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 nr. 187 053 van 19 mei 2017 

in de zaak RvV X / II 
 
 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 
  tegen: 

 
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 
en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 
 
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 1 december 2016 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 26 oktober 2016 tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 6 december 2016 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 26 januari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

17 februari 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DE RAEDEMAEKER, die verschijnt voor de verzoekende 

partij, en van advocaat S. BOUMAHDI, 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. Verzoekende partij dient op 28 april 2016 een aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie in.  

 

1.2. Op 26 oktober 2016 wordt beslist tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel 

om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

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

HET GRONDGEBIED TE VERLATEN  



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

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

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

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 28.04.2016 werd 

(...) 

om de volgende reden geweigerd:  

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

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

familielid van een burger van de Unie.  

Artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 stelt dat bij een aanvraag gezinshereniging de ‘familieleden 

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

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

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

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

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

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

wordt daarentegen geen rekening gehouden met de middelen ver- kregen uit het leefloon, de financiële 

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

overbruggingsuitkering. De werkloosheidsuitkering komt alleen in aanmerking in- dien de Belg bewijst 

dat hij actief werk zoekt.  

Als bewijs van haar bestaansmiddelen legt de referentiepersoon een ‘attest betreffende de rechten op 

de tegemoetkoming vaan personen met een handicap’ dd 07.03.2016 voor waaruit blijkt dat ze sedert 

01.01.2015 recht heeft op een tegemoetkoming aan personen met een handicap. Volgens de meest 

recente gegevens (februari 2012) bedroeg deze maandelijkse tegemoetkoming €882,30, respectievelijk 

€556,09 (inkomensvervangende tegemoetkoming) en €326,21 (integratietegemoetkoming). Echter, de 

tegemoetkoming aan personen met een handicap (zowel de inkomensvervangende tegemoetkoming 

als de integratietegemoetkoming) is een vorm van financiële maatschappelijke dienstverlening. Dit 

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

van de referentiepersoon. (arrest RvS nr. 232.033 dd. 12.08.2015).  

De behoefteanalyse overeenkomstig art. 42, §1, tweede lid van diezelfde wet hoeft niet te worden 

gemaakt. Er is immers niet vastgesteld dat de bestaansmiddelen ontoereikend zijn, wel dat ze niet in 

aanmerking kunnen worden genomen.  

Tevens werden er bewijzen voorgelegd met betrekking tot de persoonlijke inkomsten van een derde. Er 

kan met deze documenten echter geen rekening gehouden worden bij de beoordeling van de stabiele, 

toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. Immers, het is de Belgische onderdaan die zich wenst 

te laten vervoegen, die dient aan te tonen over voldoende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen te 

beschikken. Het gaat om een voorwaarde die te dezen enkel in hoofde van de Belgische 

referentiepersoon wordt voorzien (arrest RvS nr. 232.612 dd. 20.10.2015; arrest RvV nr. 170.494 dd. 

24.06.2016).  

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

15.12.1980 om het verblijfsrecht in België  te verkrijgen op basis van gezinshereniging.  

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

ingetrokken.  

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

verblijfsaanvraag geweigerd. De andere voorwaarden werden echter niet nagekeken. Deze beslissing 

belet dus de dienst Vreemdelingenzaken niet om bij de indiening van een nieuwe verblijfsaanvraag de 

andere voorwaarden na te gaan of over te gaan tot een onderzoek of analyse die zij nodig acht.  

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.  

Hierbij wordt art. 74/13 van de wet van 15.12.1980 wel degelijk in overweging genomen. Van 

minderjarige kinderen is geen sprake, evenmin van een probleem betreffende de gezondheid van 

betrokkene. Verder, wat het gezins- en familieleven betreft: het bevel is het logische gevolg van het niet 

voldoen aan de verblijfsvoorwaarden. Indien het lang verblijf niet kan worden toegestaan en er geen 

andere rechtsgrond is waardoor betrokkene alsnog legaal in België zou kunnen verblijven, wat hier het 

geval is, is een bevel het enige alternatief. Het staat het gezin vrij zich elders als gezin te vestigen 
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alwaar zij legaal kunnen binnenkomen en verblijven of hun gezinsleven zo in te richten dat de 

referentiepersoon in België verblijft en betrokkene een andere verblijfplaats kiest. Het gegeven bevel 

hoeft dan ook niet noodzakelijk afbreuk te doen aan hun gezinsleven. Er dient tevens opgemerkt te 

worden dat de huidige beslissing geen weigering van voortgezet verblijf inhoudt.”  

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste en enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van 

het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 

van de artikelen 40ter en 42, §1 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), van de artikelen 8 en 14 EVRM, van het evenredigheidsbeginsel en van de 

hoorplicht.  

 

Verzoekende partij betoogt als volgt: 

 

“Doordat de bestreden beslissing stelt: 

(...) 

1ste onderdeel: 

Terwijl, verwerende partij door de tegemoetkoming aan personen met een handicap uit te sluiten als 

bestaansmiddel van de referentiepersoon een onredelijke en onrechtmatige interpretatie geeft aan 

artikel 40 ter § 2 10 van de vreemdelingenwet. 

Volgens artikel 40 ter § 2 1 ° van de vreemdelingenwet wordt bij de beoordeling van de 

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

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

overbruggingsuitkering. 

Verwerende partij overweegt dat de tegemoetkoming aan personen met een handicap (zowel de 

inkomensvervangende tegemoetkoming als de integratietegemoetkoming) een vorm van financiële 

maatschappelijke dienstverlening is. 

Uit artikel 1 van de organieke wet op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn volgt evenwel dat 

het begrip "maatschappelijke dienstverlening" een specifiek juridisch begrip is voor de steunverlening 

aangeboden door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn: 

"Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de 

mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Om voor 

deze bijstand te zorgen, zijn er Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn opgericht." 

De weigering van verblijf aan verzoeker als echtgenoot van een Belgische onderdaan, impliceert een 

inbreuk op het gezins- en familieleven van zowel verzoeker als de Belgische onderdaan en is dus een 

inperking van artikel 8 EVRM. Artikel 8 § 2 EVRM bepaalt: Geen inmenging van enig openbaar gezag is 

toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische 

samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het 

economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de 

bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en 

vrijheden van anderen. 

Een inperking van artikel 8 EVRM dient restrictief geïnterpreteerd te worden. Elke uitsluiting die niet 

uitdrukkelijk bij wet is voorzien kan niet toegepast worden. De tegemoetkoming voor gehandicapten is 

niet uitdrukkelijk voorzien in de opsomming van de uitgesloten bestaansmiddelen bepaald in artikel 40 

ter van de vreemdelingenwet, daar waar andere bestaansmiddelen wel bij name of in specialisme 

werden opgesomd: leefloon, gezinsbijslag, inschakelingsuitkering, overbruggingsuitkering... Financiële 

maatschappelijke dienstverlening is in deze lijst een bijzondere categorie verwijzend naar een 

bijzondere vorm van steunverlening van het OCMW en is geen verzamelnaam. 

Een rechtshandeling die een inmenging in het privé-en gezinsleven voorziet op basis van een niet door 

de wet uitdrukkelijk voorziene reden, is een onrechtmatige inmenging in de uitoefening van het recht op 

een privé- en gezinsleven zoals voorzien in artikel 8 EVRM. 

