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 nr. 215 437 van 22 januari 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. KPWAKPWO NDEZEKA 

Bergstraat 42-44 

1000 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op 

5 september 2018 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 3 

augustus 2018 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden (bijlage 20). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 12 september 2018 met 

refertenummer X. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 november 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

11 december 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat E. KPWAKPWO NDEZEKA 

verschijnt voor verzoekster en van attaché N. ONRAET, die verschijnt voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster en haar Belgische partner B.E.B. leggen op 12 oktober 2012 een verklaring van 

wettelijke samenwoning af. 

 

1.2. Verzoekster dient op 5 februari 2018 een aanvraag in tot afgifte van de verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie. Inzake deze aanvraag neemt de gemachtigde van de 
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staatssecretaris voor Asiel en Migratie op 3 augustus 2018 de beslissing tot weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden. Deze beslissing, die verzoekster op 7 augustus 2018 ter kennis wordt 

gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“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 05/02/2018 werd 

ingediend door: 

 

Naam: [B.M.]  

Voorna(a)m(en): [F.]  

Nationaliteit: Congo (Dem. Rep.)  

Geboortedatum: [1965]  

Geboorteplaats: […]  

Identificatienummer in het Rijksregister: […]  

Verblijvende 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 ander 

familielid van een burger van de Unie. 

 

Betrokkene vraagt gezinshereniging aan met haar wettelijk geregistreerde partner, de genaamde 

[B.,B.E.] [RR …] van Belgische nationaliteit in toepassing van artikel 40 ter, §2, eerste lid, 1° van de wet 

van 15/12/80. 

 

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 verkregen uit het leefloon, de financiële maatschappelijke dienstverlening, 

de kinderbijslagen en toeslagen, de inschakelingsuitkeringen en de overbruggingsuitkering. De 

werkloosheidsuitkering komt alleen in aanmerking indien de Belg bewijst dat hij actief werk zoekt. 

 

Ter staving van de bestaansmiddelen van de Belgische referentiepersoon werden volgende bewijzen 

voorgelegd:  

• Arbeidscontract voor arbeiders voor onbepaalde duur (deeltijds) dd 6/09/2017 bij (…) te Bertem (VZW 

PWA Midden Brabant)  

• Verklaring van het ABW Vlaams-Brabant dd 30/10/2017 dat referentiepersoon van januari 2017 tot 

september 2017 werkloosheidsuitkering ontving.  

• Loonfiches van tewerkstelling bij (…) vzw te Bertem van september 2017 tot januari 2018 (halftijdse 

tewerkstelling) 

 

Hieruit blijkt dat de bestaansmiddelen van de Belgische referentiepersoon ontoereikend zijn. Immers, hij 

beschikt niet over bestaansmiddelen (gemiddelde maandelijkse netto-inkomen van 861,52EUR), 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. 

 

Overeenkomstig art. 42, §1, tweede lid van de wet van 15.12.1980 dient, in het geval de 

bestaansmiddelen overeenkomstig art. 40ter van de wet van 15.12.1980 ontoereikend zijn, een 

behoefteanalyse te worden gemaakt. Voor zover in het administratief dossier iets te vinden is over het 

bestedingspatroon van de referentiepersoon (vaste en variabele kosten) blijkt alvast dat er maandelijks 

huur wordt betaald van minstens 300 euro (huurcontract dd. 30/12/2010 werd voorgeleg bij de 

aanvraag). 

 

Overwegende dat de armoederisicogrens voor twee volwassenen €1500 bedraagt, het inkomen van de 

referentiepersoon hier ver onder ligt, de huur van de woning reeds €300 bedraagt, en de 
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referentiepersoon reeds twee kinderen ten laste heeft, is het redelijk te stellen dat de beschikbare 

bestaansmiddelen van de Belg veel te laag liggen om een minimum aan waardigheid voor zowel 

zichzelf als voor betrokkene te garanderen. Voor dit koppel van twee volwassenen is 120 % van het 

leefloon voor een persoon met gezinslast echt wel het minimum dat mag worden verwacht alvorens het 

verblijfsrecht aan betrokkene kan worden toegestaan. 

