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 nr. 209 471 van 18 september 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. WARLOP 

J. Swartenbroucklaan 14 

1090 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Syrische nationaliteit te zijn, op 21 mei 2018 heeft 

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

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

van 4 april 2018 tot intrekking/beëindiging van verblijf zonder bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 14ter), aan de verzoekende partij op 19 april 2018 ter kennis gebracht. 

 

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 30 mei 2018 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 9 augustus 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

12 september 2018. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat M. WARLOP verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 19 maart 2014 dient verzoekster, die verklaart van Syrische nationaliteit te zijn, bij de Belgische 

ambassade te Beiroet (Libanon) een aanvraag in voor een visum type D (lang verblijf) met het oog op 

gezinshereniging met haar echtgenoot, D.N., die op 11 april 2013 door de adjunct-commissaris-generaal 

voor de vluchtelingen en de staatlozen het statuut van subsidiaire bescherming kreeg toegekend. Op  

26 mei 2014 wordt de beslissing genomen tot afgifte van een visum type D. 
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Op 29 mei 2014 komt verzoekster België binnen. 

 

Op 12 augustus 2015 geeft de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris aan de burgemeester 

van de gemeente Asse de instructie om het tijdelijk verblijf van verzoekster te verlengen tot 

4 augustus 2016. 

 

Op 19 augustus 2016 geeft de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris aan de burgemeester 

van de gemeente Asse de instructie om het tijdelijk verblijf van verzoekster te verlengen tot 

4 augustus 2017. Tevens geeft de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris aan dat verzoekster 

voor de verlenging van haar verblijfsaanvraag volgende stukken moet voorleggen: bewijs dat alle 

familieleden over een ziektekostenverzekering beschikken die alle risico’s in België dekt, een bewijs van 

goed gedrag en zeden, een kopie van de geregistreerde huurovereenkomst of eigendomsakte met 

betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de referentiepersoon, bewijzen van de bestaansmiddelen van 

de referentiepersoon, hierbij wordt gespecifieerd dat indien de betrokkene een werkloosheidsuitkering 

geniet hij moet bewijzen dat hij actief op zoek is naar werk.  

 

Met een schrijven van 10 oktober 2017, betekend op dezelfde dag, wordt verzoekster uitgenodigd om in 

het kader van het onderzoek van haar dossier en in het bijzonder op basis van artikel 11, § 2, vijfde lid 

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet) ten laatste 30 dagen na de 

betekening van dat schrijven nieuwe bewijsstukken over te maken.  

 

Op 4 april 2018 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris een beslissing tot 

intrekking/beëindiging van verblijf zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 14ter). Dit is de 

bestreden beslissing:  

 

“(…) 

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

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

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 

 

wordt er een einde gesteld aan het verblijf in het Rijk van: 

 

Naam: T. (…) Voorna(a)m(en): H. (…) Nationaliteit: Syrië (Arabische Rep,) 

Geboortedatum: (…).1990 Geboorteplaats: L. (…) Identificatienummer in het Rijksregister:2 xxx 

Verblijvende te: (…) 

 

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

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

volgende reden: 

 

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

eerste lid, 1°). 

 

In het bijzonder voldoet betrokkene niet aan aan de voorwaarde van de bestaansmiddelen bepaald in 

artikel 10 §2 en §5 van de wet. Deze laatste paragraaf bepaalt duidelijk dat werkloosheidsuitkeringen 

enkel in aanmerking worden genomen voor zover de vreemdeling bij wie men zich voegt, kan bewijzen 

dat hij actief werk zoekt. 

 

Bij de aanvraag tot verlenging van de A-kaart van mevrouw, in augustus 2017, worden bewijzen 

voorgelegd dat de echtgenoot van januari 2016 tot en met juli 2017 werkloosheidsuitkeringen kreeg . 

Daarenboven brengt men loonfiches aan van deeltijds werk van de echtgenoot van januari 2017 tot en 

met april 2017. 

 

Uit de DOLSIS-gegevensbank blijkt dat meneer bij de betreffende firma enkel geregistreerd was voor de 

maand april 2017 en niet vanaf januari. Na april 2017 is er geen spoor in DOLSIS van 

arbeidsverrichtingen van meneer. 
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Op 10.10.2017 worden via de gemeente documenten gevraagd als bewijs van integratie en als bewijs 

dat er pogingen zijn van het koppel om de arbeidssituatie te verbeteren. 

In antwoord hierop worden op 17.10.2017 volgende stukken aangebracht: 

*een bewijs d.d. 21.06.2016 dat mevrouw met succes de cursus NT2- Breakthrough publiek heeft 

gevolgd  

*een attest dat mevrouw zwanger is en voorzien is te bevallen op 02.12.2017. 

Er wordt geen enkel bewijs aangebracht omtrent het actief zoeken naar werk of andere pogingen om de 

arbeidssituatie te verbeteren. 

 

Daarbij moet aangehaald worden dat reeds voor vorige verlengingen van de verblijfskaart van mevrouw, 

reeds op 10.07.2015 en 09.08.2016 documenten gevraagd werden als bewijs van het actief zoeken 

naar werk. Dit omdat de oorspronkelijk aangebrachte documenten voor de verlenging niet voldeden. 

 

Betrokkene en de echtgenoot moeten zich duidelijk bewust zijn van de voorwaarde van de 

bestaansmiddelen zoals voorzien in de wet. 

 

Wat betreft artikel 11 §2 van de wet: in de reeds vermelde brief d.d. 10.10.2017 werden bewijzen in dit 

kader gevraagd. Het reeds vermelde zwangerschapsatest en het slaagbewijs van 2016 voor een cursus 

Nederlands werden als enige bewijzen aangebracht. 

 

Mevrouw is hier sedert 12.06.2014 ingeschreven in het Vreemdelingenregister; het koppel is gehuwd op 

19.01.2014.0ndertussen zijn er 2 kinderen, geboren op respectievelijk 05.05.2015 en 28.11.2017. 

De gezinssituatie op zich betekent niet dat aan de voorwaarden voor gezinshereniging niet moet worden 

voldaan. 

