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 nr. 186 160 van 27 april 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 28 oktober 2013 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 17 september 2013 tot weigering van de afgifte van een visum 

voor lang verblijf (type D).  

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 29 november 2013 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 28 december 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 januari 

2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DE FEYTER, die loco advocaat D. DE FAUW verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 8 juli 2013 dient de verzoekende partij bij de Belgische diplomatieke diensten in Moskou 

(Russische Federatie), op grond van artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

Vreemdelingenwet), een aanvraag in tot afgifte van een visum lang verblijf (type D). De verzoekende 

partij dient deze aanvraag in teneinde haar Belgische stiefvader, dhr. D. F., te vervoegen. Ook de 
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moeder van verzoekende partij dient een visumaanvraag in het kader van gezinshereniging met haar 

Belgische echtgenoot.  

 

1.2. Op 17 september 2013 wordt de aanvraag bedoeld in 1.1. geweigerd door de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de 

gemachtigde). Dit is de bestreden beslissing, die op 1 oktober 2013 aan de verzoekende partij werd ter 

kennis gebracht en die is gemotiveerd als volgt: 

 

“Commentaar: 

Betrokkenen kunnen zich niet beroepen op de richtlijnen van artikel 40ter van de wet van 15/12/1980 

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

vreemdelingen, gewijzigd door de wet van 08/07/2011, in werking getreden op 22/09/2011. 

 

Overwegende dat op 08/07/2013 via de Belgische diplomatieke post in Moskou een visumaanvraag 

gezinshereniging ingediend werd op naam van I. E. (…), geboren op (…)1970 en I. E. (…), geboren op 

(…)1996, beiden van Russische nationaliteit, om respectievelijk haar echtgenoot/haar stiefvader in 

België D. K. F. (…), geboren op (…)1977, van Belgische nationaliteit, te vervoegen; 

 

Overwegende dat betrokkenen reeds vier visumaanvragen gezinshereniging hebben ingediend die 

telkens geweigerd werden; 

 

Overwegende dat één van de redenen van de voorgaande weigeringen was dat mijnheer D. (…) niet 

had aangetoond dat hij over toereikende bestaansmiddelen beschikte om in zijn eigen behoeften en die 

van de visumaanvragers te voorzien zonder dat zij ten laste vallen van de openbare overheden. 

Mijnheer D. (…) geniet namelijk van een pensioen en werkt hiernaast nog als landbouwer Betreffende 

zijn inkomsten als landbouwer bleek uit zijn twee Iaatste aanslagbiljetten dat betrokkene in 2010 en 

2011 verlies had geleden. Mijnheer legde geen bewijs voor van zijn actuele inkomsten als landbouwer. 

Zijn laatste gekend pensioen bedroeg 1086,35 euro en betrokkene toonde niet aan dat zijn pensioen 

(waarvan het bedrag niet tenminste gelijk is 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) 

voldoende was om in zijn eigen behoeften en die van de visumaanvragers te voorzien zonder dat zij ten 

laste vallen van de openbare overheden; 

 

In het kader van de huidige visumaanvragen legden betrokkenen, ter staving van de inkomsten van Mr 

D. (…), de  volgende documenten voor: 

Een overzicht van zijn pensioen van januari 2012 tot en met juni 2013. Zijn pensioen van juni 2013 

bedroeg 1108,14 euro. 

Een overzicht van de betalingen van zijn pensioen van februari 2012 tot en met mei 2013 via de website 

van de Rijksdienst voor Pensioenen. 

Zijn pensioenfiche 281.11 van 2012 

Een factuur waaruit blijkt dat betrokkene op 11/04/2013 38511 kg tarwe heeft verkocht voor een bedrag 

van 9.960,48 euro. 

Zijn aanslagbiljet inkomstenjaar 2011 

Een bankuittreksel als bewijs van een betaling van het Agentschap landbouw en visserij van 2011 

De twee laatste documenten werden reeds voorgelegd in de voorgaande visumaanvragen. Uit het 

aanslagbiljet blijkt dat betrokkene in 2011 een pensioen van 12.280,38 heeft gekregen en als 

landbouwer 2.3 95,45 euro verlies heeft geleden; 

 

Met de betaling van het Agentschap landbouw en visserij kan geen rekening gehouden worden, 

aangezien het over een betaling van 2011 gaat en het aldus geen bewijs vormt van de actuele 

inkomsten van betrokkene; 