 

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

ingetrokken. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken wenst uw aandacht erop te vestigen dat de te vervullen voorwaarden 

van de gezinshereniging cumulatief zijn. Aangezien minstens één van deze voorwaarden niet vervuld is, 

wordt uw aanvraag van verblijf geweigerd.  

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft de andere voorwaarden niet volledig onderzocht.  

Deze beslissing belet de Dienst Vreemdelingenzaken dus niet om bij de indiening van een nieuwe 

aanvraag van verblijf deze andere voorwaarden na te gaan of over te gaan tot een onderzoek of analyse 

die zij nodig acht. De Dienst Vreemdelingenzaken raadt u aan uw dossier grondig na te kijken vooraleer 

een nieuwe aanvraag in te dienen. De te vervullen voorwaarden en voor te leggen bewijsstukken kan u 

terugvinden op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken (www.dofi.fgov.be).” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Waar verzoekster vraagt om het ingestelde beroep te behandelen in de Franse taal dient erop te worden 

gewezen dat het gebruik van de talen in de rechtspleging niet ter vrije keuze staat van de partijen, maar 

op dwingende wijze geregeld wordt door artikel 39/14 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). Dit artikel luidt als volgt: 

 

“Behoudens wanneer de taal van de procedure is bepaald overeenkomstig artikel 51/4, worden de 

beroepen behandeld in de taal die de diensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt 

krachtens de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken, moeten gebruiken in hun 

binnendiensten. 

 

Indien die wetgeving het gebruik van een bepaalde taal niet voorschrijft, geschiedt de behandeling 

in de taal van de akte waarbij de zaak bij de Raad werd ingediend.” 

 

Artikel 39/14 van de Vreemdelingenwet omvat een regeling die gelijkaardig is aan wat is voorzien in 

artikel 53 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Uit de 

voorbereidende werken van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en 

tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) (Parl. St. Kamer 2005-

2006, nr. 2479/001, 107) blijkt dat aangezien de regeling inzake het taalgebruik voor de Raad naadloos 

aansluit bij die welke thans geldt voor de Raad van State deze regelingen op dezelfde wijze dienen te 

worden geïnterpreteerd. De bepaling dat de beroepen dienen te worden behandeld in de taal die de 

diensten waarvan de werkkring het hele land bestrijkt krachtens de wetgeving op het gebruik van de 

talen in bestuurszaken moeten gebruiken in hun binnendiensten verplicht de Raad van State, en 

bijgevolg ook de Raad, voor zijn arresten gebruik te maken van de taal van de akte waarvan de 

vernietiging wordt gevorderd. De bestuurshandelingen waarvan de vernietiging wordt gevorderd zijn 

immers steeds afkomstig van overheden die onderworpen zijn aan de wetgeving op het gebruik van de 

talen in bestuurszaken (Les Novelles, v° Droit administratif, tome VI, Brussel, Bruylant, 1975, p. 737, 

randnrs. 2249-2250). Gelet op het voorgaande en het feit dat bestreden beslissing door het bestuur, 

conform de bepalingen van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in 

bestuurszaken, werd genomen in het Nederlands, dient de Nederlandse taal als proceduretaal door de 

Raad te worden gehanteerd. 

 

 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 
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3.1. Verzoekster voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 40ter en 42 van de 

Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van “het algemene 

rechtsbeginsel van een goed beheer” en van “het algemene rechtsprincipe volgens hetwelke de 

administratieve overheid gebonden is om alle relevante elementen in de zaak ter kennis te brengen”. 

 

Zij verstrekt volgende toelichting bij het middel: 

 

“In deze zaak weigert de afgevaardigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie het toekennen 

van de verblijfsvergunning omwille van ontoereikende argumenten en overwegende dat : 

[…] 

Overeenkomstig art. 42, §1, tweede lid van de wet van 15.12.1980 dient, in het geval de 

bestaansmiddelen overeenkomstig art. 40ter van de wet van 15.12.1980 ontoereikend zijn een 

behoefteanalyse te worden gemaakt. Voor zover in het administratief dossier iets te vinden is over het 

bestedingspatroon van de referentiepersoon (vaste en variabele kosten) blijkt alvast dat er maandelijks 

huur wordt betaald van minstens 300 euro (huurcontract dd. 30/12/2010 werd voorgeleg bij de 

aanvraag). 