Bovendien voert verzoeker aan dat een interpretatie van artikel 40 ter van de vreemdelingenwet, waarbij 

de tegemoetkoming aan gehandicapten als categorie uitgesloten wordt van de in aanmerking te nemen 

bestaansmiddelen, een ongerechtvaardigde discriminatie impliceert van de eigen onderdanen op grond 

van artikel 10 en 11 van de Grondwet en artikel 14 EVRM, aangezien door de uitsluiting van deze 

categorie van bestaansmiddelen, Belgische referentiepersonen samen met hun bijzonder familielid op 

basis van hun handicap of ziekte worden uitgesloten bij de uitoefening van hun rechten op grond van 

artikel 40 ter, (recht op verblijf), artikel 42 § 1, tweede lid vreemdelingenwet, (een behoefteonderzoek: 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

zie derde middel), 8 EVRM (privé- en gezinsleven) en 20 VWEU (recht om niet gedwongen te worden 

de Unie te verlaten om rechten te kunnen uitoefenen zoals deze die verbonden zijn aan de huwelijkse 

status, met bovendien het gevolg dat het recht op tegemoetkoming zou komen te vervallen). 

Zodat de bestreden beslissing art. 2 en 3 van de wet op de uitdrukkelijke motiveringsplicht schendt; de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het redelijkheidsbeginsel; artikel 10 en 11 

van de Grondwetschending; art. 40 ter van de vreemdelingenwet; artikel 8 en 14 EVRM; 

2de onderdeel 

Terwijl, Artikel 40 ter van de vreemdelingen spreekt over de bestaansmiddelen waarover de 

referentiepersoon "beschikt". Artikel 40 ter van de vreemdelingenwet legt geen beperking op wat de 

herkomst van de bestaansmiddelen betreft (RW 1 maart 2016, nr. 163.344; HvJ 16 juli 2015, C-218/14). 

In die zin moeten/kunnen ook de bestaansmiddelen van inwonende gezinsleden in aanmerking worden 

genomen. 

In casu heeft verzoeker de inkomsten van zijn inwonende meerderjarige zoon voorgelegd. 

Verzoeker en zijn Belgische echtgenote, zijnde de referentiepersoon, wonen samen onder één dak met 

hun meerderjarige zoon (stuk 2). De zoon heeft een ruim inkomen, ni. Ongeveer 2.800 euro netto per 

maand (stukken 3). De Belgische echtgenote van verzoeker, zijnde de referentiepersoon voert reeds 

sedert 2009 een gemeenschappelijk huishouden met haar meerderjarige zoon. 

Verweerder stelt zonder meer Tevens werden er bewijzen voorgelegd met betrekking tot de persoonlijke 

inkomsten van een derde. Er kan met deze documenten echter geen rekening gehouden worden bij de 

beoordeling van de stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. Immers, het is de Belgische 

onderdaan die zich wenst te laten vervoegen, die dient aan te tonen over voldoende, stabiele en 

regelmatige bestaansmiddelen te beschikken. Het gaat om een voorwaarde die te dezen enkel in 

hoofde van de Belgische referentiepersoon wordt voorzien. 

Deze motivering is manifest gebrekkig. Uit deze motivering blijkt immers niet dat verweerder uitgegaan 

is van de juiste feitelijke situatie, ni. dat het in casu niet gaat om zomaar "een derde", maar om een 

inwonende meerderjarige zoon met wie reeds jaren een gemeenschappelijke huishouding wordt 

gevoerd. 

De bestreden beslissing geeft blijk van een onzorgvuldig onderzoek en impliceert een manifest 

gebrekkige motivering. 

Verweerster overweegt verder dan ook onterecht dat geen rekening kan gehouden worden met de 

inkomsten van deze "derde" bij de beoordeling van de stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen. Immers, het is de Belgische onderdaan die zich wenst te laten vervoegen, die dient 

aan te tonen over voldoende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen te beschikken. Het gaat om 

een voorwaarde die te dezen enkel in hoofde van de Belgische referentiepersoon wordt voorzien. 

Zowel een letterlijke, een analoge, een Unierechtelijke, als een teleologische interpretatie van de term 

"beschikt" uit artikel 40 ter, tweede lid van de vreemdelingenwet, leidt ertoe dat niet kan worden 

aangenomen dat deze enkel de eigen inkomsten van de Belgische referentiepersoon tot voorwerp kan 

hebben. Desalnietemin worden de inkomsten van de verzoeker, ondanks het feit dat dat in de bestreden 

beslissing wel degelijk het woord "beschikken" gehanteerd wordt, niet in rekening gebracht, louter omdat 

ze niet van de Belgische onderdaan zelf afkomstig zijn (RW 1 maart 2016, nr. 163.344). 

De bestreden beslissing is gebrekkig gemotiveerd en verweerder heeft een te enge, onredelijke 

interpretatie gegeven aan artikel 40 ter van de vreemdelingenwet 

Zodat de bestreden beslissing art. 2 en 3 van de wet op de uitdrukkelijke motiveringsplicht schendt; de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het redelijkheidsbeginsel; art. 40 ter van 

de vreemdelingenwet; 

3de onderdeel 

Terwijl verwerende partij zichzelf ten onrechte ontlast van het voeren van een behoefteonderzoek met 

de overweging: De behoefteanalyse overeenkomstig art. 42, §1, tweede lid van diezelfde wet hoeft niet 

te worden gemaakt. Er is immers niet vastgesteld dat de bestaansmiddelen ontoereikend zijn, wel dat ze 

niet in aanmerking kunnen worden genomen. 

Verwerende partij spreekt zichzelf hiermee tegen. Immers als de bestaansmiddelen niet in aanmerking 

worden genomen, is niet voldaan aan de voorwaarde van toereikende bestaansmiddelen. Wanneer niet 

voldaan is aan de voorwaarde van toereikende bestaansmiddelen is zonder beperking artikel 42 § 1 van 

de vreemdelingenwet van toepassing dat bepaalt dat de minister of zijn gemachtigde, op basis van de 

eigen behoeften van de burger van de Unie die vervoegd wordt en van zijn familieleden dient 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. 

Dat in casu verzoeker zelf een eigen pensioen genereert ten bedrage van een 400 euro per maand 

(12.700 MAD per trimester). (stukken 4) 
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Dat verwerende partij hiermee geen rekening heeft gehouden. 

Dat verwerende partij in het kader van een behoefteonderzoek hiermee rekening had moeten houden. 

Dat verzoeker nooit is uitgenodigd geweest om bescheiden of inlichtingen over te maken 

overeenkomstig artikel 42 § 1 van de vreemdelingenwet en ook nooit gehoord is geworden. 

Dat het fundamentele beginsel van het hoorrecht vereist dat een persoon gehoord wordt 

voorafgaandelijk aan een maatregel met individuele strekking die nadelig is/kan zijn. 

In zijn arrest dd. 11 december 2014 heeft het Hof van Justitie het hoorrecht verduidelijkt (Hof van 

Justitie, C-249/13, 11 december 2014). Volgens het Hof van Justitie volgt het recht om in elke procedure 

gehoord te worden uit artikel 41 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Uit het recht op 

behoorlijk bestuur volgt het recht te worden gehoord voordat een individuele maatregel wordt genomen 

die nadelig is voor de betrokkene. 

