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 nr. 212 397 van 19 november 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat T. VAN DEN BOSSCHE 

Mathias Gesweinstraat 44 

9000 GENT 

  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 Turkse nationaliteit te zijn, op 10 juli 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 8 juni 2018 tot intrekking van verblijf zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 14ter). 

 

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 16 juli 2018 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 17 september 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

30 oktober 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat T. VAN DEN BOSSCHE 

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

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij wordt naar aanleiding van een visumaanvraag gezinshereniging met haar 

echtgenoot, van Turkse nationaliteit, in 2016 gemachtigd tot verblijf. 

 

Op 11 april 2017 verkrijgt de verzoekende partij een verlenging van haar verblijf tot 7 maart 2018 mits, 

onder andere, zij bewijzen kan voorleggen dat haar echtgenoot over voldoende bestaansmiddelen 

beschikt. 
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Op 8 februari 2018 wordt de verzoekende partij uitgenodigd om documenten voor te leggen in 

toepassing 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 (hierna: de 

Vreemdelingenwet). 

 

De verzoekende partij legt werkloosheidsuitkeringen betreffende haarzelf voor, een aansluiting van haar 

echtgenoot bij de ‘Nationale Hulpkas Sociale Verzekering Zelfstandigen’, fiscale fiches 281.20 van haar 

echtgenoot van enkele maanden in het jaar 2018 en facturen van de firma, waarvan hij zaakvoerder is. 

 

Op 8 juni 2018, met kennisgeving op 12 juni 2018, neemt de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris een beslissing tot intrekking van verblijf zonder bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 14ter). Dit is de bestreden beslissing, als volgt gemotiveerd:  

 

“(…) 

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: K. 

Voorna(a)m(en): A. 

Nationaliteit: Turkije 

Geboortedatum: 24.03.1978 

Geboorteplaats: C. 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

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:3 

 

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

§2, eerste lid, 1°). 

 

Betrokkene voldoet meer bepaald niet meer aan de voorwaarde bepaald in artikel 10§2, derde lid 

betreffende toereikende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen zoals bepaald in §5. 

 

Bij haar vraag tot verlenging van de machtiging tot verblijf legt betrokkene het aanslagbiljet van de 

belastingen met de inkomsten van 2016 voor. Dit zegt niets over de bestaansmiddelen van betrokkene 

voor het jaar 2017. Op 08.02.2018 werd door onze diensten een brief naar de stad Gent verstuurd, te 

betekenen aan betrokkene, met de vraag om bijkomende bewijzen voor te leggen. Deze brief werd door 

betrokkene betekend op 12.02.2018. 

 

Hierna legt betrokkene een attest voor van betalingen van werkloosheidsuitkeringen voor mevrouw van 

september 2017 tot januari 2018. Volgens artikel 10 §5, tweede lid, 3° worden deze maar in aanmerking 

genomen voor zover de vreemdeling kan bewijzen dat hij actief werk zoekt. Betrokkene legt echter niets 

voor in deze zin: noch sollicitatiebewijzen, noch bewijzen van gevolgde opleidingen, noch (evaluaties 

van) gevolgde trajectbegeleiding, noch bewijzen dat zij is vrijgesteld van het zoeken naar werk. 

Betrokkene is ondertussen zwanger. Dit vormt echter geen beletsel voor het zoeken naar werk of voor 

het volgen van opleidingen. 

In overeenstemming met artikel 10 §5, tweede lid, 3° kunnen we dus de werkloosheidsuitkeringen niet in 

aanmerking nemen. 

 

Betrokkene legt ook attesten voor dat de referentiepersoon aangesloten was bij de Nationale Hulpkas 

voor de sociale verzekering der zelfstandigen als zelfstandige in hoofdberoep van 03.05.2011 tot 

31.01.2016 en vanaf 02.11.2017. De referentiepersoon beweert dat hij zichzelf elke maand 1700 euro 

geeft om van te leven (mail van de stad Gent). Een fiche 281.20 wordt voorgelegd. Deze fiche dient 

beschouwd te worden als ' verklaring op eer' aangezien ze werd opgesteld door de firma sprl M. C., 
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waar hij zelf zaakvoerder van is en kan dus niet in aanmerking genomen worden bij de berekening van 

voldoende bestaansmiddelen. 