Overwegende dat de armoederisicogrens voor twee volwassenen €1500 bedraagt, het inkomen van de 

referentiepersoon hier ver onder ligt, de huur van de woning reeds €300 bedraagt en de 

referentiepersoon reeds twee kinderen ten laste heeft, is het redelijk te stellen dat de beschikbare 

bestaansmiddelen van de Belg veel te laag liggen om een minimum aan waardigheid voor zowel 

zichzelf als voor betrokkene te garanderen. Voor dit koppel van twee volwassenen is 120% van het 

leefloon voor een persoon met gezinslast echt wel het minimum dat mag worden verwacht alvorens het 

verblijfsrecht aan betrokkene kan worden toegestaan"; 1 

Welnu, hierbij moeten wij allereerst de aandacht vestigen op het artikel 42 § 1er, alinea 2 van de wet 

van 15 december 1980 dat uitdrukkelijk bepaalt dat: 

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

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

op basis van de eigen behoeften van de burger van de Unie die vervoegd wordt en van zijn familieleden 

te bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig hebben om in hun behoeften te voorzien zonder ten laste 

te vallen van de openbare overheden. De minister of zijn gemachtigde kan hiervoor alle bescheiden en 

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

door elke Belgische overheid",' 

Deze wettelijke bepaling legt heel duidelijk aan de minister of aan zijn afgevaardigde de plicht op om 

een concreet onderzoek in te stellen naar de eigen middelen van de partner van de vreemdeling en zijn 

gezin teneinde na te gaan of die volstaan om in zijn levensbehoeften en die van zijn gezin te voorzien; 

De wet laat eveneens toe aan de tegenpartij om van de vreemdeling of eender welke Belgische 

overheidsinstantie te verzoeken om alle documenten en inlichtingen voor te leggen die het bewijs 

leveren van de toereikendheid van de bestaansmiddelen noodzakelijk voor het onderhouden van het 

gezin van de Belgische partner; 

In dit geval blijkt uit de motviering van de aangevochten akte dat de eiseres aan haar aanvraag tot het 

bekomen van een verblijfsvergunning de vereiste wettelijke documenten had toegevoegd, alsmede het 

bewijs van de inkomens van haar Belgische partner. Zij heeft de documenten bijgevoegd die staven dat 

deze laatste beroepsinkomens ontvangt in overeenstemming met de bepalingen omschreven in een 

arbeidscontract voor deeltijds werk (maandelijks bedrag van 861,52 €), aangevuld door een 

werkloosheidsvergoeding (maandelijks bedrag van 544,05 €), wat in het totaal een maandelijks bedrag 

van 1.405,57 € oplevert; 

De financiële toestand van de partner van de eiseres is tot op heden onveranderd gebleven; 

Uit de gegevens van de administratieve toestand van de eiseres, welbekend bij de tegenpartij, door het 

feit dat zij in België met een Belgische partner samenleeft en vermits de partijen geen kinderen hebben, 

evenmin als een ander persoon ten laste in hun gemeenschappelijk gezinshuishouden; 

Het gezinshuishouden van de eiseres moet een maandelijkse huurlast van 300 € betalen; 

De inkomens van de Belgische partner van de eiseres zijn regelmatig en afdoende om aan de wettelijke 

voorwaarden te voldoen; 

Enkel en alleen omwille van deze argumenten opgesomd in de betwiste beslissing kunnen wij niet 

beggrijpen waarom de afgevaardigde van de Staatssecretaris de huidige inkomens van de Belgische 

partner als onvoldoende inschat om aan hun daadwerkelijke levensbehoeften tegemoet te komen voor 

hun gemeenschappelijk gezinshuishouden. Uit de aangebrachte argumenten in de aangevochten 

beslissing blijkt niet dat er een onderzoek werd uitgevoerd door de tegenpartij naar deze middelen en of 

zij sinds haar aankomst in België van de sociale zekerheid afhankelijk was; 

In haar Arrest n° 82 035 van 31 mei 2012, heeft uw Raad reeds geoordeeld dat: 
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2.3. En l’occurrence, le Conseil observe que la décision attaquée est notamment fondée sur le constat 

que le conjoint de la requérante bénéficie d’une allocation de chômage et ne produit pas la preuve d'une 

recherche active d'un emploi. 

