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 nr. 220 540 van 30 april 2019 

in de zaak RvV X IX 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: X 

  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 IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X die verklaren resp. van Thaise nationaliteit en Belgische 

nationaliteit te zijn, op 19 november 2018 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de 

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

Vereenvoudiging van 26 oktober 2018 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder 

bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Gezien titel Ibis, 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 6 december 2018 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 19 maart 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 april 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en van attaché C. KURUM, die verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 27 april 2018 diende eerste verzoekster een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie in functie van haar Belgische man, tweede verzoeker. 

 

Op 26 oktober 2018 nam de gemachtigde de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten. 
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Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt:  

 

“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN ZONDER BEVEL 

OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN  

 

In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 27.04.2018 werd 

ingediend door:  

Naam: A. 

Voorna(a)m(en): R.  

Nationaliteit: Thailand  

Geboortedatum: […]1970  

Geboorteplaats: P. B.  

Identificatienummer in het Rijksregister: […]  

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: […] ANTWERPEN  

 

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.  

 

Artikel 40ter, §2 van de Vreemdelingenwet stipuleert als volgt:  

“§2 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;  

 

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.”  

 

Er wordt door de referentiepersoon een pensioenfiche 281.11 – Inkomsten 2017 – Aanslagjaar 2018 

voorgelegd waaruit blijkt dat hij een maandelijks pensioen ontvangt van 1347,77 euro.  

 

Uit de voorgelegde bewijzen blijkt dat de bestaansmiddelen van de referentiepersoon heden 

ontoereikend zijn. Immers, hij beschikt niet over bestaansmiddelen, die ten minste gelijk zijn aan 

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

betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Gelet op de maandelijkse vaste kosten, de 

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

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

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

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

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

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

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

bijstandsstelsel van het Rijk. Het komt toe aan betrokkenen hun aanvraag te actualiseren (arrest RvS nr. 

222.809 dd. 12.03.2013). 
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Betrokkene voldoet dan ook niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40ter van de wet van 

15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging. Het recht op 

verblijf wordt geweigerd aan betrokkene. Het AI van betrokkene dient te worden ingetrokken.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Synthesememorie 

 

Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid van de Vreemdelingenwet doet de Raad uitspraak op basis 

van de synthesememorie behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen 

betreft. Volgens dit wetsartikel is een verzoeker niet verplicht een synthesememorie in te dienen, hij 

dient enkel tijdig de griffie in te lichten of hij al dan niet een synthesememorie wenst in te dienen. Indien 

hij ervoor kiest een synthesememorie in te dienen, zoals in dit geval, dan kan de Raad enkel rekening 

houden met de argumenten die ontwikkeld zijn in de synthesememorie. Verzoekende partij mag geen 

nieuwe argumenten ontwikkelen in een synthesememorie, daar dit procedurestuk enkel de bedoeling 

heeft om het verzoekschrift samen te vatten en een antwoord op de nota met opmerkingen te bieden. 

Het toelaten van nieuwe rechtsmiddelen of een nieuwe uiteenzetting over de wijze waarop een reeds in 

het inleidend verzoekschrift aangevoerde rechtsregel wordt geschonden, zou overigens de gelijkheid 

der partijen in het gedrang brengen omdat de verwerende partij dan niet de kans heeft gekregen om op 

het nieuwe middel schriftelijk te repliceren. De ontvankelijkheid van het beroep wordt wel nog steeds 

beoordeeld op grond van het oorspronkelijk verzoekschrift.  

 

2.2. Nieuwe elementen die dateren van na het nemen van de bestreden beslissing 

 

Ter zitting legt verzoekende partij een afprint van een e-mail voor van 9 september 2018 gericht aan de 

referentiepersoon van de stad Antwerpen waarin wordt meegedeeld dat de aanvraag goed is ontvangen 

voor de “tijdelijke afwezigheid – Belg” en wordt gesteld dat een medewerker het vertrek zal registreren. 

