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 nr. 189 549 van 7 juli 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 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 IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 5 april 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 10 maart 2017 tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten en om de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te verzoeken “de zaak opnieuw te verwijzen naar de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie teneinde aan verzoekster een verblijfsrecht in België toe te 

kennen”. 

 

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 7 april 2017 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 6 juni 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 juli 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en van advocaat E. WILLEMS, die loco advocaat 

C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 12 september 2016 diende verzoekster, geboren te E. op […]1965 een aanvraag in van een 

verblijfsvergunning van een familielid van een burger van de Unie in functie van haar Belgische 

echtgenoot. 
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Op 10 maart 2017 nam de gemachtigde de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

Dit is thans de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

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

HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

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 12.9.2016 werd 

ingediend door: 

 

Naam: G. 

Voornaam: K. 

Nationaliteit: Unie der Soc. Sovjetrep. 

Geboortedatum: […] 

Geboorteplaats: E. 

Identificatienummer in het Rijksregister: […] 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: […] 

 

om de volgende reden geweigerd: 

 

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

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

familielid van een burger van de Unie.  

 

Artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 stelt dat bij een aanvraag gezinshereniging 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 de bestaansmiddelen van de referentiepersoon werden volgende documenten 

voorgelegd: 

- Attest Federale Pensioendienst dd. 20.10.2016: maandelijks IGO-bedrag van €360,33; Toelichting bij 

de berekening van het IGO-bedrag; Attest Inkomensgarantie voor ouderen dd. 19.01.2016: echter, het 

IGO- bedrag is een uitkering die toegekend wordt aan bejaarde personen die niet over voldoende 

financiële middelen beschikken. Het maakt onderdeel uit van de sociale bijstand en wordt uitgekeerd 

aan personen die een leeftijd boven de 65 hebben bereikt, en vanwege die leeftijd niet meer terecht 

kunnen bij het OCMW, maar wel behoeftig zijn. Gezien de inkomensgarantie voor ouderen wordt 

beschouwd als een vorm van financiële maatschappelijke dienstverlening, wordt het niet in aanmerking 

genomen bij de beoordeling van de bestaansmiddelen van de referentiepersoon.  

- Ongedateerd attest Federale Pensioendienst waaruit blijkt dat de referentiepersoon vanaf oktober 

2016 een maandelijks pensioenbedrag van € 654,94 ontvangt 

- Afrekening Federale Pensioendienst dd. 20.10.2016: recht op achterstallen voor de maand oktober 

2016: €491,33. Dit bedrag kan niet in aanmerking genomen worden omdat het gaat om een éénmalig 

verkregen bedrag. 

- Afrekening van oktober 2016 

- Attest nettobedrag pensioen + IGO: €1604,93 

- Attest Fonds voor Arbeidsongevallen dd. 14.09.2016 waaruit blijkt dat de referentiepersoon een 

maandelijkse uitkering ontvangt van €273,80. 
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Bij de beoordeling van de bestaansmiddelen kan enkel rekening gehouden worden met het effectieve 

pensioen en de maandelijkse tegemoetkoming van het Fonds voor Arbeidsongevallen. Dit komt neer op 

een maandelijks bedrag van €928,74.  

 

Echter, uit de voorgelegde bewijzen blijkt dat de bestaansmiddelen van de referentiepersoon heden 

ontoereikend zijn. Immers, hij beschikt niet over bestaansmiddelen, die 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. Gelet op de maandelijkse vaste kosten zoals o.a. 

de woonlasten, de variabele kosten van het dagelijkse leven, en het feit dat betrokkene eveneens van 

dit inkomen moet kunnen leven, blijkt uit de behoeftenanalyse dat een bedrag ter waarde van 

honderdtwintig procent van het leefloon echt wel het strikte minimum is dat de referentiepersoon ter 

beschikking dient te hebben. Uit de voorgelegde stukken blijkt dat dit niet het geval is. Bijgevolg blijkt uit 

de behoefteanalyse dat de maandelijkse bestaansmiddelen van de referentiepersoon veel te laag liggen 

om een minimum aan waardigheid voor zowel zichzelf als voor betrokkene te garanderen. Bijgevolg 

lopen zowel betrokkene als de Belgische onderdaan het risico ten laste te vallen van het sociale 

bijstandsstelsel van het Rijk. Er dient in dit kader tevens opgemerkt te worden dat de elementen van het 

dossier erop wijzen dat de referentiepersoon behoeftig is, en niet beschikt over voldoende persoonlijke 

bestaansmiddelen om in zijn levensonderhoud te voorzien. Immers, heeft hij recht op een IGO welke - 

zoals reeds gemotiveerd - enkel wordt toegekend indien door de RVP wordt geoordeeld dat betrokkene 

niet over voldoende eigen financiële middelen beschikt.  