Met de factuur van 11/04/2013 kan evenmin rekening gehouden worden. Het is namelijk voor de Dienst 

Vreemdelingenzaken onduidelijk welke, na aftrek van zijn beroepskosten, de werkelijke inkomsten zijn 

die mijnheer D. (…)aan overhoudt; 

De Dienst Vreemdelingenzaken kan dus enkel rekening houden met het pensioen van Mr D. (…), 

dewelke nu 1108,14 euro bedraagt. In huidig geval toont Mr D. (…) opnieuw niet aan dat zijn pensioen 

((waarvan het bedrag nog steeds niet gelijk is aan honderdtwintig procent van het bedrag bedoeld in 

artikel 14, § 1, 3° van de wet van 26 met 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie) 

voldoende is om in zijn behoeften en die van de visumaanvragers te voorzien zonder dat zij ten laste 

vallen van de openbare overheden.” 
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1.3. De visumaanvraag van de moeder van verzoekende partij wordt eveneens op dezelfde dag 

geweigerd.  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een tweede middel haalt de verzoekende partij de schending aan van de materiële 

motiveringsplicht en van de artikelen 40ter en 42, §1 van de Vreemdelingenwet.  

 

Het tweede middel wordt in het verzoekschrift weergegeven als volgt: 

 

“18. 

In het kader van artikel 40 van de Vreemdelingenwet vereist de wet het bewijs van "voldoende en 

stabiele bestaansmiddelen" in hoofde van de burger van de Unie, in casu de heer D., stiefvader van 

verzoekster, om te voorkomen dat verzoekster ten laste zou vallen van het sociale bijstandsstelsel van 

het Rijk. 

19. 

De Wet Gezinshereniging van 8 juli 2012 voerde inderdaad een expliciete inkomensvoorwaarde in voor 

gezinshereniging met een Belg (art. 40ter Vreemdelingenwet) of met een derdelander (art. 10 en 10bis 

Vw). 

De Belg of de in België verblijfsgerechtigde derdelander die een gezinslid wil laten overkomen, moet 

een netto-inkomen van 120% van het leefloon bewijzen. 

Indien de betrokkene dit inkomen niet aantoont, is de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) evenwel 

verplicht om een 'individuele behoefteanalyse' te doen. 

Het is immers mogelijk dat een gezin met een lager inkomen toch in eigen behoeften kan voorzien 

zonder ten laste van de openbare overheid te vallen. 

21. 

Een louter verwijzing door de verwerende partij naar het al dan niet hebben van voldoende inkomsten, 

volstaat uiteraard niet voor de beoordeling van de concrete situatie van verzoekster. 

Er kan ter zake verwezen worden naar het Chakroun-arrest van het Hof van Justitie van de EU (C-

578/08,4 maart 2010, Jurispr. 2010 bladzijde 1-01839) alwaar door de Nederlandse overheid eveneens 

een aanvraag voor gezinshereniging werd afgewezen omdat de financiële middelen lager waren dan het 

bedrag dat vereist was volgens de Nederlandse wet. 

Het Hof van Justitie oordeelde dienaangaande terecht: 

"Aangezien de omvang van de behoeften van persoon tot persoon sterk kan verschillen, moet deze 

bevoegdheid [om een inkomensvoorwaarde op te leggen] bovendien aldus worden uitgelegd dat de 

lidstaten wel een bepaald referentiebedrag kunnen vaststellen, maar niet dat zij een minimuminkomen 

kunnen bepalen waaronder geen gezinshereniging wordt toegestaan, zonder enige concrete 

beoordeling van de situatie van iedere aanvrager. Deze uitlegging vindt steun in artikel 17 van de 

richtlijn, op grond waarvan verzoeken om gezinshereniging individueel moeten worden behandeld". 

Het is duidelijk dot verwerende partij zich louter beperkt heeft op de inkomensvoorwaarden van artikel 

40ter, alinea 2 van de wet van 15.12.1980, zonder evenwel de concrete situatie van verzoekster te 

beoordelen (schending van artikel 42, tweede alinéa van de Wet van 15.12.1980, van artikel 17 van de 

richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging en van 

de materiële motiveringsplicht). 

De inkomensnorm die bepaald is door de wet, geldt evenwel enkel als een referentiebedrag en niet als 

minimuminkomen waaronder geen gezinshereniging wordt toegestaan zonder enige concrete 

beoordeling van de situatie van de aanvrager." 

