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 nr. 189 403 van 5 juli 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 27 maart 2017 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 17 februari 2017 tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

20). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 25 april 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 mei 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. BOTTELIER, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat C. VANBEYLEN, 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 19 augustus 2016 diende verzoeker een aanvraag in van een verblijfskaart van familielid van  

een burger van de Unie. 

 

1.2. Op 17 februari 2017 werd een beslissing genomen tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de bestreden beslissing, die als volgt gemotiveerd is: 

 

“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 19.08.2016 werd 

ingediend door: 

[..] 
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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  

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

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

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

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

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

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

wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid.  

 

Als bewijs van haar bestaansmiddelen legt de referentiepersoon loonfiches voor bij het OCMW van 

Kortrijk in het kader van een tewerkstelling als artikel 60. Bij nazicht van Dolsis blijkt dat de 

tewerkstelling bij het OCMW Kortrijk werd beëindigd op 21.08.2016, wat trouwens ook op de loonfiches 

vermeld staat. Op basis van de voorgelegde bewijzen heeft onze dienst dan ook geen zicht op het 

huidig netto-inkomen van de referentiepersoon. Bijgevolg kan er niet afdoende beoordeeld worden of de 

Belgische onderdaan heden over stabiele, toereikende en voldoende bestaansmiddelen beschikt. 

Gezien de finaliteit van de art. 60 tewerkstelling is dat de werknemer kan overgaan van sociale bijstand 

naar werkloosheidsuitkering is het goed mogelijk dat de referentiepersoon intussen een uitkering geniet. 

Echter, enkel de RVA is bevoegd om dit vast te stellen, niet de Dienst Vreemdelingenzaken. Bij gebrek 

aan bewijs daarvan hebben we bovendien het raden naar het bedrag en of de referentiepersoon 

effectief werk zoekt. Op basis van de voorgelegde documenten kan niet worden vastgesteld of aan de 

middelenvereiste overeenkomstig art. 40ter van de wet van 15.12.1980 is voldaan.  

Een behoeftenanalyse overeenkomstig art. 42, §1, tweede lid van de wet van 15.12.1980 is hierbij 

overbodig. Er werd immers geen enkele informatie verstrekt over de huidige bestaansmiddelen van de 

referentiepersoon. De toetsing of aan de voorwaarden is voldaan, kan bijgevolg niet gebeuren.  

 

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

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

30 dagen. Wettelijke basis artikel 7,1,2° 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 gemeenschappelijke kinderen is hier 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. Betrokkene en zijn partner zullen een andere manier moeten vinden, 

voor zover zij de relatie wensen verder te zetten, om hun gezinsleven uit te bouwen/te beleven.”  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

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

vreemdelingenwet, van artikel 40ter en artikel 42, §1, van de vreemdelingenwet alsook van artikel 8 van 

het EVRM. Hij licht het middel toe als volgt: 

 

“Middel afgeleid uit de schending van de motiveringsplicht, meer bepaald de artikelen 2 en 3 van de 

uitdrukkelijke motiveringswet van 29 juli 1991, alsmede de schending van het artikel 62 van de Wet van 

15 december 1980. Schending van artikel 40ter en artikel 42 §1 van de 

 

Wet van 15 december 1980. Schending van artikel 8 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens 

(EVRM). 

 

Doordat de bestreden beslissing wordt gemotiveerd door te stellen dat : 

 

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

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

… 
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Bij nazicht van Dolsis blijkt dat de tewerkstelling bij het OCMW Kortrijk werd beëindigd op 21.08.2016. 

… 

Op basis van de voorgelegde documenten niet kan worden vastgesteld of aan de middelenvereiste 

overeenkomstig art. 40ter van de wet is voldaan. 

… 

Er werd geen informatie verstrekt over de huidige bestaansmiddelen van de referentiepersoon. 

… 

Het recht op verblijf wordt daarom geweigerd aan betrokkene.” 