Reeds sedert 2015 zijn er oproepen aan het gezin om bewijzen aan te brengen i.v.m. actief werk 

zoeken. Twee keer kreeg mevrouw het voordeel van de twijfel en werd de kaart verlengd op basis van 

minieme en niet echt overtuigende stukken. Echter, nu blijkt opnieuw dat de bestaansmiddelen niet 

voldoen. De gezinnstiuatie weegt niet op tegen het feit dat niet voldaan wordt aan de wettelijke 

voorwaarden. 

Trouwens, aan mevrouw wordt geen bevel gegeven om het grondgebied te verlaten; het gezin wordt 

niet uit elkaar gehaald. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

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

 

“1. Premier Moyen pris de la violation des articles 10, 11§2, 62 de la loi du 15 décembre 1980, des 

articles 4, 7, 16 et 17 de la Directive 2003/86, des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative 

à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administration, de l’erreur 

manifeste d’appréciation, du principe général de droit selon lequel l’autorité administrative est tenue de 

statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause 

En ce que la décision attaquée opère un retrait de séjour à Madame T. (…) au motif qu’elle ne remplit 

plus les conditions de l’article 10 de la loi étant entendu que son époux, Monsieur D. (…), ne dispose 

pas de moyens financiers suffisants pour que l’intéressée ne devienne pas une charge pour les pouvoirs 

publics ; 

Tout d’abord, Madame T. (…) est admise de plein droit à séjourner auprès de son mari selon l’article 10 

§1er de la loi du 15 décembre 1980 lequel stipule que « …Sont admis de plein droit admis à séjourner 

plus de trois mois dans le Royaume…les membres de la famille suivants d’un étranger admis ou 

autorisé, depuis au moins douze mois, à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée, ou 

autorisé, depuis au moins douze mois, à s’y établir. Ce délai de douze mois est supprimé si le lien 

conjugal préexistait à l’arrivé de l’étranger rejoint dans le Royaume…son conjoint étranger …qui vient 

vivre avec lui… »  

L’article 10§2 précise que « …l’étranger visé au §1er, alinéa 1er, 4° et 5° doit en outre apporter la preuve 

que l’étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants tels que prévus 

au §5 pour subvenir à ses propre besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu’ils ne 

deviennent une charge pour les pouvoirs publics… »  

Lors de sa demande d’obtention de visa de regroupement familial et la demande d’établissement qui 

s’en est suivie, Madame T. (…) réunissait toutes les conditions requises et avait fourni tous les 

documents venant appuyer sa demande. 
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Madame T. (…) a pu venir sur le territoire du Royaume pour y rejoindre son mari et a pu y introduire une 

demande d’établissement. 

Le retrait de séjour constitue une faculté laissée au Ministre et non une obligation : « …peut… » : 

 § 2. Le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui a été admis à séjourner dans le 

Royaume sur la base de l'article 10 n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume, dans un des cas 

suivants : 

 1° l'étranger ne remplit plus une des conditions de l'article 10; 

Monsieur a une société de vêtements seconde main. 

Il est donc erroné de part adverse de laisser supposer que Monsieur D. (…) bénéficierait de manière 

constante d’allocations de chômage. 

La partie adverse commet là une erreur d’appréciation. 

Même s’il existe des conditions au regroupement familial visées aux articles 7 et 16 de la Directive 

2003/86 (article 11§2 de la loi du 15 décembre 1980), ladite Directive crée dans le chef des 

bénéficiaires un droit subjectif au regroupement familial. (CJCE, 27 juin 2006, Parlement C/ Conseil, C-

540/03) 

L’article 4 de la Directive précise « Allant au-delà de ces dispositions, l’article 4, paragraphe 1, de la 

Directive impose aux Etats Membres des obligations positives précises, auxquelles correspondent des 

droits subjectifs clairement définis, puisqu’il leur impose, dans les hypothèses déterminées par la 

Directive, d’autoriser le regroupement familial de certains membres de la famille du regroupant sans 

pouvoir exercer leur marge d’appréciation » 

L’article 7 de la Directive 2003/86 du Conseil stipule « lors du dépôt de la demande de regroupement 

familial, l’Etat membre concerné peut exiger de la personne qui a introduit la demande de fournir la 

preuve que le regroupant dispose …c)  de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à 

ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de 

l’Etat membre concerné. Les Etats membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur 

régularité et peuvent tenir compte du niveau des rémunérations et des pensions minimales nationales 

ainsi que du nombre de membres que compte la famille »  

L’article 16 de la Directive 2003/86 du Conseil précise « Les Etats membres peuvent rejeter une 

demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial ou, le cas échéant, retirer le titre de 

séjour d’un membre de la famille ou refuser de le renouveler dans un des cas suivants : a) lorsque les 

conditions fixées par la présente directive ne sont pas ou plus remplies, lors du renouvellement du titre 

de séjour, si le regroupant ne dispose pas de ressources suffisantes sans recourir au système d’aide 

sociale de l’Etat membre, tel que visé à l’article 7, §1, point c, l’Etat membre tient compte des 

contributions des membres de la famille au revenu du ménage » ; 

L’article 17 de ladite Directive stipule « Les Etats membres prennent dûment en considération la nature 

et la solidité des liens familiaux de la personne et sa durée de résidence dans l’Etat membre, ainsi que 

l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine, dans les cas de rejet 

d’une demande, de retrait ou de non-renouvellement du titre de séjour, ainsi qu’en cas d’adoption d’une 

mesure d’éloignement du regroupant ou des membres de sa famille » ; (J. Jaumotte, Les derniers 

développements en droit européen, in Droit des Etrangers – UB3 – p. 43) 

La partie adverse, en faisant prévaloir le critère des revenus – laissant croire à tort que Monsieur D. (…) 

émargeait constamment au chômage alors qu’il s’agissait d’une situation non étalée dans le temps n’a 

nullement veillé au respect des droits fondamentaux et n’a pas pris en considération le droit subjectif de 

Madame T. (…) au regroupement familial. 

Ce faisant, la partie adverse a violé les obligations claires, précises et inconditionnées reprises aux 

termes de la Directive et n’a nullement tenu compte des circonstances individuelles propres au couple. 

D’ailleurs, le couple a pu subvenir à ses besoins sans recourir à une aide supplémentaire. 