Le Conseil relève, toutefois, qu'il ne ressort nullement du dossier administratif que la partie 

défenderesse ait pris en considération les besoins propres de l’époux de la requérante et de sa famille 

et les moyens de subsistance nécessaires pour permettre de subvenir à leurs besoins sans devenir une 

charge pour les pouvoirs publics, exigence pourtant mise à sa charge en vertu de l’article 42, § Ier, 

alinéa 2, susvisé combiné a l’article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980. Partant, la partie requérante a 

violé l’obligation pour l’autorité administrative de prendre en considération l’ensemble des éléments 

pertinents de la cause. 

L’argumentation de la partie défenderesse, développée en termes de note d'observations, concernant la 

réfutation de l’application de l’arrét Chakroun au cas d'espèce, n'est pas de nature a énerver les 

considérations qui précédent"; 

In dit geval is de aangevochten beslissing gebaseerd op het enige argument aangaande het 

onvoldoende inkomenspeil van de partner van de eiseres zonder verder concreet onderzoek naar die 

behoeften of de gezinssituatie van de Belgische partner en zijn gezin; 

In deze omstandigheden is de aangevochten beslissing wel degelijk een schending van de wettelijke 

bepalingen opgesomd in het middel;”. 

 

3.2. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, die onder meer stellen dat beslissingen met 

redenen moeten zijn omkleed, hebben tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de 

beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren 

met de middelen die het recht hem verschaft. Ze 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.  

 

In casu kunnen in de bestreden beslissing op eenvoudige wijze de overwegingen in rechte en in feite die 

aan deze beslissing ten grondslag liggen, worden gelezen. Zo wordt melding gemaakt van de relevante 

wetsbepalingen die werden toegepast, met name de artikelen 40ter en 42 van de Vreemdelingenwet. Er 

wordt gewezen op de in artikel 40ter van de Vreemdelingenwet vervatte verblijfsvoorwaarde dat de 

Belgische referentiepersoon dient te beschikken over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen en ingegaan op de door verzoekster in het kader van haar aanvraag voorgelegde 

stukken inzake de bestaansmiddelen van haar Belgische partner. Verweerder stelt vast dat de 

bestaansmiddelen van de Belgische referentiepersoon – die hij raamt op een maandelijks gemiddeld 

bedrag van 862,52 euro netto – ontoereikend zijn, in de zin dat zij lager zijn dan het referentiebedrag 

van honderdtwintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3° van de wet van 26 mei 2002 

betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Verweerder gaat vervolgens over tot een 

behoefteanalyse, zoals vereist in artikel 42, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet. Hij motiveert dat 

– rekening houdende met de armoederisicogrens voor twee volwassenen die 1500 euro bedraagt, het 

gegeven dat het inkomen van de referentiepersoon hier ver onder ligt, de huurlast van minstens 300 

euro en het gegeven dat de referentiepersoon reeds twee kinderen ten laste heeft – het redelijk is te 

stellen dat de beschikbare bestaansmiddelen van de Belg veel te laag liggen om een minimum aan 

waardigheid voor zowel zichzelf als voor verzoekster te garanderen en dat het bedrag van 120 % van 

het leefloon voor een persoon met gezinslast echt wel het minimum is dat mag worden verwacht 

alvorens het verblijfsrecht aan verzoekster kan worden toegestaan.  

 

Deze motivering stelt verzoekster in staat om te begrijpen op basis van welke overwegingen in rechte en 

in feite haar een recht op verblijf van meer dan drie maanden wordt geweigerd, derwijze dat zij op 

nuttige wijze hiertegen in rechte kan opkomen. In de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze 

de motieven worden gelezen die maken dat volgens verweerder de aangetoonde inkomsten van de 

Belgische partner ontoereikend zijn om te voorzien in de behoeften van het gezin. Er wordt uitdrukkelijk 

gemotiveerd inzake de doorgevoerde behoefteanalyse en deze motivering stelt verzoekster in staat zich 

hiertegen op nuttige wijze te verdedigen. Het doel van de formele motiveringsplicht is bereikt.  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 wordt niet aangetoond.  