Volgens het Hof van Justitie heeft het hoorrecht tot doel: 

• de betrokkene in staat te stellen zijn standpunt en opmerkingen kenbaar te maken in het kader van 

een administratieve procedure en voordat een besluit genomen wordt dat zijn belangen op nadelige 

wijze kan beïnvloeden (M. C-277/11, Mukarubega C-166/13), eventuele vergissingen te corrigeren of 

persoonlijke omstandigheden aan te voeren die ervoor pleiten dat het besluit genomen wordt, niet 

genomen wordt of dat in een bepaalde zin besloten wordt. 

• de overheid in staat te stellen naar behoren rekening te houden met alle relevante elementen 

(Sopropé C-349/07, Mukarubega C-166/13) en kennis te nemen van de opmerkingen van de betrokkene 

door alle relevante gegevens van het geval zorgvuldig te onderzoeken en het besluit omstandig te 

motiveren (Technische Universitât C-269/90, Sopropé C-349/07). 

Het Hof stelt dat het hoorrecht gerespecteerd moet worden, ook al voorziet de toepasselijke wetgeving 

er niet uitdrukkelijk in (Sopropé C-349/07, M. C-277/11, G. en R. C-383/13). 

In casu, moet vastgesteld worden dat verzoeker niet gehoord is of uitgenodigd is geworden om 

relevante elementen aan te voeren. 

Dat in casu geen afweging werd gemaakt op grond van het evenredigheidsbeginsel. Immers in casu is 

geen redelijke vrees voorhanden dat verzoeker ten laste zal vallen van de Belgische overheden. De 

gezinsinkomsten bedragen 882 euro van de Belgische referentiepersoon + 2800 euro van de 

meerderjarige samenwonende zoon + 400 euro eigen pensioen van verzoeker. 

Zodat de bestreden beslissing art. 2 en 3 van de wet op de uitdrukkelijke motiveringsplicht schendt; de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder hetzorgvuldigheidsbeginsel en het 

redelijkheidsbeginsel; art. 40 ter en van artikel 42§1 van de vreemdelingenwet; het 

evenredigheidsbeginsel; de hoorplicht;” 

 

2.2. In de nota met opmerkingen repliceert de verwerende partij als volgt: 

 

“(...) 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoeker d.d. 28 april 2016 een aanvraag voor 

een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie indiende als echtgenoot van mevrouw 

(...). Hij diende te voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in artikel 40ter van de 

vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: 

“§ 1. De familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, van een Belg die zijn recht op vrij verkeer heeft 

uitgeoefend overeenkomstig het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, zijn onderworpen aan dezelfde bepalingen als de familieleden van een 

burger van de Unie. 

§ 2. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de volgende familieleden van een Belg die 

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

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

Europese Unie : 

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

gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

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

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

hij actief werk zoekt. Deze voorwaarde is niet van toepassing indien alleen zijn minderjarige familieleden 

bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3°, de Belg vergezellen of zich bij hem voegen. 2° beschikt over 

voldoende huisvesting (…)” 

Uit nazicht van het administratief dossier blijkt dat verzoeker, ter staving van de bestaansmiddelen van 

de Belgische referentiepersoon een document voorlegde waaruit blijkt dat de referentiepersoon een 

Inkomsensgarantie voor ouderen ontvangen (hierna IGO). 

Verzoeker toont niet aan dat de inkomensgarantie voor ouderen niet zou kunnen worden beschouwd als 

een vorm van sociale bijstand. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde in die zin onder 

meer in arrest nr. 125 604 d.d. 13.06.2014, http://www.rvv-cce.be, onder meer wat volgt: 

 “In hetgeen voorafgaat, is al uiteengezet dat bij het berekenen van de bestaansmiddelen er geen 

rekening kan gehouden worden met de inkomensgarantie voor ouderen. Het kan niet ernstig betwist 

worden dat deze inkomensgarantie een uitkering is die toegekend wordt aan bejaarde personen die niet 

over voldoende financiële middelen beschikken en die het vroegere “gewaarborgd inkomen” vervangt. 

Dergelijke vergoeding verzekert een minimaal niveau van bestaanszekerheid en kan niet mee in 

overweging genomen worden om de totaliteit van voldoende bestaansmiddelen te bepalen nu zij tot het 

aanvullend bijstandsstelsel behoort. Ter terechtzitting hierop gewezen, stelt de verzoekende partij zich 

te gedragen naar de wijsheid. De verweerder besluit dat er hoe dan ook geen voldoende toereikende 

bestaansmiddelen zijn aangetoond. Samen met de verweerder moet worden vastgesteld dat het 

bestaan van toereikende bestaansmiddelen niet werd aangetoond. Al de inkomsten, zijnde een 

inkomensgarantie voor ouderen, een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en een tegemoetkoming 

voor mantel- en thuiszorg, die de Belgische onderdaan in functie van wie de verzoekende partij 

gezinshereniging vraagt, komen niet in aanmerking ter bepaling van de bestaansmiddelen.” (eigen 

onderlijning) 

Zie ook het arrest van de Raad van state met nr. 232.848 van 10 november 2015: 

“In dit verband dient ook te worden verwezen naar de ratio legis van het meergenoemde artikel 

40tervoor het opleggen van een inkomensvoorwaarde aan de persoon in functie van wie de 

gezinshereniging wordt gevraagd. Deze voorwaarde heeft tot doel te vermijden dat de vreemdeling die 

in het kader van gezinshereniging een verblijfsrecht wil krijgen, ten laste valt van de openbare 

overheden. De IGO valt echter volledig ten laste van de overheid. Indien een verblijfsrecht zou worden 

verkregen in functie van een persoon die dergelijke tegemoetkoming ontvangt, zou de vreemdeling 

volledig ten laste van de overheid vallen. De IGO, die in wezen het equivalent van het leefloon voor 65-

plussers is, valt dan ook onder de in artikel 40ter, tweede lid, van de vreemdelingenwet bedoelde 

“aanvullende bijstandsstelsels”. Vermits de IGO onder dit laatste begrip valt, wordt aan het voorgaande 

geen afbreuk gedaan door het feit dat zij niet uitdrukkelijk is opgenomen in de opsomming van artikel 

40ter, tweede lid, eerste streepje, 2°, van de vreemdelingenwet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bijstand ter dekking van bijzondere en onvoorziene kosten”. (HvJ4 maart 2010, nr. C-578/08, Chakroun, 

§ 46 en § 49) 

Derhalve vermocht de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in het bestreden arrest de IGO niet uit te 

sluiten van de in artikel 40ter, tweede lid, eerste streepje, 2°, van de vreemdelingenwet bedoelde 

aanvullende bijstandsstelsels. Het enige middel is in die mate gegrond en deze vaststelling volstaat voor 

de vernietiging van het bestreden arrest.” 

Zoals ook uitdrukkelijk vermeld wordt op de website van de Rijksdienst voor Pensioenen, vormt de 

Inkomensgarantie voor Ouderen “een uitkering die toegekend wordt aan bejaarde personen die niet 

over voldoende financiële middelen beschikken” (zie 

http://www.onprvp.fgov.be/nl/pension/igo/paginas/default.aspx). 
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Concreet vormt deze inkomensgarantie voor ouderen het equivalent van het leefloon voor personen 

vanaf 65 jaar, die met name de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt (zie ook de Wet van 

20.03.2001). 