La partie adverse aurait donc dû effectuer un examen concret et individualisé de la situation ce qu’elle 

n’a pas fait en l’espèce. (article 17 de la Directive et avis du Conseil d’Etat n°49356/4 du 4 avril 2011) 

Eu égard au principe de bonne administration, elle aurait dû prendre en considération tous les éléments 

de la cause au lieu de retenir les éléments les plus défavorables. 

Ce faisant, la partie adverse a porté atteinte à l’objectif de la Directive qui est de favoriser le 

regroupement familial et a violé les dispositions reprises au moyen. 

En conséquence, il convient d’annuler la décision querellée.”   

 

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

 

“In een eerste middel wordt de schending aangehaald van de artikelen 10, 11§2 en 62 van de 

Vreemdelingenwet, van de artikelen 4, 7, 16 en 17 van Richtlijn 2003/86, van de formele 

motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Verzoekster haalt aan dat zij in bezit werd gesteld van een visum en van een A-kaart, omdat zij aan de 
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verblijfsvoorwaarden van artikel 10 voldeed. Het bestuur zou ten onrechte geoordeeld hebben dat de 

echtgenoot van verzoekster ‘constant' werkloos zou zijn geweest, aangezien de echtgenoot een eigen 

bedrijf heeft in tweedehandskleren en dat zij altijd in hun eigen onderhoud hebben kunnen voorzien. 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoekster gemachtigd werd tot verblijf in 

toepassing van artikel 10, § 1 4° van de Vreemdelingenwet, namelijk als echtgenote van een 

vreemdeling die de begunstigde is van een internationale beschermingsstatus. 

Artikel 10 § 2, tweede en derde lid en § 5 van de Vreemdelingenwet luiden als volgt: 

(…) 

Overeenkomstig artikel 11 § 2 van de Vreemdelingenwet kan de verwerende partij beslissen dat de 

vreemdeling die op grond van artikel 10 toegelaten werd tot een verblijf in het Rijk - in casu verzoekster - 

niet meer het recht heeft om in het Rijk te verblijven indien de vreemdeling voldoet niet meer aan een 

van de in artikel 10 bepaalde voorwaarde.  

De stelling van verzoekster dat zij een visum gezinshereniging heeft bekomen en dat zij destijds 

gemachtigd werd tot verblijf in het Rijk, is niet relevant aangezien het geen enkele invloed heeft op de 

vaststelling dat verzoekster niet – of niet meer - voldoet aan de voorwaarden van artikel 10 van de 

Vreemdelingenwet. 

In casu werd alleszins niet op kennelijk onredelijke wijze vastgesteld dat niet langer voldaan is aan de 

voorwaarde van de bestaansmiddelen, aangezien onder meer: 

• bij de aanvraag tot verlenging van de A-kaart van verzoekster, bewijzen werden bijgebracht dat de 

echtgenoot van januari 2016 tot en met juli 2017 werkloosheidsuitkeringen kreeg. 

• Uit de DOLSIS-gegevensbank blijkt dat de echtgenoot voor de maand april 2017 deeltijds 

tewerkgesteld was en dat er daarna geen spoor meer is van arbeidsverrichtingen. 

• Er geen enkel bewijs wordt aangebracht omtrent het actief zoeken naar werk of andere pogingen om 

de arbeidssituatie te verbeteren, ondanks het verzoek daartoe per schrijven van de Gemeente op 

10.10.2017. nochtans worden overeenkomstig artikel 10 § 5 van de Vreemdelingenwet 

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

voegt kan bewijzen dat hij actief werk zoekt. 

Daarbij moet ook opgemerkt worden dat reeds bij de vorige verlengingen op resp. 10.07.2015 en 

09.08.2016 uitdrukkelijk gevraagd werd naar documenten omtrent het actief zoeken naar werk. 

Verzoekster wist aldus zeer goed dat zij verplicht was om te voldoen aan de voorwaarde van de 

bestaansmiddelen om een verlenging te kunnen bekomen. 

Waar verzoekster thans aangeeft dat haar partner een zelfstandige activiteit zou uitoefenen in 

tweedehandskledij, moet opgemerkt worden dat hiervan geen enkel bewijs van wordt bijgebracht, laat 

staan een bewijs van inkomsten uit een dergelijke activiteit waaruit zou blijken dat wel aan de 

bestaansmiddelenvoorwaarde van artikel 10 van de Vreemdelingenwet zou voldaan zijn. 

Het bestuur kan uiteraard alleen maar rekening houden met de documenten waarvan zij in kennis werd 

gesteld en bovendien is het aan de verzoekende partij die bij een aanvraag tot verlenging van haar 

verblijfsrecht moet bewijzen dat aan de voorwaarden van artikel 10 van de Vreemdelingenwet is 

voldaan. Er kan alleen maar vastgesteld worden dat verzoekster tekortschiet in haar bewijslast. 

In zoverre verzoekster aangeeft dat zij in haar eigen behoeften kunnen voorzien ( 'le couple a pu 

subvenir a ses besoins sans recourir a une aide supplémentaire'), dient opgemerkt dat haar betoog in 

strijd is met de objectieve stukken van het dossier, aangezien de echtgenoot wel degelijk ten laste is 

gevallen van de sociale bijstand en werkloosheidsuitkeringen heeft ontvangen van januari 2016 tot en 

met juli 2017, wat voor de goede orde ook niet betwist wordt in het verzoekschrift. 

In de gegeven omstandigheden kon aldus bezwaarlijk anders geoordeeld worden dan dat niet blijkt dat 

de echtgenoot van verzoekster beschikt over toereikende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen 

zoals bepaald in § 5 van de Vreemdelingenwet om zichzelf en zijn gezinsleden te onderhouden en om 

te voorkomen dat zij ten laste van de openbare overheden vallen. 

Het eerste middel is aldus niet ernstig.” 

 

2.1.3.1. Artikel 1 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen omschrijft het toepassingsgebied van deze wet. Verzoekster verduidelijkt niet op 

welke wijze dit artikel door de bestreden beslissing geschonden zou (kunnen) zijn. De schending ervan 

wordt dan ook niet dienstig aangevoerd.  

