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 nr. 224 495 van 31 juli 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat I. SIMONE 

Stanleystraat 62 

1180 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door 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 Russische nationaliteit te zijn, op 27 maart 2019 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van 

Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 19 februari 2019 tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (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 1 april 2019 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 7 mei 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 mei 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat I. SIMONE verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaten C. DECORDIER & T. BRICOUT 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 27 augustus 2018 dient verzoeker een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Europese Unie, met name als echtgenoot van mevrouw T.Y., van Belgische nationaliteit.  

 

Op 19 februari 2019 neemt de gemachtigde van de bevoegde minister de beslissing tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20), aan 

verzoeker ter kennis gebracht op 25 februari 2019. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de 

motivering luidt als volgt: 
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“(…) 

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 27.08.2018 werd 

ingediend door:  

Naam: G.   Voorna(a)m(en): A.   Nationaliteit: Unie der Soc. Sovjetrep.  

Geboortedatum: 21.02.1981  Geboorteplaats: Malgobek  

Rr: (…)  

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (…) GRIMBERGEN om de volgende reden geweigerd: 

X 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 in functie van zijn Belgische echtgenote, mevrouw Y., T. 

overeenkomstig art. 40ter. Art 40ter van de wet van 15.12.1980 schrijft voor dat de Belgische dient aan 

te tonen over voldoende bestaansmiddelen te beschikken, meerbepaald ter waarde van 120% van het 

leefloon voor een persoon met gezinslast. De werkloosheidsuitkering kan enkel in aanmerking worden 

genomen voor zover de Belgische ook aantoont actief werkzoekende te zijn.  

 

Uit de voorgelegde stukken blijkt wel degelijk dat de Belgische werk zoekt. We hebben weliswaar geen 

kennis kunnen nemen van de brieven met bijhorende motivatie om te weten of ze echt wel ernstig zoekt. 

Dienaangaande krijgt ze echter het voordeel van de twijfel. Echter, wat betreft de beschikbare 

bestaansmiddelen die voorkomen uit de werkloosheidsuitkering dient te worden vastgesteld dat deze 

niet toereikend is. De werkloosheidsuitkering is niet ten bedrage van 120% van het leefloon voor een 

persoon met gezinslast, er is dus niet aan de voorwaarden overeenkomstig art. 40ter van de wet 

voldaan.  

Overeenkomstig art. 42, §1, tweede lid dient in een dergelijk geval de behoeftenanalyse te worden 

gemaakt, hiertoe worden een aantal bewijsstukken voorgelegd en geeft de raadsvrouw ook enige 

toelichting. De optelsom van de raadsvrouw kan echter niet worden gevolgd. De voorgelegde facturen 

dienen beschouwd te worden als een verklaring op eer waarvan het gesolliciteerd karakter niet kan 

worden uitgesloten. Het is niet moeilijk om een selectie aan facturen, die binnen het budget passen, 

voor te leggen. De facturen geven echter niet noodzakelijk een correcte weergave van de actuele 

situatie. Wat betreft bvb de facturen van de nutsvoorzieningen dient opgemerkt te worden dat deze 

enkel informatie verschaffen over het voorschot dat de Belgische dient te betalen. Als klant kan je die 

voorschot ook wel wat laten bijstellen naar beneden. Niets sluit uit dat ze nog steeds dezelfde voorschot 

betaalde als toen ze alleen in haar studio woonde. Logischerwijze mag worden verwacht dat er meer 

verbruik zal zijn sinds betrokkene is komen inwonen en dus het voorschot niet meer representatief is. 