Derhalve kan niet worden ingezien hoe dienstig zou kunnen worden voorgehouden dat de 

Inkomensgarantie voor Ouderen geen vorm van aanvullend bijstandsstelsel uitmaakt, waarmee 

overeenkomstig artikel 40ter, 2e lid Vreemdelingenwet geen rekening kan worden gehouden bij de 

beoordeling van de bestaansmiddelen van de Belgische referentiepersoon. 

Verzoeker betoog doet geen afbreuk aan het voorgaande. 

Waar verzoeker kritiek levert op artikel 40ter van de vreemdelingenwet en stelt dat de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet zijn geschonden, kan gewezen worden op arrest nr. 121/2013 van het Grondwettelijke 

Hof, dat d.d. 26 september 2013 onder meer oordeelde wat volgt: 

‘(…) B.52.3. Bovendien vormen de aan de Belgische gezinshereniger opgelegde striktere 

inkomensvoorwaarden een relevante maatregel om het voortbestaan van het stelsel voor sociale 

bijstand en het verblijf van de familieleden van de gezinshereniger in menswaardige omstandigheden te 

verzekeren. 

In tegenstelling met de « burger van de Unie », wiens verblijfsrecht kan worden ingetrokken wanneer hij 

een onredelijke last voor de begroting van de Staat wordt, beschikt de Belg over het recht op de sociale 

bijstand zonder op enig ogenblik het risico te lopen dat zijn verblijfsrecht hem wordt afgenomen, zodat 

het feit dat aan de Belg die zijn recht van vrij verkeer niet heeft uitgeoefend en die gebruik wenst te 

maken van zijn recht op gezinshereniging de verplichting wordt opgelegd aan te tonen dat hij over meer 

financiële en materiële middelen beschikt dan de « burger van de Unie », het mogelijk maakt het 

voortbestaan van het socialezekerheidsstelsel te verzekeren. 

Het kan immers niet worden uitgesloten, enerzijds, dat de tenlasteneming van zijn familieleden de 

financiële situatie van die Belgische onderdaan zodanig verergert dat hij, na verloop van een bepaalde 

periode, van de sociale bijstand afhankelijk wordt om zijn eigen essentiële behoeften te verzekeren en, 

anderzijds, dat het recht op de eerbiediging van het gezinsleven, verankerd in artikel 22 van de 

Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, aan de overheden de 

verplichting oplegt om, zelfs in een dergelijke situatie, geen einde te maken aan het verblijf van zijn 

familieleden die in voorkomend geval sedert een bepaald aantal jaren legaal op het Belgische 

grondgebied verblijven. 

B.53. Het Hof dient voorts de evenredigheid van de bestreden maatregelen te onderzoeken in zoverre 

zij betrekking hebben op de gezinshereniging met bloedverwanten in de opgaande lijn, op de vereisten 

inzake bestaansmiddelen en op de leeftijdsvereisten voor echtgenoten en partners.(…)’ 

Verzoekers betoog inzake artikel 8, tweede lid van het EVRM, is verder geenszins dienstig. Het gaat in 

casu immers om een eerste toelating en het EHRM oordeelt dan traditioneel dat er dan geen inmenging 

is en geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 EVRM dient te geschieden. Verzoekers 

betoog als zou niet voldaan zijn aan artikel 8, 2° EVRM is dan ook geenszins dienstig. 

Verzoeker die bovendien niet aannemelijk maakt dat aan voorwaarden inzake gezinshereniging in casu 

werden voldaan, kan van de verwerende partij geen positieve verplichting eisen om hem desalniettemin 

toe te laten op het grondgebied enkel omwille van het feit dat hij gehuwd is. Bovendien kan uit het 

administratief dossier worden afgeleid dat de echtgenote van verzoeker reeds sedert 2009 op het 

Belgische grondgebied verblijft en dat verzoeker zelf pas in februari 2016 naar België is gereisd. Uit het 

feit dat verzoeker en zijn echtgenote gedurende zeer lange tijd (7 jaar) van elkaar gescheiden leefden, 

kan niet worden afgeleid als zou er thans een absolute noodzakelijkheid zijn dat verzoeker een 

verblijfsrecht wordt toegestaan en dat de wettelijke voorwaarden inzake gezinshereniging, geen 

toepassing zouden vinden. Een schending van artikel 8 EVRM wordt niet aangetoond. 

Verzoeker betoogt verder dat er wel rekening diende te worden gehouden met de inkomsten van zijn 

meerderjarige zoon, nu de Belgische referentiepersoon er een gemeenschappelijk huishouden mee 

vormt. 

Vooreerst dient te worden aangegeven dat de inkomsten van de zoon terecht bestempeld worden als 

“inkomsten van een derde”, nu die zoon geen partij is bij de aanvraag. 

Verder volstaat het te verwijzen naar het arrest nr. 230.955, d.d. 23 april 2015 waarin de Franstalige 

kamer van Raad van State de interpretatie van verzoeker volledig tegenspreekt. Overeenkomstig de 

rechtspraak van het Grondwettelijke Hof (arrest nr. 121/2013, d.d. 26 september 2013), zijn de beoogde 

inkomsten die van de referentiepersoon. Bovendien preciseert de wetgever in welke specifieke gevallen 

de inkomsten van de aanvrager of andere gezinsleden dienen in aanmerking te worden genomen. De 

Raad van State verwijst onder meer naar artikel 10bis, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet, met 

betrekking tot familieleden van vreemde studenten bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid, 4° tot 6°. In deze 

hypothese, kan het bewijs van toereikende, stabiele en voldoende bestaansmiddelen worden 

bijgebracht op basis van de inkomsten van de studenten zowel als die van het te vervoegen familielid. 
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De Raad van State leidt hieruit af dat artikel 40ter, tweede lid, van de Vreemdelingenwet voorziet dat het 

de referentiepersoon is die dient te beschikken over toereikende, stabiele en voldoende 

bestaansmiddelen, zonder rekening te houden met de inkomsten van de persoon die hem vervoegt. 

Ook de Nederlandstalige kamer van de Raad van State oordeelde in haar zeer recent arrest met 

nummer nr. 232.612 van 20 oktober 2015 in dezelfde zin: 

“De verzoekende partij stelt echter terecht dat de voorwaarde van stabiele, voldoende en toereikende 

bestaansmiddelen in artikel 40ter van de vreemdelingenwet wordt opgelegd aan “de Belgische 

onderdaan”. Het gaat om een voorwaarde die te dezen enkel in hoofde van de Belgische 

referentiepersoon wordt voorzien en daaraan wordt geen afbreuk gedaan door de inhoud van het 

huwelijksvermogensrecht, dat een heel andere finaliteit heeft. 

In dit verband kan worden gewezen op het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 121/2013 van 26 

september 2013 waarin wordt verwezen naar “de aan de Belgische gezinshereniger opgelegde striktere 

inkomensvoorwaarden” (punt B.52.3), naar “de stabiele en toereikende bestaansmiddelen van de 

gezinshereniger” (punt B.55.2) en naar de inkomsten van “de Belgische gezinshereniger” (punten B.55.3 

en B.55.4). Er is steeds sprake van de inkomsten van de Belgische referentiepersoon en niet van de 

vreemde echtgenoot-aanvrager. Daarentegen vermeldt het Grondwettelijk Hof in dat arrest wel dat 

artikel 11, § 2, eerste lid, 1°, van de vreemdelingenwet aldus moet worden geïnterpreteerd dat het “niet 

verbiedt dat de bevoegde overheid bij de verlenging van de verblijfstitel van de betrokken vreemdeling 

niet alleen rekening houdt met de inkomsten van de gezinshereniger maar ook met die van zijn 

gezinsleden, voor zover het niet om sociale bijstand gaat” (punt B.21.4). Hieruit volgt dat met de 

inkomsten van de familieleden van de Belgische gezinshereniger, waaronder de betrokken vreemdeling 

zelf, enkel rekening mag worden gehouden bij een hernieuwing van de verblijfstitel en niet bij de 

oorspronkelijke aanvraag. 