22. 

Artikel 42, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

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

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

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

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

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

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

vreemdeling en door elke Belgische overheid." 

23. 

Een aanvraag tot gezinshereniging mag derhalve niet automatisch geweigerd worden indien niet 

voldaan is aan de in art. 40ter, tweede lid Vreemdelingenwet opgenomen voorwaarden betreffende 

stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. 

Krachtens dit artikel dient in dergelijk geval te worden onderzocht of de burger van de Unie die vervoegd 
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wordt en zijn familieleden over andere inkomsten beschikken om in hun behoeften te voorzien zonder 

ten laste te vallen van de openbare overheden. 

24. 

Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat de gemachtigde van de staatssecretaris, overeenkomstig 

artikel 42 § 1, tweede lid Vreemdelingenwet, een behoeftenanalvse heeft uitgevoerd. 

Heel concreet diende in het geval van verzoekster beoordeeld te worden of de echtgenoot van 

verzoekster, de heer [D.], rekening houdend met zijn inkomsten en behoeften, verzoekster kan 

onderhouden met een inkomen dat inderdaad (iets) lager ligt dan het referentiebedrag. 

25. 

Nu de verwerende partij alleen heeft getoetst of de stiefvader van verzoeker met zijn inkomen aan de 

norm van de wet voldoet zonder de individuele omstandigheden nader te beoordelen, is de bestreden 

beslissing onvoldoende zorgvuldig en onvoldoende gemotiveerd. 

Immers diende rekening gehouden te worden met het feit dat de heer D. over een eigen woning 

beschikt, er geen hypothecaire lasten meer bestaan noch huurgelden verschuldigd zijn. 

Abstractie makend daarvan dient vastgesteld te worden dat in andere Europese landen een inkomen 

zoals dat van concluant ruimschoots volstaat om gezinshereniging mogelijk te maken. 

In Frankrijk bvb. moeten de middelen van het gezin overeenstemmen met de grootte ervan. Een 

toepassingsdecreet geeft aan dat het bedrag van de bestaansmiddelen minstens gelijk moet zijn aan 

het maandelijkse minimumloon (thans 1070 EUR). 

Dit minimumloon dient als basis voor het beoordelen van de bestaansmiddelen van eer gezin tot en met 

drie personen (zie de publicatie van de Koning Boudewijnstichting, 'Toegangsvoorwaarden voor 

gezinshereniging ter discussie. Een vergelijkende studie in negen lidstaten van de EU' http://www.kbs- 

frb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_ 

documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB2011_3031_GezinsherenigingEPC.pdf, november 

2011, p.87).  

27. 

Aldus zou verzoekster in Frankrijk, waar nochtans dezelfde levensstandaard geldt als in België, zonder 

problemen in aanmerking kunnen komen voor gezinshereniging. Het is duidelijk dat men zich niet louter 

op het inkomensbedrag mag focussen om de aanvraag tot gezinshereniging af te wijzen. 

26. 

Ook in het verleden heeft de Raad de Belgische Staat in het ongelijk gesteld omdat niet uit de beslissing 

bleek of DVZ de behoeftenanalyse van artikel 42 § 1, tweede lid Vr.W wel had gedaan (cfr. Arrest nr. 78 

310 van 29 maart 2010).     

Ook in voorliggend geval werd geen behoefteanalyse doorgevoerd.” 

 

2.2. In de nota met opmerkingen wordt dienaangaande het volgende aangehaald: 

 

“De verwerende partij behandelt de twee eerste middelen tezamen daar zij elkaar grotendeels 

overlappen en heeft de eer te antwoorden dat uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster reeds 

eerder enkele visumaanvragen indiende teneinde haar stiefvader in België te vervoegen. De 

visumaanvragen lang verblijf werden telkens geweigerd onder meer daar er niet werd aangetoond dat 

de heer D. over voldoende stabiele bestaansmiddelen beschikte. Uit het administratief dossier blijkt niet 

als zou tegen die vorige weigeringsbeslissingen enig rechtsmiddel werd aangewend bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. 

de bestreden beslissing luidt als volgt: 

" (...)" 