 

2.1.3.2. Verzoekster werpt de schending op van de artikelen 4, 7, 16 en 17 van de Richtlijn 2003/86/EG 

van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging (hierna: 

Gezinsherenigingsrichtlijn). De Raad wijst erop dat een bepaling uit een richtlijn slechts rechtstreekse 

werking heeft indien een lidstaat heeft nagelaten een richtlijn binnen de hierin bepaalde termijn om te 

zetten in nationale wetgeving of deze richtlijn niet op correcte wijze heeft omgezet, en indien de bepaling 

van de richtlijn duidelijk en onvoorwaardelijk is en niet afhankelijk is van een discretionaire 
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uitvoeringsmaatregel (K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Constitutional Law of the European Union, 

Londen, Sweet&Maxwell, 2005, nrs. 17-048 en 17-124). Verzoekster toont niet aan dat de bepalingen 

die zij aanhaalt niet, niet correct of niet volledig zouden zijn omgezet, zodat zij zich niet dienstig op deze 

bepalingen kan beroepen.  

 

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

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

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

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

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

van artikel 62 van de vreemdelingenwet. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 

verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. 

 

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

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

artikel 11, § 2 van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name 

dat verzoekster niet meer voldoet aan de voorwaarden van artikel 10 van de vreemdelingenwet. 

Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op 

basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

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

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 62 van de vreemdelingenwet wordt niet 

aangetoond. 

 

2.1.3.4. De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris heeft de bestreden beslissing formeel 

gemotiveerd en dus geen toepassing gemaakt van artikel 4 van de voornoemde wet van 29 juli 1991, 

dat bepaalt dat in bepaalde welomschreven gevallen geen formele motivering vereist is. Deze bepaling, 

die in voorliggende zaak dus niet van toepassing is, kan dan ook niet geschonden zijn. 

 

2.1.3.5. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van 

die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 

bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot 

haar besluit is gekomen. 

 

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

artikelen 10 en 11, § 2 van de vreemdelingenwet.  

 

Artikel 11, § 2 van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

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

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

in het Rijk te verblijven:  

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

(…) 

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

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

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

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

(…)” 

 

Artikel 10 van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  
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“§ 1. Onder voorbehoud van de bepalingen van artikelen 9 en 12, zijn van rechtswege toegelaten om 

meer dan drie maanden in het Rijk te verblijven: 

(…) 

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

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

gemachtigd is om er zich te vestigen. Die termijn van twaalf maanden vervalt indien de echtelijke band 

of het geregistreerde partnerschap reeds bestond voor de vreemdeling die vervoegd wordt, in het Rijk 

aankwam of indien zij een gemeenschappelijk minderjarig kind hebben. Deze voorwaarden met 

betrekking tot de aard van het verblijf en de duur van het verblijf zijn niet van toepassing indien het 

familieleden betreft van een vreemdeling die overeenkomstig artikel 49, § 1, tweede of derde lid, of 

artikel 49/2, §§ 2 of 3, als begunstigde van een internationale beschermingsstatus tot een verblijf in het 

Rijk is toegelaten : 

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

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

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

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

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

(…) 

§ 2. 

(…) 

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

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

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

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

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

(…) 

§ 5. De bestaansmiddelen bedoeld in § 2, moeten ten minste gelijk zijn aan honderdtwintig procent van 

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

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

Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen: 

1° wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid; 

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

aanvullende gezinsbijslag, alsook de financiële maatschappelijke dienstverlening en de gezinsbijslagen 

niet in aanmerking genomen; 

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

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

voegt, kan bewijzen dat hij actief werk zoekt.” 

 

Verzoekster verwijst naar artikel 10, § 1 en § 2 van de vreemdelingenwet en stipt aan dat zij volgens 

haar aanvraag tot gezinshereniging aan alle voorwaarden daartoe voldeed en zij naar België is kunnen 

komen om haar echtgenoot te vervoegen en zij een aanvraag tot vestiging heeft kunnen indienen. De 

verwerende partij wordt bijgetreden waar deze in de nota met opmerkingen opwerpt dat het betoog van 

verzoekster op dit punt irrelevant is aangezien het geen enkele invloed heeft op de vaststelling dat zij 

niet (meer) voldoet aan de voorwaarden van artikel 10 van de vreemdelingenwet. 

 

Verzoekster verwijst naar de wettekst van artikel 11 van de vreemdelingenwet en stipt aan dat het 

overgaan tot het beëindigen van het verblijf van een vreemdeling die niet langer de voorwaarden van 

artikel 10 van de vreemdelingenwet vervult voor de verwerende partij een mogelijkheid, maar geen 

verplichting is, gelet op het woord ‘kan’. Verzoekster wordt bijgetreden in haar betoog. Maar door er 

louter op te wijzen dat de verwerende partij over de mogelijkheid beschikt maar niet de verplichting heeft 

om te beslissen dat zij niet meer het recht heeft om in het Rijk te verblijven nu zij niet langer aan een 

van de in artikel 10 van de vreemdelingenwet bepaalde voorwaarden voldoet, maakt verzoekster nog 

niet aannemelijk dat de bestreden beslissing steunt op onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk 

onredelijke wijze is genomen.  

 

Verzoekster werpt op dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris een manifeste 

beoordelingsfout heeft gemaakt. De gemachtigde gaat er namelijk op foutieve wijze vanuit dat meneer 

D. voortdurend een beroep heeft gedaan op een werkloosheidsuitkering. Verzoekster werpt op dat haar 

man een zaak heeft in tweedehandskledij.  

 

In de bestreden beslissing wordt hierover het volgende uiteengezet:  
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“In het bijzonder voldoet betrokkene niet aan aan de voorwaarde van de bestaansmiddelen bepaald in 

artikel 10 §2 en §5 van de wet. Deze laatste paragraaf bepaalt duidelijk dat werkloosheidsuitkeringen 

enkel in aanmerking worden genomen voor zover de vreemdeling bij wie men zich voegt, kan bewijzen 

dat hij actief werk zoekt. 

 

Bij de aanvraag tot verlenging van de A-kaart van mevrouw, in augustus 2017, worden bewijzen 

voorgelegd dat de echtgenoot van januari 2016 tot en met juli 2017 werkloosheidsuitkeringen kreeg . 