In hetzelfde arrest vermeldt het Grondwettelijk Hof nog betreffende “het instellen van inkomensvereiste 

ten aanzien van de gezinshereniger die zijn echtgenoot bij zich wil voegen” dat “de bestreden 

inkomensvereiste beoogt te vermijden dat vreemdelingen die een verblijfsrecht willen verkrijgen in het 

kader van gezinshereniging, ten laste vallen van de overheid en […] een legitieme doelstelling 

[na]streeft” (punten B.64.7 en 64.8). Het Hof heeft het dus andermaal enkel over inkomsten van de 

Belgische referentiepersoon zelf. 

Door in het bestreden arrest te oordelen dat “verweerder wel degelijk met de inkomsten van verzoeker 

rekening [had] moeten houden voor de beoordeling van het stabiel, toereikend en regelmatig karakter 

waarover de 

Belgische huwelijkspartner beschikt”, hoewel de aanvraag niet de verlenging van een verblijfstitel 

betreft, heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen derhalve artikel 40ter van de vreemdelingenwet 

geschonden. Het enige middel is in die mate gegrond en die vaststelling volstaat voor de cassatie van 

het bestreden arrest.” 

Zie ook het zeer recent arrest van 26 april 2016 met nummer 234.515 waarin de Raad van State haar 

zienswijze herhaalt: 

“Door in het bestreden arrest te oordelen “dat verweerder op basis van een verkeerde lezing van artikel 

40ter, tweede lid van de vreemdelingenwet concludeerde dat de aangebrachte bewijzen inzake 

verzoekers loon niet in aanmerking kunnen worden genomen om te bepalen of verzoekers echtgenote 

al dan niet over „bestaansmiddelen [die] 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‟ beschikt”, hoewel de aanvraag niet de verlenging van een verblijfstitel 

betreft, heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen derhalve artikel 40ter van de vreemdelingenwet 

geschonden.” 

Tot slot heeft de Raad van State in het zeer recent arrest van 28 juin 2016 met nummer 235.265, 

uitspraak gedaan omtrent de verkeerde rechtsopvatting die de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

hanteert aangaande “het beschikken” door de Belgische referentiepersoon van de bestaansmiddelen 

die de buitenlandse echtgenoot ontvangt. 

« En décidant qu’en vertu de l’article 221 du Code civil, le ressortissant belge dispose des revenus de 

son conjoint étranger et que, pour l’application de l’article 40ter, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, 

le requérant doit tenir compte des revenus de ce conjoint pour déterminer si le ressortissant belge 

dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers, le juge a commis une erreur de droit 

et a méconnu la portée de l’article 40ter, alinéa 2, précité. » 

(vrije vertaling : Door te oordelen dat krachtens artikel 221 van het burgerlijke wetboek, de Belgische 

onderdaan beschikt over de inkomsten van zijn buitenlandse partner en dat, voor de toepassing van 

artikel 40ter, alinea 2, van de wet van 15 december 1980, verzoeker rekening dient te houden met de 

inkomsten van die partner om te bepalen of de Belgische onderdaan over stabiele, toereikende en 

regelmatige bestaansmiddelen beschikt, heeft de rechter een onjuiste rechtsopvatting gemaakt en het 

voormelde artikel 40ter, alinea 2 miskend.) 



  

 

 

RvV  X - Pagina 9 

Verwerende partij verwijst in de bestreden beslissing naar voormelde arresten van de Raad van State. 

Gelet op wat voorafgaat dient te worden vastgesteld dat verwerende partij conform de hierboven 

vermelde wetsbepalingen in redelijkheid heeft besloten dat het verblijf van meer dan drie maanden 

diende te worden geweigerd en dat met de overgemaakte stukken die de bestaansmiddelen van de 

derde bewijzen, geen rekening kan worden gehouden. 

Waar verzoeker verder kritiek levert op de behoefteanalyse, laat verwerende partij gelden dat artikel 42, 

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

“Indien aan de voorwaarde van het toereikend karakter van de bestaansmiddelen bedoeld in de 

artikelen 40bis, § 4, tweede lid, en 40ter, § 2, tweede lid, 1°, niet is voldaan, dient de minister of zijn 

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

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

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

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

vreemdeling en door elke Belgische overheid.” 

Uit voormelde bepaling blijkt duidelijk dat verwerende partij slechts dient over te gaan tot een 

behoefteanalyse wanneer wordt vastgesteld dat aan de voorwaarde van het toereikend karakter van de 

bestaansmiddelen niet voldaan is. Dit wordt terecht gemotiveerd in de bestreden beslissing. In casu 

werd echter vastgesteld dat het IGO en de inkomsten van de derde niet in aanmerking kunnen worden 

genomen bij de beoordeling van de bestaansmiddelen. Derhalve diende, noch kon verwerende partij 

overgaan tot een behoefteanalyse. 

Bij arrest d.d. 21 mei 2014 (nr. 124.305) oordeelde de Raad als volgt: 

“2.8. Waar verzoekende partij aanvoert dat de bijlage 20 een behoefteanalyse ontbeert zoals voorzien in 

artikel 42, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, dient de Raad op te merken dat verzoekende partij 

een dergelijke verwachting niet kan koesteren, aangezien een dergelijke behoefteanalyse slechts dient 

plaats te grijpen voor zover er bestaansmiddelen in aanmerking werden genomen die niet voldoen aan 

de in artikel 40ter van de Vreemdelingenwet gestelde voorwaarde dat ze 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, d.w.z. er liggen bestaansmiddelen voor maar ze 

zijn niet voldoende. In casu worden de bestaansmiddelen niet in aanmerking genomen omdat er geen 

gegevens beschikbaar zijn waaruit actuele bestaansmiddelen blijken. Er dient dan ook uit 

geconcludeerd te worden dat er géén bestaansmiddelen voorliggen in de zin van artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet zodat verwerende partij ook niet de behoefteanalyse zoals voorzien in artikel 42, §1, 

tweede lid van de Vreemdelingenwet dient uit te voeren en daaromtrent evenmin dient te motiveren in 

de bijlage 20 noch verzoekende partij in dit verband om bijkomende inlichtingen dient te verzoeken (cf. 

RvS 11 juni 2013, nr. 223.807).” (RvV, 21 mei 2014 , nr. 124.305; eigen onderlijning) 

Uit artikel 42 van de vreemdelingenwet volgt geen verplichting voor verwerende partij om bescheiden en 

inlichtingen te doen overleggen. Dit diende a fortiori niet gevraagd te worden, nu verwerende partij niet 

heeft vastgesteld dat de bestaansmiddelen ontoereikend zijn. 