Verzoekster betoogt dat er geen zorgvuldig onderzoek werd gedaan naar de desbetreffende inkomsten 

en dat het netto- inkomen van de heer D. hoger is dan hetgeen in de beslissing werd weerhouden. Zij 

beperkt zich echter tot het uiten van kritiek, zonder in conreto aan te tonen met welke inkomsten geen 

rekening zou zijn gehouden bij het opstellen van de bestreden beslissing. Waar verzoekster van mening 

is dat er rekening diende worden gehouden met het feit dat hij eigenaar is van een woning, dient er 

gewezen te worden op artikel 40ter van de vreemdelingenwet dat luidt als volgt: 

" (...)" 

Uit een lezing van bovenvermeld artikel, blijkt derhalve dat de referentiepersoon, de Belgische 

onderdaan en in casu de heer D., diende aan te tonen dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen beschikt EN dat hij over behoorlijke huisvesting beschikt. 

In de bestreden beslissing werd niets vermeld over de behoorlijke huisvesting, daar werd geconcludeerd 

dat er niet voldaan werd aan de eerste cumulatieve voorwaarde, zijnde die van de stabiele, toereikende 

en regelmatige bestaansmiddelen. Het betreffen duidelijk twee aparte voorwaarden waaraan voldaan 

moet worden opdat er een positieve beslissing genomen zou kunnen worden. Het feit dat de heer D. 

geen lening meer heeft op zijn woning, laat niet toe daaromtrent inkomsten af te leiden. In ieder geval 
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toont verzoekster niet aan dat er effectief ook duidelijk te bepalen inkomsten uit voortvloeien en zij 

hiervan enig bewijs heeft overgemaakt, waardoor haar kritiek niet dienstig is. 

Waar verzoekster meent dat er geen behoefteanalyse gedaan zou zijn, gaat zij voorbij aan de inhoud 

van de bestreden beslissing, zoals supra geciteerd. Immers, in de beslissing werd expliciet melding 

gemaakt van de betaling van het agentschap landbouw en visserij, waaromtrent geoordeeld werd dat er 

geen rekening mee kan worden gehouden daar het over een betaling van 2011 gaat. Voorts werd 

aangegeven dat met de factuur van 11/04/2013 evenmin rekening kan gehouden worden, daar niet kan 

worden afgeleid welke, na aftrek van de beroepskosten, de werkelijke inkomsten zijn. Op basis van die 

vaststellingen werd dan gesteld dat er enkel rekening kon gehouden worden met het pensioen, waarvan 

gesteld werd dat het niet voldoende is om in zij behoeften en die van de visumaanvragers te voorzien 

zonder dat zij ten laste zullen vallen van de openbare overheden. 

Verzoekster had de mogelijkheid om bij haar visumaanvraag alle nodige documenten ter staving ervan 

over te maken. Er bestaat geenszins een verplichting in hoofde van de verwerende partij om 

verzoekster aan te sporen om actuele informatie over te maken. Zij maakt het tegendeel niet 

aannemelijk. 

Verzoekster kan niet dienstig voorhouden dat er rekening gehouden had moeten worden met het feit dat 

zij ook bij legaal verblijf aan de slag zal kunnen. Dergelijke bewering is louter hypothetisch en doet geen 

enkele afbreuk aan de wettelijke voorwaarden voorzien in artikel 40ter van de vreemdelingenwet. 

De eerste twee middelen zijn niet ernstig.” 

 

2.3. De Raad wijst er op dat, bij de beoordeling van de materiële motivering, het niet tot zijn 

bevoegdheid behoort zijn beoordeling in de plaats te stellen van deze van de administratieve overheid. 

De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling 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. 

 

2.4. De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de 

aangevoerde schending van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, waarop de bestreden beslissing 

steunt en in het licht van de aangevoerde schending van artikel 42, §1 van de Vreemdelingenwet.  

 

Artikel 40ter van de Vreemdelingenwet luidde ten tijde van de bestreden beslissing als volgt: 

 

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

betreft: 

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

voegen; 

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

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

voegen. 

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

onderdaan aantonen: 

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

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

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

op maatschappelijke integratie. Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen: 

1° wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid; 

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

aanvullende gezinsbijslagen, alsook de financiële maatschappelijke dienstverlening en de 

gezinsbijslagen niet in aanmerking genomen; 

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

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

kan bewijzen dat hij actief werk zoekt; 

– dat hij over behoorlijke huisvesting beschikt 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 het 

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. 

Als een attest van geen huwelijksbeletsel werd afgeleverd, zal er naar aanleiding van een onderzoek 

van een aanvraag tot gezinshereniging gebaseerd op het voltrokken huwelijk waarvoor het attest werd 
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afgeleverd, niet worden overgegaan tot een nieuw onderzoek, tenzij er zich nieuwe elementen 

voordoen. 