 

Betrokkene legt facturen voor van de firma. Dit bewijst dat de firma onkosten heeft. Dit is geenszins een 

bewijs van inkomsten van betrokkene. 

 

Betrokkene legt opnieuw het aanslagbiljet van de belastingen van het inkomstenjaar 2016 voor. Dit zegt 

echter niets over de bestaansmiddelen waarvan het gezin in 2017 heeft geleefd of waarvan ze later 

zullen leven. 

 

Aangezien de aangeleverde bewijzen van bestaansmiddelen onvoldoende zicht geven op het inkomen 

van het gezin, moet geen behoeftenanalyse, waarvan sprake in artikel 10ter, §2, tweede lid van de wet 

van 15.12.1980, worden gemaakt. Er werd immers niet vastgesteld dat de bestaansmiddelen 

ontoereikend zijn, wel dat er niet voldoende duidelijk wordt gemaakt wat de inkomsten van het gezin 

precies zijn. 

De machtiging tot verblijf van betrokkene kan dus overeenkomstig artikel 11, §2, eerste lid worden 

beëindigd. 

 

Betrokkene kan niet verder gemachtigd worden omdat zij niet aan de uitzonderingsgrond voldoet zoals 

opgenomen in het tweede lid van artikel 11, §2. Betrokkene verblijft nog geen vijfjaar in België, na de 

afgifte van de eerste verblijfstitel. De afgifte van de eerste verblijfstitel dateert immers van 21.03.2016, 

dat is minder dan vijfjaar geleden. 

 

Het feit dat betrokkene gehuwd is (en zwanger is), ontslaat haar niet van de verplichting te voldoen aan 

de wettelijke voorwaarden voor haar verblijfsrecht. Zodra de referentiepersoon beschikt over 

regelmatige, stabiele en toereikende bestaansmiddelen, staat het betrokkene vrij om een nieuwe 

aanvraag gezinshereniging in te dienen op de door wet voorziene wijze. Er zijn bovendien geen 

aanwijzingen dat het gezin het leven niet kan verder zetten in het land van herkomst. 

 

Uit het dossier blijkt verder dat betrokkene en haar echtgenoot intussen een gezamenlijk kind hebben 

gekregen. Dit doet echter geen afbreuk aan de voorwaarde betreffende de bestaansmiddelen zoals 

hiervoor werd vermeld. Overeenkomstig de bepalingen van de wet is er geen uitzondering voorzien op 

de middelenvereiste voor zover er een gemeenschappelijk kind is. Dit doet geen afbreuk aan 'het belang 

van het kind', immers van zodra de referentiepersoon wel reguliere bestaansmiddelen heeft, staat het 

betrokkene vrij een nieuwe aanvraag gezinshereniging in te dienen, op de door de wet voorziene wijze. 

In afwachting is het aan de ouders van het kind om te beslissen bij wie het kind het beste kan verblijven.  

Bovendien zijn er geen aanwijzingen dat het gezin het leven niet kan verder zetten in het land van 

herkomst. 

 

Mevrouw is pas sedert maart 2016 in België; het is ondenkbaar dat er geen banden meer zijn met het 

land van herkomst. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. De verzoekende partij voert in een eerste middel de schending aan van “artikel 10, § 2, 3e lid en § 

5 Vw. en schending van de materiële motiveringsplicht”. 

 

Het eerste middel licht toe: 

 

“De Raad is, m.b.t. de materiële motiveringsplicht in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht bevoegd 

om na te gaan of deze Overheid bij de beoordeling van zijn aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke 

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

gekomen ( cfr. R.v.st. nr. 101.624, 7 december 2011, arrest RVV nr. 2563 van 12 oktober 2007 ). 