Daarnaast legt verzoekende partij ook een afprint voor van mypension.be voor het jaar 2018 waaruit 

blijkt dat de referentiepersoon gemiddeld 1553 euro per maand aan pensioen heeft ontvangen. Dit 

betreft evenwel nieuwe elementen waarvan niet blijkt dat deze reeds voorlagen op 26 oktober 2018, het 

ogenblik waarop de gemachtigde van de Dienst Vreemdelingenzaken de beslissing heeft genomen. De 

Raad is ertoe gehouden zich op dat ogenblik te plaatsen voor de beoordeling van de rechtmatigheid van 

de beslissing (beoordeling ex tunc). Bijgevolg kan geen rekening gehouden worden met deze stukken.  

 

Ten overvloede vermeldt de Raad nog dat aangezien de procedures in het Belgische 

vreemdelingenrecht bijzonder technisch zijn, het voor de samenstelling voor het dossier of minstens 

voor het opstellen van een verzoekschrift en al dan niet van een synthesememorie, van belang is zich te 

laten bijstaan door een raadsman gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. Exceptie gebrek aan middel in het verzoekschrift opgeworpen door verweerder 

 

Verwerende partij merkt in de nota met opmerkingen op dat, nu verzoekende partij heeft nagelaten in 

het verzoekschrift aan te geven welke rechtsregel of welk rechtsbeginsel door de bestreden beslissing 

werd geschonden, het beroep onontvankelijk is bij gebrek aan een middel.  

 

De Raad merkt echter op dat verzoekende partij in het verzoekschrift en in de synthesememorie heeft 

gewezen op de motivering in de bestreden beslissing waarin wordt gesteld dat niet voldoende is 

aangetoond dat de referentiepersoon beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen, en dat zij deze motieven inhoudelijk heeft bekritiseerd en heeft getracht te 

weerleggen. Hieruit blijkt voldoende duidelijk dat zij de schending aanvoert van de materiële 

motiveringsplicht. 

 

De exceptie van verwerende partij wordt verworpen. 

 

3.2. Vereiste hoedanigheid tweede verzoeker 

 

De vraag stelt zich of tweede verzoeker de rechtens vereiste hoedanigheid heeft om op te treden tegen 

de bestreden beslissing. 
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Het begrip ‘hoedanigheid’ of ‘procesbevoegdheid’ is “het vermogen een geschil bij de rechter aan te 

brengen met het verzoek er uitspraak over te doen” (J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State, 

Afdeling Administratie (2. Ontvankelijkheid), in Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, Die Keure, 

1996, nr. 137). Het begrip ‘hoedanigheid’ heeft betrekking op de band tussen de procespartij en de 

handeling die zij voor de administratieve rechter aanvecht (S. LUST, “ Tussen objectief en subjectief 

beroep: belang en hoedanigheid in de procedure voor de Raad van State”, in XXIXste postuniversitaire 

cyclus Willy Delva 2002-2003 (ed.), Antwerpen, Kluwer, 2004, 628; 631). De vraag of een partij de 

vereiste hoedanigheid bezit, hangt nauw samen met de vraag naar haar (persoonlijk) belang, maar kan 

er niet mee gelijk worden gesteld (RvS 1 maart 2001, nr. 93.653). Niet iedereen die een persoonlijk 

belang kan doen gelden, heeft immers de juiste hoedanigheid om de vordering voor de rechter te 

brengen. De vraag naar het belang is pas relevant wanneer is komen vast te staan dat de verzoekende 

partij de juiste hoedanigheid heeft (RvS 21 februari 2011, nr. 211.386).  

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing geen betrekking heeft op tweede verzoeker noch aan 

hem is gericht als rechtsadressaat, maar wel betrekking heeft op zijn echtgenote, eerste verzoekster. In 

casu treedt tweede verzoeker evenmin op als wettelijke vertegenwoordiger van zijn echtgenote. 

Bijgevolg was eerste verzoekster de enige titularis van de vorderingsrechten gericht op de vernietiging 

van de bestreden beslissing. 

 

De Raad concludeert dat het beroep moet worden beschouwd als enkel en alleen ingediend door eerste 

verzoekster, die zowel het verzoekschrift als de synthesememorie ook (terecht) als enige heeft 

ondertekend. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

In de synthesememorie voert verzoekster de schending aan van artikel 40ter 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). Uit het betoog blijkt dat verzoekster eveneens de 

schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert. 