 

Terwijl verzoeker op het moment van de aanvraag gezinshereniging alle beschikbare loon-fiches heeft 

voorgelegd van de referentiepersoon Mevr. K. T., vermits verwerende partij vraagt alle bewijsstukken 

voor te leggen inzake inkomsten die betrekking hebben op de laatste 12 maanden voorafgaand aan de 

aanvraag gezinshereniging (zie info website www.dofi.ibz.be). 

 

Verzoeker heeft aldus voldaan aan zijn verplichtingen. 

 

De referentiepersoon geniet sinds 22.08.16 een werkloosheidsuitkering, aangevuld met een uitkering 

van de mutualiteit in oktober en november 2016 en op 30.01.17 is zij een activeringsbegeleiding gestart 

in het vooruitzicht van een nieuwe tewerkstelling (stuk 3). 

 

Verzoeker stelt dat verwerende partij bijkomende informatie diende op te vragen bij verzoeker omtrent 

de inkomsten van de referentiepersoon, indien zij de voorgelegde inkomstenbewijzen onvoldoende 

achtte. 

 

Verzoeker werd niet ingelicht over het feit dat hij mogelijks bijkomende inkomstenbewijzen diende te 

bezorgen. 

 

Verwerende partij is in gebreke gebleven om haar beslissing zorgvuldig voor te bereiden en deze te 

baseren op correcte feitenvinding door geen bijkomende inlichtingen/stukken te vragen aan verzoeker. 

 

De bestreden beslissing schendt de motiveringsplicht. 

 

Alwaar verwerende partij geen behoeftenanalyse heeft doorgevoerd, schendt de bestreden beslissing 

bovendien art. 42 §1 van de vreemdelingenwet, nu geoordeeld werd dat aan de voorwaarde van het 

toereikend karakter van de bestaansmiddelen niet voldaan is. 

 

De bestreden beslissing schendt temeer art. 8 EVRM vermits de beslissing verhindert dat verzoeker met 

zijn Belgische partner een gezinsleven zou uitbouwen. 

 

De uitbouw van een gezinsleven in het buitenland is onmogelijk gelet op de aanwezigheid in België van 

de (minderjarige) kinderen van de referentiepersoon, die speciale zorgen behoeven. 

 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

2.2. Verzoeker voert aan dat de referentiepersoon sedert 22 augustus 2016 een werkloosheidsuitkering 

heeft, aangevuld met een uitkering van het ziekenfonds in oktober en november 2016 en op 30 januari 

2016 een activeringsbegeleiding is gestart. Hij betoogt dat indien de verwerende partij de 

inkomstenbewijzen niet voldoende achtte, zij verzoeker diende uit te nodigen tot het neerleggen van 

aanvullende stukken. 

 

Verzoeker kan niet worden bijgetreden. Overeenkomstig artikel 40ter, §2, tweede lid, van de 

vreemdelingenwet dient de aanvrager van het voordeel van gezinshereniging aan te tonen over stabiele, 

toereikende en regelmatige bestaansmiddelen te beschikken. De bewijslast ligt dan ook bij hem. In de 

bijlage 19ter die hem werd afgegeven op 19 augustus 2016 werd hem duidelijk verzocht de nodige 

bewijzen voor te leggen. Het komt aan verzoeker toe om ervoor te zorgen dat de aanvraag volledig is of 

eventuele wijzigingen kenbaar te maken opdat het bestuur met kennis van zaken kan oordelen of al dan 

niet voldaan is aan de voorwaarden van artikel 40ter van de vreemdelingenwet. Ook waar verzoeker 

thans nieuwe bewijzen van inkomsten voorlegt, kan de Raad slechts vaststellen dat deze niet aan het 

bestuur werden voorgelegd ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing, zodat deze er geen 

rekening mee kon houden. Waar verzoeker verwijst naar de website van de Dienst Vreemdelingenzaken 

en aanvoert dat hij slechts de inkomsten van de voorgaande 12 maanden diende voor te leggen, toont 
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verzoeker niet aan op grond van welke rechtsregel het de verwerende partij verboden zou zijn op het 

ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing bij het beoordelen van de bestaansmiddelen uit te 

gaan van de actuele situatie van de betrokkene. De verzoekende partij kan bezwaarlijk voorhouden dat 

zij op 19 augustus 2016 moeilijk kon voorzien dat de tewerkstelling een einde nam op 21 augustus 