 

Artikel 10, § 2, 3e lid van de Vreemdelingenwet bepaalt: “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 

onderhoud en om te voorkomen dat zij ten laste van de openbare overheden vallen”. 

Verzoekster moest dan ook aantonen dat haar echtgenoot, referentiepersoon, over toereikende, stabiele 

en regelmatige bestaansmiddelen beschikte. 
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Het zijn dan ook de bestaansmiddelen van de referentiepersoon en niet van verzoekster zelf die in 

eerste instantie moeten worden bekeken en geëvalueerd. 

 

Desondanks stelt de verwerende partij dat verzoekster niet meer voldoet aan de voorwaarden van 

artikel 10 §2, 3e lid Vw., waarbij zij verwijst naar het voorgelegd attest van werkloosheidsuitkeringen op 

naam van verzoekster en het attest van zwangerschap. 

 

Verwerende partij haalt het ontbreken van bewezen sollicitaties aan, en besluit  vervolgens dat deze 

werkloosheidsuitkeringen niet in aanmerking kunnen worden genomen bij de voorwaarde omtrent de 

bestaansmiddelen. 

 

Het zijn echter niet de bestaansmiddelen van verzoekster die conform de wettelijke bepalingen in 

aanmerking dienden te worden genomen, wel daarentegen de bestaansmiddelen van de 

referentiepersoon. Door het onderzoek van de bestaansmiddelen toe te spitsen op de inkomsten van 

verzoekster schendt verwerende partij flagrant artikel 10, § 2 en 5 Vw en tevens de materiële 

motiveringsplicht. 

 

Daarnaast had verzoekster overigens ook de inkomstenbewijzen voorgelegd van haar echtgenoot, de 

referentiepersoon, zoals de wet ook voorschrijft. Meer bepaald de fiscale fiche 281.20, waaruit blijkt dat 

de referentiepersoon maandelijks 1.700 € ontvangt, wat duidelijk boven de grens van de ‘toereikende’ 

bestaansmiddelen gaat. 

 

Het betreft een vergoeding betaald door een vennootschap (sprl M. C.), die met andere woorden een 

eigen (vennootschaps)aangifte doet, met uiteraard opgave van activa en passiva. 

 

De fiscale fiche is het aanknopingspunt voor de controle van de uitgaven van de vennootschap en 

tegelijkertijd de inkomsten van de zaakvoerder voor de fiscus. 

 

Deze fiscale fiche, een basisdocument af te leveren aan de overheidsdienst met het oog op fiscale 

controle en overigens een verplicht af te leveren document, afdoen als ‘een verklaring op eer’, waarmee 

geen rekening kan worden is dan ook, gezien het officieel karakter ervan, totaal onredelijk en tevens 

een schending van de materiële motiveringsplicht. 

 

Bovendien brengt de verwerende partij geen enkel argument aan, op basis waarvan zou moeten blijken 

dat de inhoud van deze fiscale fiche, een officieel document met het oog op voorleggen ervan aan een 

overheidsinstantie, als irrelevant of onjuist zou moeten worden aanzien! De fiscale fiche is nu eenmaal 

het document waarmee belastingplichtingen hun inkomsten aanduiden ten aanzien van de overheid. 

 

Er is dan ook, met de voorliggende stukken, wel degelijk voldoende zicht op de bestaansmiddelen van 

de referentiepersoon, echtgenoot van verzoekster, die bovendien toereikend, regelmatig en stabiel zijn. 

 

Artikel 10, § 2 en 5 van de Vreemdelingenwet, evenals de materiële motiveringsplicht werden dan ook 

door de verwerende partij geschonden.” 

 

2.1.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) is niet bevoegd om 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 beoordeelt op grond van de juiste 

feitelijke gegevens, of de beoordeling correct is en of het besluit niet kennelijk onredelijk is (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

De verzoekende partij voert de schending aan van artikel 10, §2, derde lid en §5 van de 

Vreemdelingenwet, dat luidt: 

 

“§ 2  

De in § 1, eerste lid, 2° en 3° bedoelde vreemdelingen moeten het bewijs aanbrengen dat ze beschikken 

over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen ten behoeve van zichzelf en om te 

voorkomen dat ze ten laste van de openbare overheden vallen.  