 

3.3. Waar verzoekster inhoudelijke argumenten ontwikkelt tegen de bestreden beslissing, voert zij in 

wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel. Deze 
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worden onderzocht in het licht van de toepassing van de bepalingen van de artikelen 40ter en 42 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling van de 

aanvraag 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt daarnaast in dat een bestuur zich op afdoende wijze dient te 

informeren over alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen, 

met dien verstande echter dat de aanvrager van een vergunning, in casu van een verblijfskaart als 

familielid van een burger van de Unie, alle nuttige elementen moet aanbrengen om te bewijzen dat hij 

voldoet aan de voorwaarden om de gevraagde vergunning te krijgen (RvS 12 maart 2013, nr. 222.809). 

De zorgvuldigheidsverplichting die rust op de bestuursoverheid geldt ook ten aanzien van de 

rechtsonderhorige of, in het kader van een wederkerig bestuursrecht, de burger (RvS 28 april 2008, nr. 

182.450). Het komt de vreemdeling dus evenzeer toe de nodige zorgvuldigheid aan de dag te leggen. 

 

Verzoekster beriep zich ten overstaan van het bestuur op het gegeven dat zij een familielid is van een 

burger van de Unie / Belg in de zin van artikel 40bis, § 2, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet. Het is 

op zich niet betwist dat is voldaan aan de in deze bepaling vervatte voorwaarden. 

 

Artikel 40bis, § 4 van de Vreemdelingenwet bepaalt in dit verband: 

 

“De in § 2 bedoelde familieleden die burger van de Unie zijn, hebben het recht de in artikel 40, § 4, 

eerste lid, 1° en 2°, bedoelde burger van de Unie te begeleiden of zich bij hem te voegen voor een 

periode van meer dan drie maanden voor zover zij de in artikel 41, eerste lid, bedoelde voorwaarde 

vervullen. Indien het familieleden betreft die geen burger van de Unie zijn, moeten zij de in artikel 41, 

tweede lid, bedoelde voorwaarde vervullen. 

De in artikel 40, § 4, eerste lid, 2°, bedoelde burger van de Unie moet dan tevens het bewijs leveren dat 

hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt op te voorkomen dat de in § 2 bedoelde familieleden 

tijdens zijn verblijf ten laste komen van het sociale zekerheidsstelsel van het Rijk, en dat hij over een 

verzekering beschikt die de ziektekosten van zijn familieleden in het Rijk volledig dekt. In het kader van 

de evaluatie van de bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de 

burger van de Unie, waarbij ondermeer rekening gehouden wordt met de aard en de regelmaat van 

diens inkomsten en met het aantal familieleden die te zijnen laste zijn. 

[…]” 

 

Artikel 40ter, § 2 van de Vreemdelingenwet stelt vervolgens: 

  

“De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de volgende familieleden van een Belg die niet 

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

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

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

gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen; 

[…] 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hij actief werk zoekt. 

Deze voorwaarde is niet van toepassing indien alleen zijn minderjarige familieleden bedoeld in artikel 

40bis, § 2, eerste lid, 3°, de Belg vergezellen of zich bij hem voegen. 

2° beschikt over voldoende huisvesting die hem in staat stelt zijn familielid of familieleden die hem 

vergezellen of zich bij hem voegen te herbergen en die voldoet aan de voorwaarden opgelegd aan een 

onroerend goed dat als hoofdverblijfplaats wordt verhuurd zoals bepaald in artikel 2 van Boek III, Titel 
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VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld 

na overleg in de Ministerraad, de wijze waarop de Belg bewijst dat het onroerend goed aan de 

opgelegde voorwaarden voldoet. 

3° beschikt over een ziektekostenverzekering die de risico's in België voor hem en zijn familieleden dekt. 

Als een attest van geen huwelijksbeletsel is afgegeven, wordt er naar aanleiding van het onderzoek van 

een aanvraag tot gezinshereniging gebaseerd op het voltrokken huwelijk, waarvoor het attest is 

afgegeven, geen nieuw onderzoek uitgevoerd, tenzij er nieuwe gegevens zijn. 

Wat de personen betreft bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° en 2°, moeten de echtgenoten of de 

partners beiden ouder zijn dan eenentwintig jaar. Deze minimumleeftijd wordt echter teruggebracht tot 

achttien jaar indien de echtelijke band of het geregistreerd partnerschap dat als gelijkwaardig wordt 

beschouwd met het huwelijk reeds vóór de indiening van het verzoek tot gezinshereniging bestond of 

indien ze, in het geval van een wettelijk geregistreerd partnerschap, bewijzen dat ze vóór de indiening 

van het verzoek tot gezinshereniging minstens één jaar hebben samengewoond. 