Daarenboven brengt men loonfiches aan van deeltijds werk van de echtgenoot van januari 2017 tot en 

met april 2017. 

 

Uit de DOLSIS-gegevensbank blijkt dat meneer bij de betreffende firma enkel geregistreerd was voor de 

maand april 2017 en niet vanaf januari. Na april 2017 is er geen spoor in DOLSIS van 

arbeidsverrichtingen van meneer.” 

 

Het gegeven dat de echtgenoot van verzoekster werkloosheidsuitkeringen ontving van januari 2016 tot 

en met juli 2017 vindt steun in de stukken van het administratief dossier. Verzoekster maakt dan ook 

niet aannemelijk dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris op grond van onjuiste feitelijke 

gegevens of op kennelijk onredelijke wijze heeft vastgesteld dat “de echtgenoot van januari 2016 tot en 

met juli 2017 werkloosheidsuitkeringen kreeg”. Uit artikel 10, § 5 van de vreemdelingenwet volgt dat 

werkloosheidsuitkeringen enkel in aanmerking worden genomen voor zover men aantoont dat men 

actief werk zoekt, zoals in de bestreden beslissing ook wordt uiteengezet. 

 

Verzoekster betwist volgende motieven van de bestreden beslissing niet: 

 

“Op 10.10.2017 worden via de gemeente documenten gevraagd als bewijs van integratie en als bewijs 

dat er pogingen zijn van het koppel om de arbeidssituatie te verbeteren. 

(…) 

Er wordt geen enkel bewijs aangebracht omtrent het actief zoeken naar werk of andere pogingen om de 

arbeidssituatie te verbeteren.” 

 

Evenmin betwist verzoekster dat er “(n)a april 2017 (…) er geen spoor in DOLSIS (is) van 

arbeidsverrichtingen van meneer.” 

 

Verzoekster werpt op dat haar echtgenoot een zaak in tweedehandskledij heeft. Verzoekster heeft geen 

stukken met betrekking tot de zaak van haar echtgenoot in tweedehandskledij voorgelegd in het kader 

van haar vraag tot verlenging van haar A-kaart. Het kan de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris niet worden verweten geen rekening te hebben gehouden met stukken die hem niet ter 

kennis werden gebracht.  

 

Verzoekster stelt onder verwijzing naar het arrest van het Hof van Justitie C-540/03 van 27 juni 2006, 

Parlement/Raad dat de Gezinsherenigingsrichtlijn een subjectief recht op gezinshereniging creëert. 

Verzoekster werpt op dat geen rekening werd gehouden met haar subjectief recht op gezinshereniging 

omdat de verwerende partij de bestaansmiddelenvereiste laat voorgaan terwijl verkeerdelijk wordt 

vastgesteld dat de heer D. voortdurend een beroep heeft gedaan op een werkloosheidsuitkering. Uit het 

voorgaande is reeds gebleken dat verzoekster er niet in slaagt om aan te tonen dat de gemachtigde van 

de bevoegde staatssecretaris op grond van onjuiste feitelijke gegevens heeft vastgesteld dat “de 

echtgenoot van januari 2016 tot en met juli 2017 werkloosheidsuitkeringen kreeg”. Deze vaststelling 

vindt steun in de stukken van het administratief dossier. Nu verzoekster niet aantoont dat er op grond 

van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijke wijze wordt vastgesteld dat zij niet aan de 

voorwaarden voor een verlenging van haar verblijf in het kader van gezinshereniging met haar 

echtgenoot voldoet, toont zij niet aan dat haar recht op gezinshereniging werd geschonden.  

 

Verzoekster werpt op dat zij en haar echtgenoot aan hun behoeftes zijn tegemoetgekomen zonder 

beroep te doen op extra steun. Verzoekster voert aan dat de verwerende partij heeft nagelaten om een 

concreet en individueel onderzoek van haar situatie te doen. Zij verwijst hierbij naar artikel 17 van de 

Gezinsherenigingsrichtlijn en het advies van de Raad van State van 4 april 2011 met nummer 49/3564. 

Verzoekster stipt hierbij ook aan dat het doel van de Gezinsherenigingsrichtlijn erin bestaat om 

gezinshereniging te bevorderen. 
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Naar luid van artikel 11, § 2, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet kan de minister of zijn gemachtigde 

beslissen dat de vreemdeling die op grond van artikel 10 toegelaten werd tot een verblijf in het Rijk niet 

meer het recht heeft om in het Rijk te verblijven indien hij niet meer aan een van de in artikel 10 

bepaalde voorwaarden voldoet. Op grond van deze laatste bepaling moet de vreemdeling die een 

verblijfsrecht wil verkrijgen in het kader van gezinshereniging, behoudens de uitzonderingen die de wet 

voorziet, aantonen dat de gezinshereniger (i.e. de referentiepersoon) over stabiele, toereikende en 

regelmatige bestaansmiddelen beschikt om zichzelf en zijn familieleden te onderhouden, teneinde te 

vermijden dat ze ten laste vallen van de openbare overheden. Door het opleggen van een 

inkomensvoorwaarde aan de gezinshereniger wilde de wetgever vermijden dat de vreemdeling die in 

het kader van gezinshereniging een verblijfsrecht wil verkrijgen ten laste valt van de openbare 

overheden en streefde hij ernaar dat die personen in menswaardige omstandigheden kunnen worden 

opgevangen (Parl.St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-0443/018, p. 73). Dergelijke inkomensvereisten 

worden uitdrukkelijk toegelaten door artikel 7, lid 1, onder c) van de Gezinsherenigingsrichtlijn en 

worden door het Hof van Justitie als toelaatbaar beschouwd (HvJ 4 maart 2010, C-578/08, Chakroun, 

punt 42; 6 december 2012, C-356/11 en 357/11, Maahanmuuttovirasto, punt 71). In zoverre dat ze 

moeten voorkomen dat de betrokken vreemdelingen ten laste vallen van de overheid, zijn die vereisten 

eveneens noodzakelijk voor « het economisch welzijn van het land », zoals bedoeld in artikel 8.2 van 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (GwH 26 september 2013, nr. 121/2013, B.11.4 en 

B.17.1.2).  

