaakt. In de databank van Dolsis is bovendien 

ook geen sprake van stabiele. regelmatig en toereikende bestaansmiddelen. 

In zijn arrestnr, 58 872 dd. 30.04.2011 vermeldt de Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen het 

volgende: "Uit de bepalingen van de vreemdelingenwet blijkt dat de vestiging het hoogste verblijfsrecht 

is dat een vreemdeling in België kan verkrijgen. Dit brengt met zich mee dat de vreemdeling die de 

vestiging aanvraag zorgvuldig dient te zijn en van haarmedewerkingsplicht wordt verwacht."  

Betrokkene weigert mee te werken. Er is geen enkel bezwaar overgemaakt tegen een bevel.  

Er zijn geen aanwijzingen dat er belemmeringen zijn om betrokkene en kinderen een bevel om het 

grondgebied te verlaten af te geven op basis van artikel 74/13 van de wet van 15.12.1980. Betrokkene 

en kinderen zijn pas recent in België. Zij staan in V.R. op datum van 11.06.2014, zij hebben nu een 

vervallen A-kaart geldig tot 24.06.2015. Het is ondenkbaar dat er geen banden meer zijn met het land 

van herkomst. De aard en de hechtheid van de gezinsband wegen niet op tegen het niet voldoen aan de 

voorwaarde van de bestaansmiddelen, aangezien zij bewust kiezen om niet te voldoen aan de 

voorwaarden voor een verlenging beschreven onder art, 10 van de vreemdelingenwet. Zij leggen 

namelijk geen stukken voor.” 

 

Wat het ontbreken van het bewijs betreft van het voldoen aan de voorwaarde van stabiele, regelmatige 

en toereikende bestaansmiddelen, wordt verwezen naar hetgeen hoger werd gesteld. Verzoekster 

betwist in het middel tevens het gedeelte van dit motief waarin gesteld wordt de aard en de hechtheid 

van de gezinsband niet opwegen tegen het  niet voldoen aan de voorwaarde van de bestaansmiddelen. 

 

De verwerende partij had de mogelijkheid om het verblijf van verzoekster te beëindigen indien zij niet 

meer voldeed aan de voorwaarden van artikel 10 van de vreemdelingenwet. Uit hetgeen hierboven 

gesteld werd, blijkt dat verzoekster inderdaad niet meer aan deze voorwaarden voldeed. Vervolgens kan 

overeenkomstig artikel 13, § 4, eerste lid van de vreemdelingenwet aan verzoekster een bevel om het 

grondgebied te verlaten worden gegeven, waarbij de verwerende partij overeenkomstig artikel 13, § 4, 

derde lid van de vreemdelingenwet, rekening moet houden met “de aard en de hechtheid van de 

gezinsband van de betrokken persoon en met de duur van zijn verblijf in het Rijk, alsmede met het 

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

 

In casu blijkt uit de hierboven weergegeven motieven dat met deze elementen rekening werd gehouden. 

Verzoekster kan niet zomaar als kritiek op de bestreden beslissing voorhouden dat haar gezinsband 

doorslaggevend is en voorrang moet krijgen op het ontbreken van voldoende bestaansmiddelen. Zij 

heeft immers de mogelijkheid onbenut gelaten om meer uitleg te verstrekken over de hechtheid van 

deze gezinsband of over de duur van haar verblijf in het Rijk. Nu zij niet aantoont in welke mate de 

gezinsband met haar echtgenoot hecht is en nu uit de stukken van het dossier blijkt dat verzoekster pas 

sinds 2014 in België is terwijl haar echtgenoot hier al sinds oktober 2003 verblijft (datum van zijn 

asielaanvraag), kon de verwerende partij er op grond van een correcte feitenvinding en in alle 

redelijkheid op wijzen dat verzoekster en de kinderen pas recent in België  zijn, dat het ondenkbaar is 

dat er geen banden meer zijn met het land van herkomst, dat de aard en de hechtheid van de 

gezinsband niet opwegen tegen het niet voldoen aan de voorwaarden van de bestaansmiddelen, 

aangezien ervoor werd gekozen geen stukken voor te leggen inzake de voorwaarden voor verlenging. 