Daargelaten het gegeven dat met de bestaansmiddelen van verzoeker zelf, gelet op wat supra werd 

uiteengezet, evenmin rekening kan worden gehouden, dient bovendien te worden opgemerkt dat hij bij 

zijn aanvraag geen bewijzen van zijn pensioen overmaakte. De regelmatigheid van het bestuur wordt 

beoordeeld op grond van de elementen waarover verwerende partij beschikte op het moment van het 

nemen van de bestreden beslissing. De bij het verzoekschrift toegevoegde stukken, zijn dan ook niet 

dienstig. 

Inzake de hoorplicht, gaat verzoeker tot slot voorbij aan het gegeven dat de thans bestreden beslissing 

een antwoord vormt op de aanvraag die hij indiende en waarbij hij de mogelijkheid had om alle dienstige 

stukken en elementen voor te leggen die zij belangrijk achtte. Verzoeker heeft dus wel degelijk de 

mogelijkheid gehad om op een nuttige wijze voor zijn standpunt op te komen. Het stond hem bovendien 

vrij zijn aanvraag aan te vullen. De hoorplicht kan evenwel niet worden geïnterpreteerd als zou dit 

beginsel de verplichting inhouden voor verwerende partij om wanneer zij het voornemen heeft een 

beslissing te nemen omtrent een aanvraag, zij die voorgenomen beslissing zou moeten meedelen aan 

verzoeker teneinde hem alsnog de mogelijkheid te geven stukken en elementen aan te brengen die de 

uitkomst van die beslissing zouden kunnen beïnvloeden. 

Zie dienaangaande het arrest van de Raad met nummer 148.267 van 22 juni 2015: 

“Verder merkt de Raad op dat de hoorplicht in casu niet van toepassing is. (…) Bovendien heeft de 

verzoekster de mogelijkheid gehad om bij haar aanvraag en ook bij een latere aanvulling van deze 

aanvraag alle stukken en elementen bij te brengen die zij nuttig achtte teneinde van de diensten van de 

verweerder het gevraagde verblijfsrecht te bekomen. Uit de bewoordingen van artikel 42, §1, tweede lid 

van de vreemdelingenwet kan voorts een verplichting, doch enkel een mogelijkheid, worden afgeleid om 

bijkomende bescheiden en inlichtingen op te vragen bij de aanvrager of bij enige overheid.” 
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Uit het bovenstaande volgt dat de geldende regelgeving werd geëerbiedigd, dat de motivering van de 

bestreden beslissing toelaat om kennis te nemen van de determinerende motieven van de bestreden 

beslissing in het licht van die regelgeving, en dat niet wordt aangetoond als zou de bestreden beslissing 

zijn gebaseerd op een foutieve feitenvinding of kennelijk onredelijk zijn. 

Het betoog van verzoeker laat niet toe de door hem aangevoerde schendingen aan te tonen. 

Het enig middel is ongegrond.” 

 

2.3. De formele motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen 

waarom de administratieve overheid de bestreden bestuurshandeling heeft genomen, zodat kan worden 

beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 

en 3 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de administratieve 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 (RvS 7 november 2001, nr. 

100.628, RvS 30 mei 2006, nr. 159.298, RvS 12 januari 2007, nr. 166.608, RvS 15 februari 2007, nr. 

167.848, RvS 26 juni 2007, nr. 172.777). Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 

van de vreemdelingenwet.  

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan de 

bestreden beslissing genomen is. In casu geeft de bestreden beslissing duidelijk de motieven en de 

juridische grond aan op basis waarvan de beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar 

de toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 40ter van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de 

beslissing een motivering in feite, met name dat de bestaansmiddelen van de referentiepersoon niet in 

aanmerking kunnen genomen worden omdat de tegemoetkoming aan gehandicapten een vorm van 

financiële maatschappelijke dienstverlening is en dat ook met de inkomsten van een derde geen 

rekening kunnen gehouden worden. Verder wordt aangegeven waarom een behoeftenanalyse zich niet 

opdringt en dat geen rekening kan gehouden worden met inkomsten van een derde.  Verzoekende partij 

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. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat 

het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

Waar verzoekende partij inhoudelijke argumenten ontwikkelt tegen de bestreden beslissing, voert zij in 

wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel van het middel vanuit 

dit oogpunt wordt onderzocht. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn 

beoordeling in de plaats te stellen 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 kunnen komen. 

 

2.4. 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. 

 

2.5. Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar 

enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het 

bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 

september 1999, nr. 82.301). 

 

2.6. De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

redelijkheidsbeginsel wordt onderzocht in het licht van artikel 40ter van de vreemdelingenwet. 

 

Artikel 40ter van de vreemdelingenwet luidt 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; 
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– 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 Burgelijk 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 Belgische 

onderdaan bewijst dat het onroerend goed voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

(...)” 

 

Uit de gehele lezing van de bestreden beslissing die de weigering van het verblijf betreft blijkt dat 

negatief wordt beslist over de aanvraag omdat betreffende de inkomsten van de referentiepersoon in 

functie van wie de aanvraag werd gedaan, er enkel inkomsten worden bijgebracht die bestaan uit een 

tegemoetkoming aan personen met een handicap. De bestreden beslissing stelt dienaangaande dat het 

middelen zijn die een vorm van financiële maatschappelijke dienstverlening inhouden en aldus ten 

gevolge van het bepaalde in artikel 40ter, §2, 2° van de vreemdelingenwet zijn uitgesloten om in 

aanmerking te komen voor de berekening van stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. 

 

2.7. In de bestreden beslissing wordt overwogen dat de tegemoetkomingen voor gehandicapten (TVG)  

door artikel 40ter van de vreemdelingenwet worden uitgesloten als zijnde in aanmerking te nemen 

bestaansmiddelen omdat zij een vorm van financiële maatschappelijke dienstverlening zijn. 

 

2.8. De kernvraag in deze zaak bestaat erin of met de TVG rekening kan worden gehouden bij het 

beoordelen of de referentiepersoon, in casu de Belgische echtgenote van de verzoekende partij, 

beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen in de zin van artikel 40ter, § 2, 

tweede lid, 1°van de vreemdelingenwet. 

 

2.8.1. Er wordt op gewezen dat het oude artikel 40ter, tweede lid, 2° van de vreemdelingenwet, voordat 

deze bepaling vervangen werd door artikel 18 van de wet van 4 mei 2016 houdende diverse bepalingen 

inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 

januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van 

vreemdelingen (hierna: wet van 4 mei 2016), bepaalde dat bij het beoordelen van de bestaansmiddelen 

waarover de Belgische onderdaan beschikt “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 (worden) genomen”. Het begrip “aanvullend 

bijstandsstelsel”, voorzien in het oude artikel 40ter van de vreemdelingenwet, is een generieke term die 

het verzekeren van een minimaal niveau van bestaanszekerheid omvat, met name de sociale 

minimumvoorzieningen en de maatschappelijke dienstverlening. Deze categorie beoogt de 

basisbescherming te verzekeren van personen die geen (voldoende) inkomenszekerheid hebben weten 

te verwerven door hun eigen participatie op de arbeidsmarkt en die, als gevolg daarvan, evenmin 

gerechtigd zijn op prestaties van de klassieke sociale verzekeringen. De toegang tot deze stelsels is in 

beginsel onderworpen aan de voorwaarde dat de aanvrager over onvoldoende bestaansmiddelen 

beschikt. Het kan niet ernstig betwist worden dat de TVG, zeker wat de inkomensvervangende 

tegemoetkoming (IVT) betreft, onder deze categorie van bijstand valt (S. Bouckaert, Documentloze 

vreemdelingen, Grondrechtenbescherming doorheen de Belgische en internationale rechtspraak vanaf 
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1985, pagina 295 e.v.). Het aanvullend bijstandsstelsel omvat het leefloon, de inkomensgarantie voor 

ouderen, de gewaarborgde gezinsbijslag, de tegemoetkomingen voor gehandicapten en de 

tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden (J. Van Langendonck, Handboek Socialezekerheidsrecht, 

p. 12 en 787) en werkt, anders dan de klassieke sociale verzekeringen, niet op basis van individuele 

bijdragebetalingen, maar wordt uitsluitend door overheidsbijdrage gefinancierd. Ook de Raad van State 

oordeelde recent nog dat “Vermits de IVT een minimuminkomen is dat de overheid verstrekt aan 

personen die omwille van een handicap niet kunnen gaan werken of maar 1/3 of minder kunnen 

verdienen dan wat een gezond persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen, behoort zij 

ontegensprekelijk tot de aanvullende bijstandsstelsels.”  (RvS 22 september 2016, nr. 15 154). 