 

Uit het voorgaande blijkt dat verzoekster niet heeft aangetoond dat de gemachtigde ten onrechte zou 

hebben geoordeeld dat de te vervoegen persoon niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt. 

Weliswaar oordeelde het Grondwettelijk Hof in hiervoor vermelde arrest ook dat “met inachtneming van 

de door de wetgever beoogde doelstelling, namelijk dat de herenigde personen niet ten laste komen van 

het stelsel voor sociale bijstand van België en rekening houdend met artikel 16 van de richtlijn 

2003/86/EG, […] de bestreden bepaling in die zin [dient] te worden geïnterpreteerd dat zij 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”, maar in casu werden geen inkomsten voorgelegd van 

verzoekster zelf, zodat deze hypothese niet van toepassing is. Uit het voorgaande blijkt dat verzoekster 

niet aantoont dat de vaststellingen van de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris dat “de 

echtgenoot van januari 2016 tot en met juli 2017 werkloosheidsuitkeringen kreeg”, dat er “(n)a april 2017 

(…) geen spoor (is) in DOLSIS van arbeidsverrichtingen van meneer” en dat er naar aanleiding tot de 

vraag tot het bijbrengen van documenten die aantonen dat er pogingen zijn om de arbeidssituatie te 

verbeteren er “geen enkel bewijs (wordt) aangebracht omtrent het actief zoeken naar werk of andere 

pogingen om de arbeidssituatie te verbeteren” feitelijk onjuist zijn. In zoverre verzoekster erop doelt dat 

de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris niet is overgegaan tot het maken van een 

behoefteanalyse, wordt erop gewezen dat bij gebrek aan stabiele en regelmatige bestaansmiddelen in 

de zin van artikel 10 van de vreemdelingenwet, er geen sprake is van dergelijke bestaansmiddelen die 

lager zijn dan het in diezelfde bepaling bedoelde referentiebedrag. In dergelijk geval diende de 

gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris derhalve niet over te gaan tot de in de artikel 12bis, § 2, 

vierde lid van de vreemdelingenwet bedoelde behoefteanalyse (cf. RvS 27 januari 2016, nr. 233.641). 

 

Het loutere feit dat verzoekster en de referentiepersoon actueel niet ten laste zouden vallen van de 

openbare overheden, doet geen afbreuk aan de beoordeling van de voorgebrachte elementen, nu 

daaruit net een situatie blijkt die aangeeft dat er een risico bestaat dat verzoekster en de 

referentiepersoon beroep zullen moeten doen op de openbare overheden.  

 

Verzoekster werpt nog op dat de verwerende partij afbreuk heeft gedaan aan het doel van de 

Gezinsherenigingsrichtlijn, zijnde gezinshereniging bevorderen. Nu eerder al werd vastgesteld dat 

verzoekster niet aantoont dat op grond van onjuiste feitelijke gegevens wordt vastgesteld dat zij niet aan 

de voorwaarden voldoet voor een verlenging van haar verblijf in het kader van gezinshereniging toont zij 

niet aan dat het doel van de Gezinsherenigingsrichtlijn werd miskend. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat verzoekster niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de 

bestreden beslissing is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van de 

artikelen 10 en 11, § 2 van de vreemdelingenwet kan niet worden aangenomen. 

 

Het eerste middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 
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2.2.1. Verzoekster voert een tweede middel aan dat luidt als volgt:   

  

“2. Deuxième Moyen pris de la violation de l’article 8 de la CEDH 

En ce que la décision querellée porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de Madame 

T. (…). 

Alors que Madame T. (…) bénéficiait d’un droit de séjour sur base des articles 10 et suivants de la loi du 

15 décembre 1980. 

En l’espèce, la partie adverse en retirant le droit de séjour à Madame T. (…) et donc en mettant fin à un 

droit acquis, fait preuve d’ingérence et n’a pas effectué, avant de prendre pareille décision, un examen 

rigoureux de la cause, en fonction des circonstances dont elle a connaissance ou devrait avoir 

connaissance. 

Elle n’a pas eu égard à un juste équilibre entre l’intérêt général et les intérêts de la requérante, soit celui 

de vivre auprès de son mari en Belgique.  

 

Il s’agit d’une ingérence étatique nullement justifiée, totalement disproportionnée et nullement fondée 

sur un besoin social impérieux. 

(Nys M, L’immigration familiale à l’épreuve du droit, Le droit de l’étranger à mener une vie familiale 

normale, 2002 : CEDH, Arrêt Berrehab (1988), Arrêt Mustaquim (1999) ; Van Drooghenbroeck, S., Les 

dossiers du JT, 57, « le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance 

», p56-57)) 

« la légitimation par la Cour de ces trois dispositions de la Directive est elle-même contrebalancée par 

l’obligation simultanément imposée aux Etats Membres de prendre en considération, dans chaque cas, 

l’ensemble des éléments éventuellement spécifiques aux demandes de regroupement familial qui leur 

sont soumises, sans pouvoir prendre uniquement et automatiquement leur décision sur la base de l’une 

de ces trois dispositions. Cette jurisprudence de la Cour permet même d’aller plus loin que la 

jurisprudence de la CEDH fondée sur l’article 8 de la CEDH, en ce qu’elle impose aux Etats Membres 

l’obligation positive de prendre ces éléments en compte dès le stade de l’examen d’une demande de 

regroupement familial, et non pas seulement, sous la forme d’une obligation négative, en cas 

d’éloignement du territoire du regroupant ou des membres de sa famille. Les Etats Membres doivent 

traiter chaque demande de regroupement familial individuellement et éventuellement y faire droit en 

raison d’un aspect spécifique du cas d’espèce, alors même que des dérogations autorisées par la 

Directive pourraient trouver à s’appliquer » (J. Jaumotte, Les derniers développements en droit 

européen, in Droit des Etrangers – UB3 – p. 45) 

En l’espèce, la partie adverse n’a pas traité cette demande de manière individuelle et de manière 

spécifique alors même que toutes les données propres au cas lui ont été communiquées. 

Ce faisant, la décision viole la disposition de l’article 8 de la CEDH. 

Il convient par conséquent de l’annuler.” 