 

Zij licht haar middel toe als volgt:  

 

“Artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 stelt dat bij een aan vraag gezinshereniging "de familieleden 

bedoeld in het eerste lid, l, 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 intregratie en zoals geïndexeerd volgens artikel 15 van voor elle wet.  

Er wordt door de referentiepersoon een afschrift (copy print)voor het ontvangen pensioen van het jaar 

2018 in bijlage voorgelegd, waar uit blijkt dat ik P(…) J(…) een gezinspensioen ontvangen heb van 

1553,00 euro per maand.  

Verder hebben Wij op het Districthuis van Merksem GEMELD DAT WIJ TOT 22/03/2019 op 

familiebezoek bezoek zijn en niet op de hoogte waren van een terugrijsvisa.  

Wij verblijven in Belgie in ons eigen appartement en hebben geen huishuurkosten te betalen.” 

 

Zoals supra reeds gesteld kan in een synthesememorie geen nieuw middel worden ontwikkeld, dat niet 

reeds eerder in het verzoekschrift werd opgeworpen. Pas voor het eerst voert verzoekster de schending 

aan van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet in de synthesememorie, dit is laattijdig en bijgevolg 

onontvankelijk. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

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 bij haar 

beoordeling 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. 

 

Verzoekster betwist dat haar man, de referentiepersoon, niet beschikt over stabiele, toereikende en 

regelmatige bestaansmiddelen. Ze legt een copy print voor van het ontvangen pensioen in het jaar 

2018, dat werd gevoegd zowel bij het verzoekschrift als bij de synthesememorie waaruit blijkt dat de 

Belgische referentiepersoon gemiddeld 1553 euro per maand heeft gekregen als pensioen. Echter, bij 

de aanvraag werd een pensioenfiche voorgelegd aangaande de inkomsten van 2017, aanslagjaar 2018 
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waaruit bleek dat de referentiepersoon gemiddeld 13477,77 euro verkreeg. Dit vindt steun in de stukken 

die verweerder bij de nota met opmerkingen heeft gevoegd. Zoals verweerder in de nota met 

opmerkingen terecht opmerkt, zou de Raad zijn bevoegdheid overschrijden indien hij rekening zou 

houden met elementen die niet aan de gemachtigde waren voorgelegd op het ogenblik dat hij zijn 

beslissing nam. Bijgevolg kan de Raad met deze stukken geen rekening houden, zoals reeds toegelicht 

onder punt 2.2. Het staat verzoekster evenwel vrij die stukken in het kader van een nieuwe aanvraag 

voor te leggen.  

 

Verder poneert verzoekster nog in de synthesememorie dat zij en de referentiepersoon in hun eigen 

appartement verblijven en geen huishuurkosten moeten betalen. De Raad stelt vast dat in het 

verzoekschrift weliswaar wordt gewezen op het feit dat verzoekster en de referentiepersoon een eigen 

appartement hebben, maar niet dat ze geen huishuurkosten moeten betalen. Dit is een uitbreiding van 

het eerder weerhouden argument in het verzoekschrift. Bovendien vermeldt verzoekster dit enkel als 

een vaststelling, die inderdaad steun vindt in het “aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing – 

aanslagjaar 2017” dat bij de aanvraag werd gevoegd volgens de stukken gevoegd door de verweerder 

bij de nota. Dit betreft een bebouwd perceel op het adres zoals weergegeven in de synthesememorie. 

Verzoekster brengt dit evenwel in haar betoog niet in verband met de behoefteanalyse gedaan in de 

bestreden beslissing en het komt de Raad niet toe dit uit eigen beweging te doen. Deze loutere 

vaststelling of mededeling volstaat niet om de Raad ervan te overtuigen dat de gemachtigde bij zijn 

beoordeling is uitgegaan van onjuiste feitelijke gegevens, dat hij die incorrect heeft beoordeeld of dat hij 

op grond daarvan in onredelijkheid tot zijn besluit is gekomen. Ten overvloede merkt de Raad op dat wel 

kan aangenomen worden dat geen huur moet worden betaald voor dit pand, maar dat geen duidelijkheid 

wordt gegeven over eventuele kosten van een lening. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht blijkt niet. 

 

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

 

5. 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 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 372 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig april tweeduizend negentien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 