(…) 

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 § 
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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.” 

 

2.1.3. De verzoekende partij verwijt de verwerende partij in eerste instantie zich toe te spitsen op het 

motief dat ingaat op de door haar voorgelegde stukken over de werkloosheidsuitkeringen van haarzelf, 

die niet gepaard gaan met een bewijs dat zij actief werk zoekt. Zij betwist niet de inhoud van het motief 

dat stelt: “Hierna legt betrokkene een attest voor van betalingen van werkloosheidsuitkeringen voor 

mevrouw van september 2017 tot januari 2018. Volgens artikel 10 §5, tweede lid, 3° worden deze maar 

in aanmerking genomen voor zover de vreemdeling kan bewijzen dat hij actief werk zoekt. Betrokkene 

legt echter niets voor in deze zin: noch sollicitatiebewijzen, noch bewijzen van gevolgde opleidingen, 

noch (evaluaties van) gevolgde trajectbegeleiding, noch bewijzen dat zij is vrijgesteld van het zoeken 

naar werk. Betrokkene is ondertussen zwanger. Dit vormt echter geen beletsel voor het zoeken naar 

werk of voor het volgen van opleidingen. 

In overeenstemming met artikel 10 §5, tweede lid, 3° kunnen we dus de werkloosheidsuitkeringen niet in 

aanmerking nemen.” 

 

Uit de gehele lezing van de bestreden beslissing blijkt geenszins dat de verwerende partij zich heeft 

toegespitst op de werkloosheidsuitkeringen van de verzoekende partij. De verzoekende partij kan 

evenwel de verwerende partij niet verwijten in te gaan op stukken die haar werden voorgelegd. Door dit 

motief op te nemen in de bestreden beslissing schendt de verwerende partij niet artikel 10, § 2 en § 5, 

van de Vreemdelingenwet. 

 

Deze kritiek gaat voorbij aan de vaststellingen in de bestreden beslissing over het inkomen van de 

referentiepersoon, haar echtgenoot. 

 

De bestreden beslissing motiveert hierover: 

 

“Betrokkene voldoet meer bepaald niet meer aan de voorwaarde bepaald in artikel 10§2, derde lid 

betreffende toereikende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen zoals bepaald in §5. 

 

Bij haar vraag tot verlenging van de machtiging tot verblijf legt betrokkene het aanslagbiljet van de 

belastingen met de inkomsten van 2016 voor. Dit zegt niets over de bestaansmiddelen van betrokkene 

voor het jaar 2017.(…) 

Betrokkene legt ook attesten voor dat de referentiepersoon aangesloten was bij de Nationale Hulpkas 

voor de sociale verzekering der zelfstandigen als zelfstandige in hoofdberoep van 03.05.2011 tot 

31.01.2016 en vanaf 02.11.2017. De referentiepersoon beweert dat hij zichzelf elke maand 1700 euro 

geeft om van te leven (mail van de stad Gent). Een fiche 281.20 wordt voorgelegd. Deze fiche dient 

beschouwd te worden als ' verklaring op eer' aangezien ze werd opgesteld door de firma sprl M. C., 

waar hij zelf zaakvoerder van is en kan dus niet in aanmerking genomen worden bij de berekening van 

voldoende bestaansmiddelen. 

 

Betrokkene legt facturen voor van de firma. Dit bewijst dat de firma onkosten heeft. Dit is geenszins een 

bewijs van inkomsten van betrokkene. 

 

Betrokkene legt opnieuw het aanslagbiljet van de belastingen van het inkomstenjaar 2016 voor. Dit zegt 

echter niets over de bestaansmiddelen waarvan het gezin in 2017 heeft geleefd of waarvan ze later 

zullen leven.(…)” 
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De verzoekende partij bekritiseert het motief dat het bijbrengen van de fiches 281.20 van de 

referentiepersoon onvoldoende wordt geacht. 