Onverminderd de artikelen 42ter en 42quater, kan aan het verblijf van een familielid van een Belg ook 

een einde worden gemaakt wanneer de voorwaarden van het tweede lid niet meer zijn vervuld.” 

 

Uit lezing van artikel 40bis, §§ 2, eerste lid, 2° en 4 juncto artikel 40ter, § 2 van de Vreemdelingenwet 

volgt dat – los van de voorwaarden om als partner in de zin van deze eerste bepaling te worden 

beschouwd – in het kader van een aanvraag tot afgifte van een verblijfskaart als familielid van een 

burger van de Unie c.q. Belg, met name in de hoedanigheid van wettelijk samenwonende partner van 

een Belg die niet reeds gebruik maakte van zijn recht van vrij verkeer, zoals in casu, op cumulatieve 

wijze aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan:  

- het familielid moet de Belgische referentiepersoon vergezellen of vervoegen, en; 

- de Belgische referentiepersoon moet beschikken over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen, en;  

- de Belgische referentiepersoon moet beschikken over een voldoende huisvesting en een 

ziektekostenverzekering die de risico's in België voor hem en zijn familieleden dekt. 

 

Artikel 42, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet voorziet daarnaast: 

 

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

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

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

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

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

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

vreemdeling en door elke Belgische overheid.” 

 

Verweerder weigerde verzoekster een recht van verblijf van meer dan drie maanden in België, omdat zij 

niet aantoonde dat haar Belgische partner beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen zoals vereist in artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. Meer concreet oordeelde hij 

dat de bestaansmiddelen van de Belgische partner ontoereikend zijn om te voorzien in de behoeften 

van hemzelf en zijn ten laste komende gezinsleden, zonder ten laste te vallen van de openbare 

overheden. 

 

Verweerder stelde vast dat het gemiddeld maandelijks inkomen van de Belgische partner 861,52 euro 

netto bedraagt, hetgeen lager is dan honderd twintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 

3° van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en waardoor niet 

zomaar kon worden verondersteld dat de partner beschikt over toereikende bestaansmiddelen. Hij 

voerde vervolgens een behoefteanalyse door, om na te gaan of het inkomen in de voorliggende situatie 

kan volstaan om in de behoeften van de verschillende gezinsleden te voorzien zonder ten laste te vallen 

van de openbare overheden. Rekening houdende met de armoederisicogrens voor twee volwassenen 

die 1500 euro bedraagt, het gegeven dat het inkomen van de referentiepersoon hier ver onder ligt, de 

huurlast van minstens 300 euro en het gegeven dat de referentiepersoon reeds twee kinderen ten laste 

heeft, achtte verweerder het redelijk te stellen dat de beschikbare bestaansmiddelen van de Belg veel te 

laag liggen om een minimum aan waardigheid voor zowel zichzelf als voor verzoekster te garanderen. 

Hij is van mening dat in de voorliggende omstandigheden 120 % van het leefloon voor een persoon met 

gezinslast echt wel het minimum is dat mag worden verwacht alvorens het verblijfsrecht aan verzoekster 

kan worden toegestaan. 
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Er dient te worden aangenomen dat artikel 40ter van de Vreemdelingenwet voorziet in een vermoeden 

dat is voldaan aan de voorwaarde dat de Belgische partner beschikt over toereikende bestaansmiddelen 

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

artikel 14, § 1, 3° van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Het 

betreft aldus een referentiebedrag doch geen bedrag onder hetwelk de gezinshereniging automatisch 

niet wordt toegestaan. Indien de inkomsten lager zijn dan dit bedrag, volgt uit de wetsgeschiedenis en 

artikel 42, § 1 van de Vreemdelingenwet dat een behoefteanalyse dient te worden doorgevoerd. 