 

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

 

“In een tweede middel wordt de schending aangehaald van artikel 8 EVRM. 

Verzoekster verwijst naar haar gezinsleven dat zich in België afspeelt, naar haar man en haar kinderen 

die hier verblijfsgerechtigd zijn. De bestreden beslissing zou een disproportionele inbreuk betreffen op 

het gezinsleven. 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat een schending van artikel 8 EVRM niet aan de 

orde is vermits de bestreden beslissing niet gepaard gaat met een verwijderingsmaatregel. De 

bestreden beslissing is inderdaad geen bevel om het grondgebied te verlaten. 

Bovendien en in iedere hypothese heeft het stellen van een bestaansmiddelenvereiste in de zin van 

artikel 10 van de Vreemdelingenwet verband een legitiem doel voor ogen, met name het belang van het 

economisch welzijn van het land. De getroffen maatregelen moeten evenwel noodzakelijk zijn, met 

name proportioneel zijn in verhouding met het nagestreefde legitiem doel om een toetsing met artikel 8 

EVRM te doorstaan. Daarbij geldt een beoordelingsmarge. 

Er moet in dat opzicht worden gewezen op het feit dat het Grondwettelijk Hof in zijn arrest nr. 121/2013 

van 26 september 2013, weliswaar met betrekking tot de bestaansmiddelenvereiste in artikel 40ter van 

de vreemdelingenwet, beschouwde dat de verplichting voor de Belgische gezinshereniger om over 

stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen te beschikken geen onevenredige inbreuk vormt 

op het recht op respect voor het privéleven en gezinsleven, zoals gewaarborgd door artikel 8 van het 

EVRM (cf. de consideransen B.64.7 iuncto B.65, en B.52.3). 

Tevens wordt erop gewezen dat het verzoekster vrijstaat om wanneer zijn echtgenoot voldoet aan de 

bestaansmiddelenvereiste, een nieuwe verblijfsaanvraag tot gezinshereniging in te dienen die gestaafd 

is met de nodige bewijsstukken. Hierbij wordt benadrukt dat uit artikel 10, § 5 van de vreemdelingenwet 
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volgt dat de werkloosheidsuitkering enkel in aanmerking wordt genomen voor zover de vreemdeling bij 

wie men zich voegt, kan bewijzen dat hij actief werk zoekt. 

Men kan aldus bezwaarlijk stellen dat de intrekking van het verblijfsrecht van verzoekster, omdat niet is 

voldaan aan de bestaansmiddelenvoorwaarde van artikel 10 Vw., in strijd zou zijn met artikel 8 EVRM, 

wetende dat: 

de intrekking van het verblijfsrecht niet gepaard gaat met een bevel om het grondgebied te verlaten, dat 

er een nieuwe aanvraag kan ingediend worden indien wel is voldaan aan de 

bestaansmiddelenvoorwaarde en dat werkloosheidsuitkeringen in rekening worden gebracht indien er 

bewijs wordt bijgebracht van het actief zoeken naar werk. 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt bijgevolg niet aangetoond. 

Het tweede middel is niet ernstig.” 

 

2.2.3. Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de 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.” 

 

In de bestreden beslissing wordt het gezinsleven van verzoekster met haar echtgenoot niet betwist.  

 

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

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

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

absoluut. Inzake immigratie heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) er bij 

diverse gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een 

vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een Staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te 

komen of er te verblijven (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, 

Ukaj/Zwitserland, § 27). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor 

een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat 

van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te 

staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 10 juli 2014, 

Mugenzi/Frankrijk, § 43). De Verdragsstaten hebben het recht, op grond van een vaststaand beginsel 

van internationaal recht, behoudens hun verdragsverplichtingen, met inbegrip van het EVRM, de 

toegang, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen te controleren (EHRM 26 juni 2012, Kurić 

en a./Slovenië (GK), § 355; zie ook EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 100).  

 

Niettemin, in bepaalde gevallen kunnen binnenkomst-, verblijfs- en verwijderingsmaatregelen aanleiding 

geven tot een schending van het recht op eerbiediging van het gezinsleven, zoals gewaarborgd onder 

artikel 8 van het EVRM.  

 

In de bestreden beslissing wordt het volgende overwogen:  

 

“Mevrouw is hier sedert 12.06.2014 ingeschreven in het Vreemdelingenregister; het koppel is gehuwd 

op 19.01.2014.0ndertussen zijn er 2 kinderen, geboren op respectievelijk 05.05.2015 en 28.11.2017. 

De gezinssituatie op zich betekent niet dat aan de voorwaarden voor gezinshereniging niet moet worden 

voldaan. 

Reeds sedert 2015 zijn er oproepen aan het gezin om bewijzen aan te brengen i.v.m. actief werk 

zoeken. Twee keer kreeg mevrouw het voordeel van de twijfel en werd de kaart verlengd op basis van 

minieme en niet echt overtuigende stukken. Echter, nu blijkt opnieuw dat de bestaansmiddelen niet 

voldoen. De gezinnstiuatie weegt niet op tegen het feit dat niet voldaan wordt aan de wettelijke 

voorwaarden. 

Trouwens, aan mevrouw wordt geen bevel gegeven om het grondgebied te verlaten; het gezin wordt 

niet uit elkaar gehaald.” 

 

Verzoekster voert aan dat de bestreden beslissing een weerslag heeft op haar gezinsleven en de 

gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris geen nauwgezet onderzoek heeft gevoerd in het licht 

van alle omstandigheden waarvan zij kennis had of kennis had moeten hebben. Verzoekster werpt op 
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dat de gemachtigde geen juist evenwicht heeft gevonden tussen het algemeen belang enerzijds en haar 

belangen anderzijds, zijnde bij haar echtgenoot in België leven. Verzoekster werpt op dat het gaat om 

een inmenging die geenszins gerechtvaardigd is, volledig disproportioneel is en niet steunt op een hoger 

sociaal belang. Verzoekster werpt op dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris haar 

aanvraag niet op een individuele manier heeft beoordeeld hoewel alle gegevens gecommuniceerd 

werden. 