 

Met artikel 18 van de wet van 4 mei 2016 werd het tweede lid van artikel 40ter van de vreemdelingenwet 

evenwel aldus vervangen dat in deze bepaling, wat betreft de bestaansmiddelen waarmee geen 

rekening mag worden gehouden bij het beoordelen van de bestaansmiddelenvereiste, geen sprake 

meer is van “middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels”, doch enkel nog van “middelen 

verkregen uit het leefloon, de financiële maatschappelijke dienstverlening, de kinderbijslagen en 

toeslagen, de inschakelingsuitkeringen en de overbruggingsuitkering”. Uit de parlementaire 

voorbereiding die aan de wet van 4 mei 2016 voorafging, blijkt niet waarom de wetgever ervoor 

geopteerd heeft om de term “aanvullende bijstandsstelsels” uit artikel 40ter van de vreemdelingenwet te 

elimineren. Hieruit blijkt enkel dat de wetgever een verbetering op het oog had van de “technische, 

wetgevingstechnische en taalkundige fouten (…) die door de Senaat (“dienst Wetsevaluatie”) aan het 

licht zijn gebracht in de wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende 

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

de voorwaarden voor gezinshereniging” en tevens de bepalingen van de vreemdelingenwet inzake de 

familieleden van een Belg beoogde “in overeenstemming te brengen met het arrest nr. 121/2013 van 26 

september 2013 van het Grondwettelijk Hof, door een onderscheid te maken tussen de Belgen die 

gebruik hebben gemaakt van hun recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de Europese 

Unie en de Belgen die daar geen gebruik van hebben gemaakt” (zie de memorie van toelichting bij het 

wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 

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

van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van 

bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, Parl.St. Kamer 2015-16, nr. 1696/001, 7). 

 

Uit het voorgaande volgt in ieder geval dat de uitsluiting van de IVT uit de in aanmerking te nemen 

bestaansmiddelen thans geen grondslag meer kan vinden in de term “aanvullende bijstandsstelsels”. 

 

In de mate de wetswijziging tot doel had de bepalingen in overeenstemming te brengen met het arrest 

121/2013 van het Grondwettelijk Hof wordt er opgemerkt dat in voormeld arrest er geen betwisting 

bestond dat de TVG niet werden uitgesloten van in aanmerking te nemen bestaansmiddelen. Dit blijkt uit 

het standpunt dat de Ministerraad in die zaak innam: ““c) De tegemoetkomingen aan gehandicapten en 

de ouderdomspensioenen worden in aanmerking genomen voor de berekening van de inkomsten van 

de gezinshereniger. Bovendien dient krachtens artikel 10ter, § 2, tweede lid, van de wet van 15 

december 1980, indien aan de voorwaarde betreffende de stabiele en regelmatige bestaansmiddelen 

niet voldaan is, de minister of zijn gemachtigde, op basis van de eigen behoeften van de vreemdeling 

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.”, weliswaar in de 

beoordeling van de gelijkluidende bepaling van artikel 10 van de vreemdelingenwet (pagina 17-18 van 

voormeld arrest), bevestigd in punt B.17.8.1. 

 

2.8.2. Er dient bijgevolg vervolgens te worden onderzocht of artikel 40ter, tweede lid van de 

vreemdelingenwet een andere grond bevat op basis waarvan met de IVT geen rekening mag worden 

gehouden bij het nagaan of de Belgische referentiepersoon beschikt over stabiele, toereikende en 

regelmatige bestaansmiddelen. Hierbij dient in overweging te worden genomen dat in beginsel alle 

vormen van inkomsten waarover de referentiepersoon beschikt als bestaansmiddelen in aanmerking 

kunnen worden genomen, behalve die inkomsten waarvan de wetgever uitdrukkelijk bepaalt dat er geen 

rekening mag mee worden gehouden. De uitzonderingen op de in aanmerking te nemen 

bestaansmiddelen zijn limitatief en moeten restrictief worden geïnterpreteerd. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris in de bestreden 

beslissing de begrippen “middelen verkregen uit het leefloon, de kinderbijslagen en toeslagen, de 

inschakelingsuitkeringen en de overbruggingsuitkering” en “financiële maatschappelijke dienstverlening” 



  

 

 

RvV  X - Pagina 13 

hanteert om de IVT waarover de Belgische referentiepersoon beschikt niet in overweging te nemen voor 

het bepalen van de toereikende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen 

 

De term “maatschappelijke dienstverlening” komt voor in artikel 1 van de OCMW-wet. In het tweede lid 

van deze bepaling wordt gesteld dat er openbare centra voor maatschappelijk welzijn worden opgericht 

die tot opdracht hebben deze dienstverlening te verstrekken. Krachtens artikel 60, § 3 van de OCMW-

wet verstrekt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (hierna: OCMW) materiële hulp in de 

meest passende vorm. De materiële hulp die het OCMW naast het leefloon verleent, kan worden 

opgedeeld in drie categorieën: periodieke geldelijke steun, voorlopige tegemoetkomingen in afwachting 

van een specifieke uitkering of andere inkomsten en eenmalige geldelijke steun (J. Van Langendonck, 

Y. Stevens en A. Van Regelmortel, Handboek socialezekerheidsrecht, Intersentia, 9e editie, 2015, 751, 

nr. 2044). De financiële hulp betreft in de meeste gevallen “periodieke financiële steun”. Deze steun 

wordt onder meer in de plaats van het leefloon verleend aan personen die omwille van hun leeftijd, 

nationaliteit of verblijfplaats geen recht hebben op het leefloon. Deze steun kan ook worden toegekend 

ter aanvulling van het leefloon, indien dit te laag is om een menswaardig bestaan te kunnen leiden (J. 