Voor wat betreft de in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° bedoelde personen, dienen beide echtgenoten of 

partners ouder te zijn dan eenentwintig jaar. 

Onder de voorwaarden vermeld in artikel 42ter en artikel 42quater kan voor het familielid van een Belg 

eveneens een einde worden gesteld aan het verblijf wanneer niet meer is voldaan aan de in het tweede 

lid vastgestelde voorwaarden.” 

 

Artikel 42, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet luidde ten tijde van de bestreden beslissing als 

volgt:  

 

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

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

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

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

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

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

vreemdeling en door elke Belgische overheid.” 

 

2.5. De verzoekende partij betwist niet dat in artikel 40ter van de Vreemdelingenwet een expliciete 

inkomensvoorwaarde is opgenomen waaraan de Belgische referentiepersoon dient te voldoen. Zij wijst 

er echter op dat, indien niet is aangetoond dat de referentiepersoon beschikt over een “netto-inkomen 

van 120% van het leefloon” de gemachtigde conform artikel 42, §1, tweede lid van de Vreemdelingen-

wet gehouden is om een behoefteanalyse uit te voeren. De gemachtigde diende te beoordelen of de 

referentiepersoon, rekening houdende met zijn inkomsten en behoeften, in staat is om hun gezin te 

onderhouden met een inkomen dat lager ligt dan het referentiebedrag. Zo diende hij volgens 

verzoekende partij rekening te houden met het gegeven dat haar stiefvader over een eigen woning 

beschikt, dat er geen hypothecaire lasten meer bestaan en dat hij geen huur hoeft te betalen. Een 

loutere verwijzing door de gemachtigde naar het al dan niet hebben van voldoende inkomsten, volstaat 

volgens verzoekende partij niet als beoordeling van haar concrete situatie.  

 

2.6. Uit het administratief dossier  blijkt dat verzoekende partij bij haar aanvraag om een visum met het 

oog op gezinshereniging ter staving van de bestaansmiddelen van haar Belgische stiefvader de 

volgende documenten heeft bijgebracht: 

- twee attesten van de Rijksdienst voor Pensioenen voor de periode januari 2012-juni 2013; uit deze 

attesten blijkt dat de Belgische referentiepersoon in juni 2013 een pensioen werd uitbetaald (totaal 

nettobedrag) ten belope van 1108,14 euro; 

- een aankoopborderel en een factuur d.d. 14 april 2013 waaruit blijkt dat de Belgische referentie-

persoon op voormelde datum 38 511 kg tarwe heeft verkocht tegen een totaalprijs van 9396,68 euro; 

- een overzicht van de betalingen van het pensioen van de referentiepersoon voor de periode 22 

februari 2012-24 mei 2013 via de website van de Rijksdienst voor Pensioenen; 

- een “PENSIOENFICHE Nr. 281.11-JAAR 2012” op naam van de referentiepersoon; 

- een “attest van enige eigendom” d.d. 2 oktober 2012 door het “registratiekantoor BRUGGE II” - FOD 

Financiën, Patrimoniumdocumentatie met bijbehorende uittreksels van op de online toepassing van de 

FOD Financiën: “MyMinfin”; 

- een “AANSLAGBILJET INZAKE ONROERENDE VOORHEFFING” voor het aanslagjaar 2011; 

- een “Aanslagbiljet personenbelasting en aanvullende belastingen” voor het inkomstenjaar 2011; 

- een bankuittreksel als bewijs van een betaling van het Agentschap Landbouw en Visserij van 2011. 

 

2.7. Uit de bestreden beslissing blijkt dat rekening werd gehouden met deze voorgelegde documenten, 

met uitzondering van het voorgelegde “attest van enige eigendom” waarvan de bestreden beslissing 

geen enkele vermelding maakt. De gemachtigde motiveert vervolgens waarom enkel rekening kan 

worden gehouden met de voorgelegde bewijzen in verband met het pensioen van de Belgische 

referentiepersoon. Hij stelt daarbij dat de referentiepersoon met dit pensioen, waarvan het bedrag nog 

steeds niet gelijk is 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”, opnieuw niet aantoont dat dit 

pensioen voldoende is om in de behoeften van de referentiepersoon “en die van de visumvragers” te 

voorzien zonder dat zij ten laste vallen van de openbare overheden.  