 

In casu betreft het een situatie van weigering van een voortgezet verblijf. Hierbij aanvaardt het EHRM 

dat er een inmenging is in het privé- en/of familie- en gezinsleven en dient het tweede lid van artikel 8 

van het EVRM in overweging te worden genomen. Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht 

op respect voor het privéleven en voor het familie- en gezinsleven is niet absoluut. Binnen de grenzen 

gesteld door het voormelde lid, is de inmenging van het openbaar gezag toegestaan voor zover die bij 

wet is voorzien (legaliteit), ze geïnspireerd is door een of meerdere van de in het tweede lid van artikel 8 

van het EVRM vermelde legitieme doelen (legitimiteit) en voor zover ze noodzakelijk is in een 

democratische samenleving om ze te bereiken (proportionaliteit). Staten beschikken over een zekere 

beoordelingsmarge wat betreft de noodzaak aan inmenging. Vanuit dit laatste standpunt is het de taak 

van de overheid om te bewijzen dat zij de bekommernis had om een juist evenwicht te bereiken tussen 

het beoogde doel en de ernst van de inbreuk op het recht op respect van het privé- en/of familie- en 

gezinsleven (EHRM 19 februari 1998, Dalia/Frankrijk, § 52; EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland 

(GK), § 113; EHRM 18 oktober 2006, Üner/Nederland (GK), § 54; EHRM 2 april 2015, Sarközi en 

Mahran/Oostenrijk, § 62). Dit wordt onderzocht aan de hand van ‘fair balance’-toets, waarbij wordt 

nagegaan of een redelijke afweging werd gemaakt tussen de belangen van het individu en de belangen 

van de samenleving (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 113; EHRM 23 juni 2008, 

Maslov/Oostenrijk (GK), § 76). 

 

Hoewel artikel 8 van het EVRM geen uitdrukkelijk procedurele waarborgen bevat, stelt het EHRM dat de 

besluitvormingsprocedure die leidt tot maatregelen die een inmenging uitmaken op het privé- en 

gezinsleven, billijk moet verlopen en op passende wijze rekening moet houden met de belangen die 

door artikel 8 van het EVRM worden gevrijwaard. Deze procedurele vuistregel is volgens het EHRM 

tevens van toepassing zowel op situaties waar sprake is van een weigering van voortgezet verblijf 

(EHRM 11 juli 2000, Ciliz/Nederland, § 66). Staten gaan hun beoordelingsmarge te buiten en schenden 

artikel 8 van het EVRM wanneer zij falen op zorgvuldige wijze een redelijke belangenafweging te maken 

(EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, § 84; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 62). 

 

In voorkomend geval wordt de bestreden beslissing genomen krachtens de vreemdelingenwet, waarvan 

de bepalingen dienen beschouwd te worden als zijnde maatregelen die, binnen een democratische 

samenleving, nodig zijn om de toegang en het verblijf van niet-nationale onderdanen op het nationale 

grondgebied te controleren. De bestreden beslissing kent aldus een wettelijke basis en streeft een 

legitiem doel na. 

 

De inmenging in het gezins-/privéleven van verzoekster is bijgevolg formeel in overeenstemming met de 

afwijkende omstandigheden beoogd in voornoemd artikel 8, alinea 2. 

 

Vervolgens moet worden onderzocht of de inmenging noodzakelijk is, met name of de inmenging 

gerechtvaardigd wordt door een dwingende maatschappelijke behoefte en proportioneel is met het 

nagestreefde doel (EHRM 19 februari 1998, Dalia/Frankrijk, § 52; EHRM 9 oktober 2003, 

Slivenko/Letland (GK), § 113; EHRM 18 oktober 2006, Üner/Nederland (GK), § 54; EHRM 2 april 2015, 

Sarközi en Mahran/Oostenrijk, § 62). 

 

Het stellen van een bestaansmiddelenvereiste en een verblijfsrechtelijke sanctionering houdt verband 

met een legitiem doel, met name het belang van het economisch welzijn van het land. De getroffen 

maatregelen moeten evenwel noodzakelijk zijn, met name is het proportioneel met het nagestreefde 

legitiem doel. Daarbij geldt een beoordelingsmarge.  

 

Het Hof overweegt dat de beoordelingsmarge voor wat betreft het economische, fiscale of sociale 

beleid, en waarover de meningen binnen een democratische samenleving normaal gezien sterk kunnen 

verschillen, onvermijdelijk ruimer is (EHRM november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), §100. Zie in deze 

zin ook EHRM 11 juni 2013, Hasanbasic/Zwitserland, § 57-66; EHRM 25 maart 2014, 

Palanci/Zwitserland, § 58).  Bijgevolg is de inmenging in casu noodzakelijk, d.w.z. gerechtvaardigd en 

proportioneel. 
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In de bestreden beslissing wordt er bovendien ook op gewezen dat verzoekster geen bevel om het 

grondgebied te verlaten wordt gegeven: “aan mevrouw wordt geen bevel gegeven om het grondgebied 

te verlaten; het gezin wordt niet uit elkaar gehaald”. 

 

Verzoekster voert aan dat geen rekening werd gehouden met alle concrete omstandigheden, maar laat 

na te concretiseren met welke concrete door haar aangebrachte elementen de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris ten onrechte geen rekening heeft gehouden.  

 

Bovendien kan er nog op worden gewezen dat het Grondwettelijk Hof in zijn arrest nr. 121/2013 van 

26 september 2013, weliswaar met betrekking tot de bestaansmiddelenvereiste in artikel 40ter van de 

vreemdelingenwet, beschouwde dat de verplichting voor de Belgische gezinshereniger om over stabiele, 

regelmatige en voldoende bestaansmiddelen te beschikken geen onevenredige inbreuk vormt op het 

recht op respect voor het privéleven en gezinsleven, zoals gewaarborgd door artikel 8 van het EVRM 

(cf. de consideransen B.64.7 iuncto B.65, en B.52.3).  

 

Ten slotte wordt erop gewezen dat het verzoekster vrijstaat om wanneer haar echtgenoot voldoet aan 

de bestaansmiddelenvereiste, een nieuwe verblijfsaanvraag tot gezinshereniging in te dienen die 

gestaafd is met de nodige bewijsstukken.  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

Het tweede middel is ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

4. Kosten 

 

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 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden 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 achttien september tweeduizend achttien 

door: 

 

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

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 