 

De bestreden beslissing stelt vast dat uit de voorgelegde attesten blijkt dat de referentiepersoon 

zelfstandige was van 3 mei 2011 tot 31 januari 2016 en opnieuw vanaf 2 november 2017 zelfstandige 

werd. De fiche 281.20 wordt opgesteld door de zaakvoerder van de vennootschap die het loon betaalt, 

in dit geval de referentiepersoon zelf. Uit deze fiches (voor de maanden januari 2018, februari 2018, 

maart 2018) zou moeten blijken dat de referentiepersoon, als zaakvoerder van een vennootschap, 

zichzelf 1700 euro via deze vennootschap maandelijks uitkeert. Alhoewel de bewoording “verklaring op 

eer” een ongelukkige uitdrukking is, blijkt duidelijk uit de gehele lezing van de bestreden beslissing dat 

bedoeld wordt dat deze stukken op zich niet afdoende het bestaan van toereikende, stabiele en 

regelmatige bestaansmiddelen bewijzen (zie ook de zin: “Betrokkene voldoet meer bepaald niet meer 

aan de voorwaarde bepaald in artikel 10§2, derde lid betreffende toereikende, stabiele en regelmatige 

bestaansmiddelen zoals bepaald in §5.”). 

 

Verder is het evident dat de kosten van de vennootschap geen aanduiding geven over de inkomsten 

van de referentiepersoon. De verzoekende partij gaat voorbij aan het motief, dat stelt: 

 

“Aangezien de aangeleverde bewijzen van bestaansmiddelen onvoldoende zicht geven op het inkomen 

van het gezin, moet geen behoeftenanalyse, waarvan sprake in artikel 10ter, §2, tweede lid van de wet 

van 15.12.1980, worden gemaakt. Er werd immers niet vastgesteld dat de bestaansmiddelen 

ontoereikend zijn, wel dat er niet voldoende duidelijk wordt gemaakt wat de inkomsten van het gezin 

precies zijn.” 

 

De bestreden beslissing stelt niet, integendeel met wat de verzoekende partij suggereert, dat deze 

fiches 281.20 niet kunnen aanvaard worden, maar geeft duidelijk te kennen dat met de enkele 

voorlegging van deze fiches het inkomen van het gezin niet voldoende duidelijk is. Te meer uit het 

administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij een attest van de ‘Nationale Hulpkas’ van 19 

februari 2018 voorlegde, waaruit blijkt dat de referentiepersoon zijn zelfstandige activiteiten zonder 

motief had stopgezet op 31 januari  2016 en pas op 2 november 2017 deze herstartte. Het is redelijk, in 

deze omstandigheden, het voorleggen van loonfiches over enkele maanden niet voldoende te achten 

om het inkomen van het gezin te beoordelen. 

 

Deze motieven vinden steun in het administratief dossier en zijn correct en kennelijk redelijk. 

 

Ten overvloede merkt de verwerende partij in de nota met opmerkingen correct op dat uit het 

administratief dossier ook blijkt dat de referentiepersoon een schuld had van 12000 euro niet betaalde 

sociale bijdragen. Over het inkomen van het jaar 2017 is bijna niets geweten. 

 

Met haar betoog maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen 

op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de ruime 

bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. De schending van artikel 10, §2 en §5, van de Vreemdelingenwet is niet 

aangetoond. 

 

2.1.4. Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van “artikel 11 van de 

Vreemdelingenwet”. 

 

Dit middel licht toe: 

 

“Artikel 11, §2, 5e lid Vw. vermeldt het volgende: 

 

“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.” 

 

Aangezien verzoekster reeds sinds begin 2016 in het Rijk verblijft, ondertussen 2, 5 jaar. 
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Aangezien bovendien haar zoon in België (Gent) geboren is, en zij een tweede kind verwacht op 

11.08.2018. 