 

In casu neemt verweerder – op basis van de stukken zoals deze ter ondersteuning van de aanvraag 

werden voorgelegd – als uitgangspunt een gemiddeld maandelijks inkomen van de Belgische 

referentiepersoon van 861,52 euro netto uit een tewerkstelling als werknemer. Verzoekster bevestigt in 

haar middel dat haar partner een gemiddeld maandelijks inkomen uit tewerkstelling heeft van 861,52 

euro. Wel merkt zij op dat dit wordt aangevuld door een maandelijkse werkloosheidsuitkering van 

544,05 euro, zodat haar partner in totaal een maandelijks inkomen zou hebben van 1.405, 57 euro. In 

dit verband merkt de Raad evenwel op dat verzoekster in het kader van haar aanvraag enkel stukken 

voorlegde van een werkloosheidsuitkering van haar partner in de periode van januari 2017 tot 

september 2017. Zij legde geen stukken voor dat haar partner vanaf oktober 2017, en dus ten tijde van 

de aanvraag in februari 2018, nog steeds inkomsten uit werkloosheidsuitkeringen genoot. Voor de 

maanden oktober 2017 tot en met januari 2018 legde zij enkel nog stukken voor van de inkomsten van 

haar partner uit tewerkstelling. Nu niet blijkt dat verzoeksters partner sinds oktober 2017 ook nog 

inkomsten uit werkloosheidsuitkeringen geniet, blijkt niet dat verweerder met dergelijke inkomsten ten 

onrechte geen rekening hield bij het nemen van de bestreden beslissing of ten onrechte bij het nemen 

van zijn beslissing is uitgegaan van een gemiddeld maandelijks inkomen van slechts 861,52 euro. Ook 

thans blijft verzoekster bovendien volledig in gebreke aan te tonen dat haar partner sinds oktober 2017 

dan nog inkomsten uit werkloosheidsuitkeringen geniet. 

 

Verzoekster houdt ten onrechte voor als zou er geen onderzoek zijn gedaan naar de actuele 

bestaansmiddelen van haar Belgische partner. Dit onderzoek vond wel degelijk plaats, op basis van de 

door haarzelf voorgelegde stukken. 

 

Gelet op het gemiddeld maandelijks inkomen van 861,52 euro waarvan verzoekster aannemelijk maakte 

dat haar Belgische partner hierover beschikte ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing, kan 

het niet worden betwist dat diens inkomen lager lag dan honderd twintig procent van het bedrag bedoeld 

in artikel 14, § 1, 3° van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. In 

deze situatie diende, overeenkomstig artikel 42, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, een 

behoefteanalyse te worden doorgevoerd. 

 

Er kan niet worden ontkend dat verweerder in de bestreden beslissing is overgegaan tot een onderzoek 

of de aangetoonde bestaansmiddelen van de Belgische referentiepersoon volgens hem kunnen 

volstaan om te voorzien in de behoeften van de Belg en zijn familieleden ten laste zonder ten laste te 

komen van de openbare overheden. Hij hield in dit verband rekening met het gegeven dat de Belgische 

referentiepersoon met zijn inkomen niet enkel verzoekster ten laste moet nemen, maar hij ook reeds 

twee kinderen ten laste heeft. Hij hield verder rekening met een maandelijkse huurlast van minstens 300 

euro en het gegeven dat het inkomen ver onder de armoederisicogrens voor twee volwassenen van 

1500 euro ligt. In deze omstandigheden oordeelde verweerder dat de beschikbare bestaansmiddelen 

van de Belg veel te laag liggen om een minimum aan waardigheid voor zichzelf en zijn gezinsleden te 

garanderen en het bedrag van 120 procent van het leefloon voor een persoon met gezinslast het 

minimum is dat mag worden verwacht opdat kan worden aangenomen dat de Belgische 

referentiepersoon beschikt over toereikende bestaansmiddelen die volstaan om in de behoeften van de 

verschillende gezinsleden te voorzien zonder ten laste te vallen van de openbare overheden. 

 

In het licht van deze voorziene motivering in de bestreden beslissing kan verzoekster niet dienstig 

voorhouden als zou op geen enkele wijze een behoefteanalyse zoals voorzien in artikel 42, § 1, tweede 

lid van de Vreemdelingenwet zijn doorgevoerd. 