 

Uit de motivering volgt dat het bestaan en de aanwezigheid van bestaansmiddelen niet ter discussie 

wordt gesteld in de bestreden beslissing. Wél wordt geoordeeld dat de referentiepersoon aan de hand 
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van het voorgelegde pensioen, dat als niet toereikend wordt beschouwd,  niet voldoende aantoont in zijn 

behoeften en die van de visumaanvragers te kunnen voorzien zonder ten laste te vallen van de 

openbare overheden. 

 

De Raad wijst erop dat indien de gemachtigde meent dat niet is voldaan aan de voorwaarde van 

toereikende bestaansmiddelen, quod in casu,  hij dan, gelet op het gestelde in artikel 42, § 1, tweede lid 

van de Vreemdelingenwet, dient over te gaan tot een behoefteanalyse. De gemachtigde is immers 

verplicht om “volgens artikel 42, §1, tweede lid, van de wet van 15 december in het concrete geval en op 

basis van de eigen behoeften van de Belg en van zijn familieleden, [te] bepalen welke 

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

vallen van de openbare overheden” (cf. Grondwettelijk Hof, 26 september 2013, nr. 121/2013, B.55.2; 

zie ook RvS 19 december 2013, nr. 225.915 “il revient à l’autorité de procéder à un examen concret de 

la situation et, conformément à ce que prévoit l’article 42, §1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, 

de déterminer, en fonction des besoins propres du demandeur et des membres de sa famille, les 

moyens nécessaires pour subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics.”).  

 

De Raad bemerkt in het administratief dossier of in de bestreden beslissing geen aanwijzingen dat de 

gemachtigde is overgegaan tot een concreet onderzoek van de persoonlijke situatie van de 

verzoekende partij, haar moeder en haar Belgische stiefvader, met name een beoordeling van hun 

eigen behoeften.  Er wordt weliswaar gesteld dat het pensioen van de referentiepersoon niet voldoende 

is om in zijn behoeften en die van de visumaanvragers te voorzien, doch hieruit blijkt geen onderzoek 

van de concrete situatie van de betrokkenen om te bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig hebben 

om in hun behoeften te voorzien zonder dat zij ten laste vallen van de openbare overheden. In het 

bijzonder merkt de Raad op dat de gemachtigde geen rekening heeft gehouden met het “attest van 

enige eigendom”. De verzoekende partij geeft terecht aan dat het gegeven dat haar stiefvader eigenaar 

is van een woonst een element is waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van de 

concrete situatie in het kader van een behoefteanalyse. Het is niet aan de Raad om in het kader van zijn 

annulatiebevoegdheid na te gaan of hiermee is bewezen dat de referentiepersoon geen woonkosten 

heeft. Het komt de gemachtigde toe om een concrete en zorgvuldige behoefteanalyse te verrichten in de 

zin van artikel 42, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, quod non in casu, zo blijkt uit het 

administratief dossier en uit de bestreden beslissing. 

 

Aldus is de gemachtigde niet tegemoet gekomen aan de verplichting om, conform artikel 42, § 1, tweede 

lid van de Vreemdelingenwet, in het concrete geval en op basis van de eigen behoeften van de 

Belgische referentiepersoon en verzoekende partij en haar moeder, te bepalen welke bestaansmiddelen 

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

overheden.  

 

2.8. De Raad stelt vast dat de verwerende partij in haar nota met opmerkingen verwijst naar de 

bespreking van de andere stukken die werden voorgelegd in het kader van de visumaanvraag om vast 

te stellen dat er wel degelijk een behoefteanalyse werd verricht. Er dient echter wederom te worden 

opgemerkt dat het bestaan en de aanwezigheid van bestaansmiddelen niet ter discussie wordt gesteld 

in de bestreden beslissing. In de bestreden beslissing wordt inderdaad besproken waarom sommige 

bewijzen met betrekking tot de inkomsten van de referentiepersoon niet in overweging kunnen worden 

genomen. Het staat echter niet ter discussie dat de verzoekende partij tevens bewijsstukken heeft 

voorgelegd in verband met het pensioen dat dhr. D. ontvangt. Deze inkomsten worden door de 

gemachtigde in overweging genomen. Hij komt echter tot de vaststelling dat het pensioen van dhr. D. 

ontoereikend is, daar het maandelijks uitgekeerde bedrag niet minstens gelijk is aan honderdtwintig 