 

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

 

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 Al 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 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 

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. Verzoekers tonen niet 

aan dat er hinderpalen zouden zijn om het gezinsleven elders dan in België voort te zetten. Het gegeven 

bevel hoeft dan ook niet noodzakelijk afbreuk te doen aan hun gezinsleven.” 

 

2. Over de rechtspleging en de ontvankelijkheid 

 

Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

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

Vreemdelingenwet), doet de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad) uitspraak 

op basis van de synthesememorie behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de 

middelen betreft. 

 

Uit deze bepaling volgt dat de ontvankelijkheid van het beroep moet worden beoordeeld op grond van 

het verzoekschrift. 

 

Verzoekster licht haar beroep in het verzoekschrift toe als volgt: 

 

“Aangezien verzoekster op 07.09.2016 voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Landen in het 

huwelijk is getreden met de Heer D. P., geboren te A. op […]1944 en wonende te […]. 

 

Dat zij op 12.09.2016 een aanvraag heeft ingediend tot het bekomen van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie. 
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Dat zij zich immers met haar echtgenoot blijvend wenst te vestigen in België. 

Dat zij sinds 16.02.2017 ingeschreven is in het GO Centrum voor volwassenenonderwijs Volt te Landen 

in het studiegebied Nederlands tweede taal. 

 

Dat de bestaansmiddelen van haar referentiepersoon, de Heer D. P. de volgende zijn: 

 

1. Rustpensioen:    € 700,01 per maand 

2. Uitkering voor arbeidsongeval: € 273,80 per maand 

3. IGO:    € 360,33 

4. FOD Soc. Zekerheid:  Vergoeding voor personen met een handicap is aangevraagd 

 

Dat zijn maandelijkse vaste uitgaven de volgende zijn: 

- Huishuur      € 519,73 ( waterverbruik inbegrepen ) 

- Elektriciteit:     € 30,00 

- Verzekeringen:   a. auto:     € 29,73/maand 

     b. brand:   € 87,96/ jaar of € 7,33/maand 

     c. familiale:   € 6,95/maand 

      d. hospitalisatieverzekering:  € 52,37/maand 

 

Dat de Heer D. P. zijn woning verwarmt met LPG, hetgeen neerkomt op een kost van +/- € 300,00 per 

jaar. 

Dat zijn wagen eveneens op LPG rijdt ( vgl. een volle tank kost € 18,00 ) 

Dat de belasting voor zijn voertuig op jaarbasis € 200,00 bedraagt. 

Dat de Heer Peeters en verzoekster maandelijks over € 650,00 beschikken om te voorzien in hun 

levensonderhoud. 

Dat zij met dit bedrag probleemloos rondkomen en er zelfs nog in slagen om maandelijks een bedrag 

opzij te zetten voor dekking van onvoorziene uitgaven. 

Aangezien verzoekster meent hiervoor ten volle te hebben aangetoond dat haar referentiepersoon, nl. 

haar echtgenoot de Heer D. P., wel degelijk over voldoende bestaansmiddelen beschikt om in zijn 

levensonderhoud te voorzien. 

Dat zij dan ook meent dat zij voldoet aan de voorwaarden om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op 

basis van gezinshereniging. 

Dat zij dan ook met vertrouwen vordert dat de bestreden beslissing dd. 10.03.2017 zou vernietigd 

worden en dat de Raad voor Vreemdelingenzaken haar een verblijfsrecht in België zal toekennen. 

Dat zij de Raad trouwens verzoekt om samen met haar raadsman gehoord te worden op de zitting 

waarop haar beroep zal behandeld worden.” 

 

In de nota met opmerkingen werpt verweerder de exceptie van onontvankelijkheid op wegens gebrek 

aan een middel en wijst hij op de rechtsmacht van de Raad die in onderhavige procedure niet met volle 

rechtsmacht kan oordelen. Hij verwijst hierbij naar de relevante wetsbepalingen, rechtspraak en 

rechtsleer. 

 

In de synthesememorie stelt verzoekster dienaangaande: 

 

“II. 1. Het hoger beroep van eiseres is ontvankelijk 

 

Aangezien eiseres de mening is toegedaan dat verweerder geheel ten onrechte stelt dat het hoger 

beroep van eiseres niet ontvankelijk zou zijn. 

Dat hij immers stelt dat eiseres in haar verzoekschrift in beroep niet voldoende duidelijk vermeldt welke 

rechtsregel in de bestreden beslissing overtreden wordt. 

Dat eiseres de mening is toegedaan dat uit het verzoekschrift wel degelijk duidelijk blijkt welke 

rechtsregel overtreden wordt. 