Van Langendonck, Y. Stevens en A. Van Regelmortel, Handboek socialezekerheidsrecht, Intersentia, 

9e editie, 2015, 751, nr. 2045). De (financiële) maatschappelijke dienstverlening moet worden 

aangevraagd bij het territoriaal bevoegde OCMW, dat binnen de acht dagen na de aanvraag schriftelijk 

en aangetekend of tegen een ontvangstbewijs zijn beslissing aan de aanvrager meedeelt (J. Van 

Langendonck, Y. Stevens en A. Van Regelmortel, Handboek socialezekerheidsrecht, Intersentia, 9e 

editie, 2015, 754-755, nrs. 2052-2055). Hierbij kan het OCMW de toekenning van financiële steun 

onderwerpen aan de voorwaarden van artikel 3, 5° en 6°, 4, 11 en 13, § 2 van de wet van 26 mei 2002 

betreffende het recht op maatschappelijke integratie (BS 31 juli 2002), wat impliceert dat van de 

aanvrager van financiële maatschappelijke dienstverlening kan worden geëist dat hij zijn werkbereidheid 

bewijst, dat hij zijn rechten laat gelden op sociale uitkeringen of op de onderhoudsgelden waartoe zijn 

echtgenoot, ouders of kinderen gehouden zijn (J. Van Langendonck, Y. Stevens en A. Van Regelmortel, 

Handboek socialezekerheidsrecht, Intersentia, 9e editie, 2015, 750, nr. 2041). 

 

De IVT daarentegen, en overigens evenmin de integratietegemoetkoming, is een inkomen dat niet wordt 

geregeld in de OCMW-wet, doch wel in de wet van 27 februari 1987 (B.S. 1 april 1987) en het koninklijk 

besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de 

integratietegemoetkoming. Het betreft, zoals eerder gesteld “een minimuminkomen is dat de overheid 

verstrekt aan personen die omwille van een handicap niet kunnen gaan werken of maar 1/3 of minder 

kunnen verdienen dan wat een gezond persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen” (RvS 22 

september 2016, nr. 15 154). In tegenstelling tot de (financiële) maatschappelijke dienstverlening kon tot 

31 december 2016 de aanvraag tot toekenning van een IVT worden ingediend bij de Directie-generaal 

Personen met een handicap, dienst bij de FOD Sociale Zekerheid, en sedert 1 januari 2017 wat de 

THAB betreft via de Vlaamse overheid voor personen die in Vlaanderen wonen (artikel 3 Decreet 

houdende de Vlaamse sociale bescherming van 24 juni 2016 (BS 6 september 2016). Het OCMW 

beslist niet over de toekenning van de IVT. Er blijkt niet dat de bevoegde diensten bij de toekenning van 

de IVT kan onderwerpen aan de voorwaarden van artikel 3, 5° en 6°, 4, 11 en 13, § 2 van de wet van 26 

mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat het stelsel van de “financiële maatschappelijke dienstverlening” en het 

stelsel van de IVT elk een afzonderlijk normerend kader hebben, waarbij onderscheiden overheden 

bevoegd zijn voor de (behandeling van de) aanvraag en de toekenning van de prestaties en dat daarbij 

aparte voorwaarden gelden. Aldus kan de IVT niet als een vorm van “financiële maatschappelijke 

dienstverlening” worden beschouwd. 

 

2.8.3. De term “kinderbijslagen en toeslagen” is zeer onduidelijk. In de parlementaire stukken ter 

voorbereiding van de wet van 4 mei 2016 is geen indicatie terug te vinden over de draagwijdte van het 

begrip “toeslagen”. Het woord “toeslag” wordt in Van Dale gedefinieerd als “1. dat wat bij iets gevoegd 

moet worden, bv. geld; 2. extra loon”. Gelet op de omstandigheid dat de term “toeslagen” samen met de 

term “kinderbijslagen” wordt gegroepeerd in artikel 40ter, § 2, tweede lid, 1° van de vreemdelingenwet, 

kan worden aangenomen dat de wetgever met het eerstgenoemde begrip de uitkeringen bedoelde die 

de gewaarborgde gezinsbijslag vormen en die geen kinderbijslag zijn. In het oude artikel 40ter, tweede 

lid, 2° van de vreemdelingenwet, zoals het gold voordat het werd gewijzigd door artikel 18 van de wet 

van 4 mei 2016, was immers nog sprake van “de aanvullende gezinsbijslagen” en “de gezinsbijslagen” 

en uit niets blijkt dat de wetgever, naast een verbetering van de “technische, wetgevingstechnische en 

taalkundige fouten (…) die door de Senaat (“dienst Wetsevaluatie”) aan het licht zijn gebracht in de wet 

van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
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grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen inzake de voorwaarden 

voor gezinshereniging”, ook een inhoudelijke wijziging van deze bepaling beoogde. De gezinsbijslag 

omvat naast de kinderbijslag ook nog de leeftijdsbijslag en het kraamgeld, met inbegrip van de 

adoptiepremie (zie artikel 1, zevende lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde 

gezinsbijslag, BS 7 augustus 1971, en J. Van Langendonck, Y. Stevens en A. Van Regelmortel, 

Handboek socialezekerheidsrecht, Intersentia, 9e editie, 2015, 739, nr. 2014). Het is duidelijk dat deze 

prestaties geen verband houden met de IVT. Evenmin wordt betwist dat het inkomen van de 

referentiepersoon geen inschakelingsuitkering of overbruggingsuitkering is. 

 

2.8.4. Uit het hierboven gestelde blijkt dat de IVT noch onder het begrip “financiële maatschappelijke 

dienstverlening”, noch onder de overige in artikel 40ter opgesomde begrippen ter uitsluiting van inkomen 

dat in aanmerking mag genomen worden, kan worden ondergebracht. Het betreft een specifiek 

inkomen, met een eigen wettelijk kader en afzonderlijke voorwaarden. 

 

2.9. Een schending van de materiële motiveringsplicht iuncto artikel 40ter van de vreemdelingenwet 

wordt aangenomen. 

 

2.10. Het verweer dat de verwerende partij in haar nota met opmerkingen voert, kan hieraan geen 

afbreuk doen. 

 

Hoewel de ratio legis van artikel 40ter van de vreemdelingenwet voor het opleggen van een 

inkomensvoorwaarde aan de persoon in functie van wie de gezinshereniging wordt gevraagd inderdaad 

erin gelegen is “te vermijden dat de vreemdeling die in het kader van gezinshereniging een verblijfsrecht 

wil krijgen, ten laste valt van de openbare overheden” en de IVT volledig ten laste valt van de overheid 

(cf. RvS 22 september 2016, nr. 15 154), doet dit gegeven geen afbreuk aan de niet voor interpretatie 

vatbare tekst van de wet zelf (cf. RvS 19 juni 2013, nr. 223.961) waarin de IVT en de 

integratietegemoetkoming niet wordt opgenomen als inkomen waarmee geen rekening mag worden 

gehouden bij het beoordelen of de Belgische referentiepersoon al dan niet beschikt over stabiele, 

toereikende en regelmatige bestaansmiddelen, temeer nu uitzonderingen op de in aanmerking te nemen 

bestaansmiddelen restrictief moeten worden geïnterpreteerd. In zoverre het hierbij zou gaan om een 

leemte in de wet, door de wetgever gecreëerd door het begrip “middelen verkregen uit de aanvullende 

bijstandsstelsels” uit artikel 40ter van de vreemdelingenwet te schrappen, wordt er op gewezen dat het 

de Raad niet toekomt om deze leemte zelf op te vullen (cf. RvS 30 januari 2013, nr. 222.316). Het 

verweer van de verwerende partij is dan ook niet dienstig. 

 

2.11. Het middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de vernietiging van de 

bestreden beslissing. De overige aangevoerde grieven tegen deze beslissing behoeven geen verder 

onderzoek. 

 

3. Kosten 

 

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

partij. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 

26 oktober 2016 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien mei tweeduizend zeventien door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN S. DE MUYLDER 

 