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

op maatschappelijke integratie”. Het is louter op grond van deze laatste vaststelling, met name dat het 

pensioen niet minstens gelijk is aan honderdtwintig procent van het bedrag vermeld in voormelde wet, 

dat de gemachtigde tot de vaststelling komt dat de inkomsten van de referentiepersoon (uit zijn 

pensioen) niet voldoende zijn om in zijn behoeften en die van de visumaanvragers te voorzien, zonder 

dat zij ten laste vallen van de openbare overheden. Uit de bespreking van de andere inkomstenbewijzen 

die werden voorgelegd bij de visumaanvraag, die volgens de gemachtigde om verschillende redenen 

niet in aanmerking konden worden genomen, kan niet worden afgeleid dat de gemachtigde effectief is 

overgegaan tot een concreet onderzoek van de persoonlijke situatie van de verzoekende partij, haar 

moeder en haar Belgische stiefvader. De beoordeling van alle stukken aangaande de inkomsten van de 

referentiepersoon valt niet samen met een concrete analyse die bepaalt welke bestaansmiddelen de 

betrokkenen nodig hebben om in hun behoeften te voorzien zonder dat zij ten laste vallen van de 
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openbare overheden. Het verweer dat uit de bestreden beslissing blijkt dat wel degelijk een 

behoefteanalyse werd verricht, kan dan ook niet worden bijgetreden.  

 

2.9. In de nota met opmerkingen wordt nog aangehaald dat het feit dat dhr. D. geen lening meer heeft 

lopen voor zijn woning, niet toelaat om daaromtrent inkomsten af te leiden, en dat in de bestreden 

beslissing ook niets wordt vermeld over “de behoorlijke huisvesting”. De Raad stelt vast dat dit verweer 

neerkomt op een a posteriori motivering die niet is terug te vinden in de bestreden beslissing noch in het 

administratief dossier. Door a posteriori te pogen een motivering te voorzien, wordt de schending van de 

materiële motiveringsplicht in het licht van artikel 42, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet door de 

verwerende partij niet rechtgezet (cf. RvS 28 oktober 2008, nr. 187.420). 

 

2.10. In de nota wordt nog aangehaald dat de verzoekende partij de mogelijkheid had om bij haar 

visumaanvraag alle nodige documenten ter staving van haar aanvraag over te maken en dat in hoofde 

van de gemachtigde geen verplichting bestaat om actuele informatie op te vragen. Dienaangaande 

wenst de Raad te benadrukken dat, indien de gemachtigde niet bekend is met de eigen en specifieke 

behoeften van de verzoekende partij en de Belgische referentiepersoon, artikel 42, § 1, tweede lid van 

de Vreemdelingenwet voorziet dat hij hiervoor alle bescheiden en inlichtingen die voor het bepalen van 

de bestaansmiddelen die zij nodig hebben om te voorkomen dat ze ten laste vallen van de openbare 

overheden, kan doen overleggen door de betrokken vreemdeling. De Raad stelt vast dat uit het 

administratief dossier niet blijkt dat de gemachtigde gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om 

inlichtingen in deze zin te vragen. Daarenboven gaat de gemachtigde voorbij aan het feit dat een “attest 

van enige eigendom” werd voorgelegd, dat een relevant element is in het kader van een concrete 

behoefteanalyse en dat nergens uit blijkt dat hiermee rekening werd gehouden. 

 

 2.11. Het voorgaande in acht genomen, dient te worden vastgesteld dat de bestreden beslissing niet is 

gesteund op een zorgvuldig onderzoek naar alle feitelijke aspecten van de zaak. De bestreden 

beslissing mist in die zin dan ook een deugdelijke materiële grondslag.  

 

De materiële motiveringsplicht werd geschonden en de bestreden beslissing werd genomen met 

miskenning van artikel 42, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet. Het tweede middel is in de 

aangegeven mate gegrond. 

 

2.12. Het tweede middel is in de aangegeven mate gegrond en leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing tot weigering van de afgifte van een visum voor lang verblijf.  

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van de andere onderdelen en middelen niet tot een ruimere 

vernietiging kan leiden, dienen deze niet meer te worden onderzocht (RvS 18 december 1990, nr. 

36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. 

 

4. Kosten 

 

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

partij. 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 17 september 2013 tot weigering van de afgifte van een visum 

voor lang verblijf (type D) wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig april tweeduizend zeventien 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 