Er wordt opgemerkt dat er hoger in de bestreden beslissing op wordt gewezen dat er geen contracten, 

loonfiches of bewijzen werden voorgelegd dat de referentiepersoon of verzoekster actief op zoek zijn 

naar werk. 
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Verzoekster slaagt er bijgevolg niet in aan te tonen dat de motieven van de bestreden beslissing 

steunen op een foutieve feitenvinding of kennelijk onredelijk zijn. De schending van de materiële 

motiveringsplicht kan niet worden aangenomen. 

 

3.3.8. Verzoekster voert in het middel nog aan dat zij op basis van het Burgerlijk Wetboek tot 

samenwoning met haar echtgenoot verplicht is en op basis van de artikelen 12 en 16 van de UVRM en 

van artikel 8 van het EVRM het recht heeft om bij haar partner te zijn en dat de kinderen het recht 

hebben om bij hun vader te zijn. 

 

3.3.8.1. In dit verband wordt opgemerkt dat artikel 8 van het EVRM op zich niet verhindert dat de Staat 

voorwaarden kan vastleggen voor de binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen. 

Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het gezins- en privéleven is niet 

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

als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een Staat 

waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 9 oktober 2003, 

Slivenko/Letland (GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, Ukaj/Zwitserland, § 27). Artikel 8 van het EVRM kan 

evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door 

vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de 

gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 43). De Verdragsstaten hebben 

het recht, op grond van een vaststaand beginsel van internationaal recht, behoudens hun 

verdragsverplichtingen, met inbegrip van het EVRM, de toegang, het verblijf en de verwijdering van niet-

onderdanen te controleren (EHRM 26 juni 2012, Kurić en a./Slovenië (GK), § 355; zie ook EHRM 3 

oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 100). 

 

In casu zijn er wettelijke voorwaarden voor de verlenging van verzoeksters verblijf. Aan deze 

voorwaarden werd niet voldaan en dit werd terecht in de bestreden beslissing gesteld, zoals hoger 

reeds werd weergegeven. 

 

Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat uit de stukken van het dossier blijkt dat de echtgenoot van 

verzoekster reeds sedert 2003 in België verblijft (datum van zijn asielaanvraag) en dat verzoekster pas 

in 2014 naar België is gekomen, zodat de vader reeds geruime tijd uit vrije wil gescheiden heeft geleefd 

van verzoekster en de kinderen. 

 

Door in het middel louter te wijzen op het bestaan van artikel 8 van het EVRM en hieruit het recht te 

putten om met haar gezin te mogen samenwonen, gaat verzoekster voorbij aan het feit dat artikel 8 van 

het EVRM op zich niet verhindert dat de Staat voorwaarden kan vastleggen voor de binnenkomst, het 

verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen.  

 

Verzoekster voert de schending van deze bepaling niet op een andere wijze aan, zodat zij niet aantoont 

dat er een schending zou zijn van artikel 8 van het EVRM door de bestreden beslissing. 

 

3.3.8.2. Waar verzoekster verwijst naar artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek volstaat het erop te 

wijzen dat verzoekster niet aantoont gehuwd te zijn naar Belgisch recht.  

 

3.3.8.3. Artikel 16 van de UVRM waarborgt het recht om te huwen en een gezin te stichten. Verzoekster 

is reeds gehuwd en heeft twee kinderen zodat zij niet aantoont in welk opzicht de bestreden beslissing 

haar deze rechten ontzegt. Verzoekster toont evenmin aan in welk opzicht artikel 12 van de UVRM 

geschonden is. 

 

3.3.9. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op 

zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op 

alle daarin vervatte dienstige stukken. Verzoekster slaagt er niet in aan te tonen dat er in casu werd 

uitgegaan van een foutieve feitenvinding, zodat de schending van de zorgvuldigheidsplicht niet kan 

worden aangenomen. 

 

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

het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, om het 
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redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan 

men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is, wat in casu niet het 

geval is. Gelet op voorgaande analyse blijkt dat verzoekster met haar betoog geen schending van het 

redelijkheidsbeginsel aannemelijk maakt. 

 

Het enig middel is in al zijn onderdelen ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig maart tweeduizend zeventien 

door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