Nog met betrekking tot de nutsvoorzieningen dient opgemerkt te worden dat er enkel een factuur werd 

voorgelegd van de elektriciteit, niet van water of gas. We weten eigenlijk helemaal niet hoe de woning 

verwarmd wordt. Ook dit is uiteraard een belangrijke kost. Wat betreft de verzekeringen wordt enkel 

gesproken over een ziekteverzekering en brandverzekering, over een autoverzekering, een familiale 

verzekering, een hospitalisatieverzekering wordt helemaal niet gesproken. Op zich is het uiteraard 

mogelijk dat de referentiepersoon deze verzekeringen niet heeft. Echter indien betrokkene solliciteert 

voor een job in Kortrijk terwijl zij in Grimbergen woont, is het weinig waarschijnlijk dat ze geen wagen 

zou hebben. Wij willen haar gerust het voordeel van de twijfel geven aangaande haar zoektocht naar 

werk, echter indien men solliciteert voor tewerkstelling bij firma’s die niet of moeilijk bereikbaar zijn met 

het openbaar vervoer, is het redelijk aan te nemen dat mevrouw over eigen vervoer beschikt wat ook 

moet verzekerd worden en meer kosten met zich meebrengt dan 8 euro per maand, zoals begroot door 

de advocate. De bewijsstukken met betrekking tot de behoeftenanalyse kunnen daarom geen uitsluitsel 

geven over de bestaansmiddelen die de Belgische moet ter beschikking hebben om het verblijfsrecht 

aan betrokkene toe te kunnen staan. Bij gebrek aan degelijke bewijsstukken kan de analyse 

onvoldoende worden gemaakt en wordt het verblijfsrecht overeenkomstig art. 40ter van de wet van 

15.12.1980 geweigerd.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoeker heeft binnen de in artikel 39/81, vierde lid, 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) voorziene termijn van 8 dagen de griffie in kennis gesteld dat hij geen 

synthesememorie wenst neer te leggen. Met toepassing van artikel 39/81, laatste lid van voormelde wet 

wordt de procedure voortgezet overeenkomstig het eerste lid. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 
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(hierna: de Raad) doet uitspraak op basis van de middelen uiteengezet in het inleidende verzoekschrift 

en zonder afbreuk te doen aan artikel 39/60 van de vreemdelingenwet.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In het eerste middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 40ter, 

42, §1 en 62 van de vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het beginsel van 

hoorrecht, van het proportionaliteitsbeginsel en van het beginsel ‘volgens hetwelk het bestuur moet 

samenwerken met de bestuurde’ en manifeste appreciatiefout. 

 

Ter adstruering van het middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

“Premier moyen - violation des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs, des articles 40ter, 42§1 et 62 de la loi du 15.12.1980, du principe suivant lequel 

l'administration doit prendre en considération l'ensemble des éléments pour statuer, du principe de 

collaboration entre l'administration et l'administré, de l'erreur manifeste d'appréciation. du principe de la 

violation du principe du droit à être entendu, de la violation du principe de minutie 

 

La décision de l'Office des Etrangers est motivée comme suit : 

(…) 

 

La requérante ne peut absolument pas marquer son accord quant à la motivation de la décision 

attaquée: l'épouse du requérant a travaillé pendant de nombreuses années. Ce fait n'est pas contesté 

par l'Office des Etrangers qui de surcroit a accès aux données Dolsis. 

 

Le requérant a déposé à l'appui de sa demande de carte de séjour sur base de l'article 40ter de la loi du 

15.12.1980 un budget précis et détaillé (pièce 2) démontrant qu'il n'y a aucun risque qu'il tomberait à 

charge des pouvoirs publics si l'Office des Etrangers devait faire droit à sa demande, d'autant que, 

rappelons le, le requérant travaillait sous couvert d'une attestation Limosa, et qu'il n'aspire qu'à une 

chose : retravailler. 

 

L'Office des Etrangers reconnaît avoir reçu les informations, puisque la décision attaquée est basée sur 

les éléments contenus dans cette demande mais estime néanmoins que le budget donné ne donne pas 

un correct aperçu de la situation. 