 

Aangezien haar echtgenoot een verblijf van onbeperkte duur heeft. 

 

Het is dan ook duidelijk dat de belangrijkste familiebanden van verzoekster zich in België situeren, waar 

zij overigens ook reeds geruime tijd verblijft. 

 

Verzoekster stelt vast dat nergens uit de beslissing van de verwerende partij blijkt dat zij deze wettelijke 

verplichting van artikel 11 Vw. om rekening te houden met een aantal zaken bij het nemen van haar 

beslissing zelfs op enigerlei heeft onderzocht, laat staan daarmee heeft rekening gehouden. 

 

Verwerende partij heeft daardoor dan ook artikel 11 Vw. miskend.” 

 

2.2.2. Uit het middel blijkt dat de verzoekende partij enkel de schending aanvoert van artikel 11, §2, 

vijfde lid, van de Vreemdelingenwet, dat luidt: 

 

“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.” 

 

De verzoekende partij verwijt de verwerende partij geen rekening te houden met haar 2,5 jaren verblijf in 

België, haar in België geboren zoon en haar zwangerschap. Haar “belangrijkste” familiebanden situeren 

zich in België. 

 

Dit is niet juist. Immers stelt de bestreden beslissing hieromtrent: 

 

“Het feit dat betrokkene gehuwd is (en zwanger is), ontslaat haar niet van de verplichting te voldoen aan 

de wettelijke voorwaarden voor haar verblijfsrecht. Zodra de referentiepersoon beschikt over 

regelmatige, stabiele en toereikende bestaansmiddelen, staat het betrokkene vrij om een nieuwe 

aanvraag gezinshereniging in te dienen op de door wet voorziene wijze. Er zijn bovendien geen 

aanwijzingen dat het gezin het leven niet kan verder zetten in het land van herkomst. 

 

Uit het dossier blijkt verder dat betrokkene en haar echtgenoot intussen een gezamenlijk kind hebben 

gekregen. Dit doet echter geen afbreuk aan de voorwaarde betreffende de bestaansmiddelen zoals 

hiervoor werd vermeld. Overeenkomstig de bepalingen van de wet is er geen uitzondering voorzien op 

de middelenvereiste voor zover er een gemeenschappelijk kind is. Dit doet geen afbreuk aan 'het belang 

van het kind', immers van zodra de referentiepersoon wel reguliere bestaansmiddelen heeft, staat het 

betrokkene vrij een nieuwe aanvraag gezinshereniging in te dienen, op de door de wet voorziene wijze. 

In afwachting is het aan de ouders van het kind om te beslissen bij wie het kind het beste kan verblijven.  

Bovendien zijn er geen aanwijzingen dat het gezin het leven niet kan verder zetten in het land van 

herkomst. 

 

Mevrouw is pas sedert maart 2016 in België; het is ondenkbaar dat er geen banden meer zijn met het 

land van herkomst.” 

 

Uit deze motieven blijkt overduidelijk dat de verwerende partij wel degelijk rekening hield met het verblijf 

van de verzoekende partij in België (sedert maart 2016), haar kind en haar zwangerschap. Deze 

motieven worden naar hun inhoud niet weerlegd door de verzoekende partij. Integendeel met wat de 

verzoekende partij stelt, heeft de verwerende partij een onderzoek verricht naar de toepassing van 

artikel 11, §2, vijfde lid, van de Vreemdelingenwet. De stukken die de verzoekende partij voorlegde naar 

aanleiding van de brief van 8 februari 2018 (uitnodiging in toepassing van artikel 11, § 2, vijfde lid, van 

de Vreemdelingenwet, ter kennis gegeven aan de verzoekende partij op 12 februari 2018) werden 

beantwoord op correcte en redelijke wijze. 

De verzoekende partij toont de schending van artikel 11 van de Vreemdelingenwet niet aan. 

 

2.2.3. Het tweede middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 
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De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing kan leiden. 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.  

 

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 negentien november tweeduizend achttien 

door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. BEELEN 

 