 

Verzoekster geeft aan te betwisten dat haar Belgische partner kinderen ten laste heeft. Dit gegeven 

vindt evenwel steun in de stukken van het administratief dossier, meer bepaald in de door verzoekster 

zelf aangebrachte loonfiches van haar partner waarin uitdrukkelijk melding wordt gemaakt van het 

gegeven dat de partner twee kinderen ten laste heeft. Verzoekster legt ook geen enkel begin van bewijs 

voor dat dit gegeven dan alsnog zou ontkrachten. Zij beperkt zich in wezen tot een blote bewering, die 

niet kan worden aangenomen.  
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De Raad merkt verder andermaal op dat verzoekster onterecht uitgaat van een maandelijks inkomen 

van haar partner van 1.405,57 euro, oftewel een inkomen tussen het leefloon voor een persoon met 

gezinslast en het referentiebedrag van 120 % van dit leefloon. Zoals reeds werd vastgesteld, kon 

verweerder bij het nemen van de bestreden beslissing uitgaan van een gemiddeld maandelijks inkomen 

van slechts 861,52 euro, hetgeen zelfs ruim onder het bedrag van het leefloon voor een persoon met 

gezinslast ligt. Dit bedroeg ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing 1.230 euro. 

 

Verzoekster kan niet worden gevolgd in haar betoog dat de behoeften van het gezin of de gezinssituatie 

op geen enkele (concrete) wijze in rekening zijn gebracht. Zo wordt immers gewezen op het gegeven 

dat de Belgische partner, naast verzoekster, ook nog twee kinderen ten laste heeft en gewezen op de 

huurlast van 300 euro. Verzoekster maakt ook niet aannemelijk dat enig concreet gegeven dat relevant 

kon zijn in de behoefteanalyse ten onrechte niet in rekening is gebracht. Zij brengt evenmin concrete 

argumenten naar voor die wijzen op het kennelijk onredelijk karakter van de beoordeling. 

 

Er blijkt bovendien niet dat verweerder als dusdanig diende na te gaan of verzoekster op enig ogenblik 

in het verleden reeds ten laste was van de sociale bijstand. Hij kon volstaan met het nagaan of de 

inkomsten van de Belgische referentiepersoon volstaan om te voorzien in de behoeften van hemzelf en 

zijn gezinsleden ten laste, in casu verzoekster en twee kinderen.  

 

In zoverre verzoekster nog wijst op de mogelijkheid die verweerder heeft om bij haar, of eender welke 

Belgische overheid, alle bescheiden en inlichtingen in te winnen die hij nuttig acht om te bepalen welke 

bestaansmiddelen in casu nodig zijn, merkt de Raad nog op dat zij niet met concrete argumenten duidt 

waarom in haar geval hiertoe diende te worden overgegaan en zij ook niet aangeeft dat zij – indien 

hiertoe uitgenodigd – dan nog nuttige gegevens naar voor had kunnen brengen die het bestuur ertoe 

kan kunnen brengen alsnog het toereikend karakter van de voorliggende bestaansmiddelen te 

aanvaarden. Een voldoende belang bij deze kritiek blijkt dus ook niet. 

 

Met betrekking tot de door verzoekster aangevoerde rechtspraak van de Raad kan het volstaan op te 

merken dat in de continentale rechtstraditie arresten geen precedentswaarde hebben en dat verzoekster 

niet aantoont dat de feitelijke omstandigheden die aanleiding gaven tot het door haar geciteerde arrest 

identiek zijn aan deze in voorliggende zaak. 

 

Verzoekster maakt aan de hand van haar uiteenzetting niet aannemelijk dat verweerder bij het nemen 

van de bestreden beslissing is uitgegaan van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijke of 

onzorgvuldige wijze tot zijn besluit is gekomen.  

 

Een schending van de artikelen 40ter en 42 van de Vreemdelingenwet, van de materiële 

motiveringsplicht of van het zorgvuldigheidsbeginsel kan niet worden vastgesteld. 

 

3.4. De uiteenzetting van verzoekster laat ook niet toe te vast te stellen dat enig ander, niet nader 

geduid, beginsel van behoorlijk bestuur werd miskend. De Raad benadrukt ook dat het aan verzoekster 

toekomt klaar en duidelijk te specificeren welke beginselen van behoorlijk bestuur zij geschonden acht 

(RvS 22 november 2005, nr. 151.540). 

 

3.5. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

4. Kosten 

 

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

 

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. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig januari tweeduizend 

negentien door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS I. CORNELIS 

 

 