 

Par exemple, selon les dires de l'Office des Etrangers, concernant la facturation des charges 

essentielles (mais sans préciser lesquelles), l'Office des Etrangers estime que le requérant ne produit 

que des factures d'acompte, qui pourraient augmenter en fonction de la consommation réelle à deux. 

L'Office des Etrangers surenchère : concernant l'électricité, seule une facture est déposée, et pas de 

facture pour l'eau et le gaz. 

 

Or, pour rappel : 

 

- monsieur est arrivé en Belgique en mai 2018,soit moins d'un an ; les fournisseurs d'électricité 

n'établissent des factures sur base des dépenses réelles qu'après un an ; le logement de madame est 

un logement de 45m2 ; 

 

- concernant l'eau : une provision pour l'eau est prévue dans le contrat de bail signé par madame le 

9.03.2018 ; il est évident que madame n'a pas encore reçu de facture d'eau portant sur sa 

consommation réelle, mais dans la mesure où elle paie une provision, et que cette provision correspond 

au prix moyen de la consommation d'eau pour un consommateur normal, la motivation parait 

inadéquate ; 

 

- concernant le gaz, la requérante a évidemment le même fournisseur pour l'électricité et le gaz, de 

sorte que la remarque supra pour l'électricité doit être considérée comme étant ici reproduite ; 

 

- concernant le chauffage, l'Office des Etrangers estime ne pas savoir comment le logement est chauffé. 
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Dans la mesure où le requérant a fourni un budget détaillé. Il appartenait à l'Office des Etrangers en 

exécution du principe de collaboration entre l'administration et l'administré de demander plus 

d'informations s'il l'estimait nécessaire. 

 

- concernant les assurances, le requérant a fourni la preuve du paiement de l'assurance la plus courante 

et obligatoire, soit l'assurance incendie. 

 

Pour le surplus, madame et monsieur sont en ordre de mutuelle, laquelle inclut les gros risques. 

 

Les autres assurances dont demande la preuve l'Office des Etrangers, soit l'assurance hospitalisation, 

vie privée et familiale, etc... ne sont pas des assurances obligatoires ! 

 

Les requérants n'en ont pas, et si l'Office des Etrangers voulait en être sûr, il convenait d'interroger le 

requérant quant à ce, en exécution à tout le moins du principe de minutie et de collaboration. 

 

Enfin, il en va de même quant aux suppositions faites par l'Office des Etrangers par rapport aux frais de 

transport, et partant par rapport à l'existence d'une éventuelle assurance auto que les requérants n'ont 

pas. 

 

En conséquence, l'Office des Etrangers a commis un excès de pouvoir et une erreur d'appréciation 

manifeste et partant, la décision n'est pas adéquatement motivée, et doit être annulée.” 

 

3.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, zoals neergelegd in artikel 62 van de vreemdelingenwet en in de 

artikelen 2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991, heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen 

van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan worden 

beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde 

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

de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; 

RvS 19 maart 2004, nr. 129.466; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 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 wordt in de bestreden beslissing duidelijk het determinerende motief vermeld met toepassing 

waarvan deze beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de artikelen 40ter en 42, §1, 

tweede lid, van de vreemdelingenwet en artikel 52, § 4, vijfde lid van het Koninklijk besluit van 8 oktober 

1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (hierna: het vreemdelingenbesluit). Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, 

met name om welke redenen de aanvraag tot het bekomen van een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie wordt geweigerd. Verzoeker beperkt zich tot een theoretische uiteenzetting en 

algemene beschouwingen, maar maakt niet in concreto duidelijk op welk punt deze motivering hem 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. Een 

schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet en van de artikelen 2 en 3 van de voormelde wet van 

29 juli 1991 wordt niet aangetoond.  