Dat in het verzoekschrift letterlijk staat dat de aanvraag, die eiseres indiende tot het bekomen van een 

verblijfskaart van een familie van een burger van de Unie geweigerd werd omwille van het feit dat de 

federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie ten onrechte meent dat de Heer D. P., de echtgenoot 

van eiseres, niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt om in zijn levensonderhoud te voorzien. 

Dat hieruit onbetwistbaar volgt dat eiseres aan verweerder een overtreding op art. 40 ter van de Wet 

van 15.12.1980 ten laste legt. 

Dat verweerder dan ook op basis van de inhoud van het verzoekschrift perfect kan uitmaken welke 

rechtsregel overtreden werd en welk middel door eiseres inzake ontwikkeld wordt. 

Dat eiseres dan ook meent dat haar annulatieberoep perfect ontvankelijk is. 
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11.2. De rechtsmacht van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

 

Aangezien verweerder stelt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen inzake niet over een volle 

rechtsmacht beschikt. 

 

Dat steeds volgens verweerder de Raad enkel bevoegd is om te onderzoeken of de overheid op 

redelijke wijze de feiten heeft vastgesteld en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met 

de vaststelling van de feiten onverenigbaar zijn. Dat eiseres zich op dit punt gedraagt naar de wijsheid 

van de Raad.” 

 

Luidens artikel 39/78 iuncto artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet moet het 

verzoekschrift op straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter 

ondersteuning van het beroep worden ingeroepen”. Onder ‘middel’ in de zin van deze bepaling moet 

worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze 

waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 17 december 2004, 

nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

 

Met verweerder moet de Raad vaststellen dat het verzoekschrift geen middel bevat. Er wordt op geen 

enkele wijze aangeduid welke rechtsregel of welk rechtsbeginsel wordt overtreden en op welke wijze die 

rechtsregel door de bestreden weigering tot verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten wordt geschonden.  

 

Het kwam verzoekster toe minstens een of meerdere rechtsregels of een of meerdere rechtsbeginselen 

te benoemen die door de bestreden beslissing worden geschonden alsook om concreet toe te lichten op 

welke wijze de bestreden beslissing deze of gene rechtsregel zou schenden. 

 

Dit heeft de onontvankelijkheid van het beroep tot gevolg.  

 

Waar verzoekster in de synthesememorie alsnog aanvoert dat het onbetwistbaar zou zijn dat 

verzoekster een overtreding van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet ten laste legt, kan de Raad niet 

volgen. Het gehele verzoekschrift verwijst nergens naar artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. 

Bovendien kan een vermelding in de synthesememorie niet meer remediëren aan de door de Raad op 

basis van het verzoekschrift gemaakte vaststelling omtrent de onontvankelijkheid van het beroep. 

 

Bijkomend en ten overvloede blijkt inderdaad dat verzoekster de Raad niet enkel verzoekt de bestreden 

beslissing te vernietigen maar eveneens dat de “Raad voor Vreemdelingenbetwistingen haar een 

verblijfsrecht in België zal toekennen” of verder “het beroep in volle rechtsmacht, dat verzoekster 

aantekent tegen de beslissing van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie dd. 10.03.2017 

ontvankelijke en gegrond te verklaren”. Verzoekster heeft met haar verzoekschrift duidelijk een 

herbeoordeling van de zaak ten gronde voor ogen en gaat hierbij voorbij aan de rechtsmacht van de 

Raad in de huidige procedure geregeld op grond van artikel 39/2, § 2 van de Vreemdelingenwet. Anders 

dan de beroepen gericht tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en 

staatlozen waarbij de Raad de macht heeft de beslissing te hervormen en hij dus “volle rechtsmacht” 

heeft, kan de Raad bij een beroep tegen een beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris 

voor asiel en migratie enkel uitspraak doen wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe 

van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht. In dat geval treedt de 

Raad enkel op als annulatierechter en zal hij enkel een wettigheidstoezicht houden op de 

administratieve beslissing. Hij kan dan niet optreden als rechter in hoger beroep die op aanvraag van de 

rechtzoekende de ware toedracht van de feiten gaat beoordelen, zoals verzoekster thans klaarblijkelijk 

beoogt zowel in het verzoekschrift, als in de synthesememorie, als ter zitting. De Raad kan in deze 

annulatieprocedure onderzoeken of de betrokken overheid bij de beoordeling uitgegaan is van de juiste 

feiten, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is 

gekomen. De Raad kan in deze procedure maximaal bij een eventueel gegrond middel, quod non in 

casu, de bestreden beslissing vernietigen en de zaak voor herbeoordeling bijgevolg terugsturen naar de 

gemachtigde, doch hij kan nooit overgaan tot een hervorming ervan, noch een verblijfsrecht toekennen 

aan verzoekster, noch de gemachtigde opleggen dit te doen. 

 

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

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

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

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