2016, 2 dagen later, en zij haar aanvraag niet diende te actualiseren. Bovendien doet verzoekers 

verwijzing naar de website van Dienst Vreemdelingenzaken geen afbreuk aan het duidelijke verzoek in 

de hem afgegeven bijlage 19ter van 19 augustus 2016 om ten laatste op 19 november 2016 de nuttige 

documenten voor te leggen, waaronder de bewijzen van voldoende bestaansmiddelen van de Belgische 

referentiepersoon. Verzoeker kan dan ook niet ernstig voorhouden dat hij met een bewijs van 

tewerkstelling die werd stopgezet twee dagen na het indienen van zijn aanvraag hieraan voldaan heeft. 

 

Waar verzoeker aanvoert dat geen behoefteanalyse werd doorgevoerd, merkt de Raad op dat dit 

krachtens artikel 42, §1, van de vreemdelingenwet enkel vereist is wanneer de bestaansmiddelen niet 

regelmatig of toereikend stabiel zijn. In casu wordt in de bestreden beslissing evenwel vastgesteld dat er 

geen informatie werd verstrekt over de huidige bestaansmiddelen van de referentiepersoon. In dit geval 

kan een toetsing in het kader van een behoefteanalyse ook niet worden uitgevoerd, aangezien de 

verwerende partij niet weet hoeveel de actuele bestaansmiddelen bedragen. 

 

Waar verzoeker een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, dient te worden opgemerkt dat de 

terugkeer naar het land van herkomst om zich aldaar in regel te stellen met de in België geldende 

binnenkomst- en verblijfsvoorwaarden niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op een 

gezins- of privéleven. Bovendien gaat het niet om een definitieve maar slechts om een tijdelijke 

scheiding met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de 

wettelijke bepalingen, die het gezinsleven van verzoeker niet in die mate verstoort dat er sprake kan zijn 

van een schending van artikel 8 van het EVRM (EHRM 19 februari 1996, nr. 23218/94, Gul/Zwitserland, 

22 EHRR 228). Een tijdelijke scheiding en verwijdering leidt in beginsel niet tot een verbreking of een 

aantasting van de relatie tussen de partners. Voorts kunnen moderne communicatiemiddelen verzoeker 

in staat stellen om tijdens de scheiding in nauw contact te blijven met zijn partner en zijn gezinsleven 

met haar verder te onderhouden. 

 

Verder gaat het hier ook om een situatie van eerste toelating, aangezien verzoeker een aanvraag 

indiende voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie c.q. Belgische 

onderdaan en er hem geen bestaand verblijfsrecht werd ontnomen, zodat volgens het EHRM moet 

worden onderzocht of er een positieve verplichting is voor de staat om het recht op gezinsleven te 

handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut v. Nederland, § 63; EHRM 31 januari 

2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair 

balance’-toets, dit is een billijke afweging. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt dat er een 

positieve verplichting voor de staat is, dan is er een schending van artikel 8, eerste lid, van het EVRM 

(EHRM 17 oktober 1986, Rees v. Verenigd Koninkrijk, § 37).  

 

Verzoeker zet hieromtrent uiteen dat de referentiepersoon minderjarige kinderen heeft, die speciale 

zorgen behoeven. Verzoeker beperkt zich op dit punt tot een zeer summiere uiteenzetting. Noch de 

referentiepersoon, noch de kinderen van de referentiepersoon worden door de bestreden beslissing 

rechtstreeks getroffen. Verzoeker zet niets uiteen omtrent de band die hij zou hebben met deze 

kinderen, noch licht hij iets toe met betrekking tot hun graad van afhankelijkheid en de mate waarin hij 

voor hen zou instaan. Verzoeker maakt met zijn summiere verwijzing naar het feit dat zijn partner 

kinderen heeft, geenszins aannemelijk dat er in casu sprake zou zijn van een positieve verplichting.  

 

Het middel is niet gegrond.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf juli tweeduizend zeventien door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 