 

Verzoeker voert tevens de schending aan van de materiële motiveringsplicht. Bij de beoordeling van de 

materiële motivering 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 na te gaan of deze overheid bij de 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 (RvS 7 december 2001, nr. 101.624).  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; 

RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat 

de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op 

alle daarin vervatte dienstige stukken. De Raad mag zich bij het beoordelen van de redelijkheid van de 

genomen beslissing niet in de plaats stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt te dezen slechts 

over een marginale toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing strijdig met het 

redelijkheidsbeginsel kan bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat geen enkele 

redelijk oordelende overheid die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931). 
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Voormelde schendingen worden onderzocht in het licht van de artikelen 40ter en 42, §1, van de 

vreemdelingenwet waarnaar in de motieven van de bestreden beslissing wordt verwezen en waarvan 

verzoeker onder meer de schending aanvoert.  

 

Artikel 40ter van de vreemdelingenwet luidt 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; 

(…) 

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. 

(…)” 

 

Het staat in casu niet ter discussie dat verzoeker niet heeft aangetoond te beschikken over de in artikel 

40ter, §2, tweede lid, 1°, van de vreemdelingenwet bedoelde toereikende bestaansmiddelen, met name 

bestaansmiddelen die ten minste gelijk zijn aan 120% 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. Evenmin staat ter discussie dat verweerder, in dergelijke situatie, 

dient over te gaan tot een behoefteanalyse.  

 

Artikel 42 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1. Het recht op een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk wordt zo snel mogelijk en ten 

laatste zes maanden volgend op de datum van aanvraag zoals bepaald in § 4, tweede lid, erkend aan 

de burger van de Unie en zijn familieleden onder de voorwaarden en voor de duur door de Koning 

bepaald overeenkomstig de Europese verordeningen en richtlijnen. Bij de erkenning wordt rekening 

gehouden met het geheel van de elementen van het dossier. 

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. 

(…)” 

 

Verzoeker betoogt dat op basis van de voorgelegde stukken wel degelijk kan worden besloten dat in zijn 

behoeften kan worden voorzien, zonder ten laste te vallen van de openbare overheden.  

 

Vooreerst merkt de Raad op dat de verwerende partij bij de beoordeling van de vraag of de 

bestaansmiddelen toereikend zijn op basis van de eigen behoeften van de burger van de Unie die 

vervoegd wordt, over een ruime appreciatiebevoegdheid beschikt. Bij gebrek aan een wettelijke 

bewijsregeling is het bewijs van het vervuld zijn van voldoende bestaansmiddelen vrij en rust de 

bewijslast bij de aanvrager. Deze vrije feitenvinding en appreciatie impliceert dat de bevoegde 

administratieve overheid discretionair oordeelt over de bijgevoegde bewijsstukken.  

 

Verzoeker stelt dat de elektriciteitsfactuur gebaseerd is op het reëel verbruik van 1 jaar.  
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In de bestreden beslissing wordt hieromtrent gemotiveerd:  

 

“Wat betreft bvb de facturen van de nutsvoorzieningen dient opgemerkt te worden dat deze enkel 

informatie verschaffen over het voorschot dat de Belgische dient te betalen. Als klant kan je die 

voorschot ook wel wat laten bijstellen naar beneden. Niets sluit uit dat ze nog steeds dezelfde voorschot 

betaalde als toen ze alleen in haar studio woonde. Logischerwijze mag worden verwacht dat er meer 

verbruik zal zijn sinds betrokkene is komen inwonen en dus het voorschot niet meer representatief is.”  

 

De Raad stelt vast dat verzoeker geen eindafrekening heeft voorgelegd, doch enkel een 

voorschotfactuur voor de maand mei 2018. Dit wordt niet betwist. Het is niet kennelijk onredelijk dat de 

verwerende partij stelt dat het voorschot niet representatief is aangezien het bedrag van het voorschot 

ten allen tijde kan worden aangepast of dat zijn echtgenote nog steeds hetzelfde voorschot betaalt als 

toen ze alleen woonde in haar studio. Verzoeker doet geen afbreuk aan het motief door opnieuw te 

verwijzen naar de voorschotfactuur voor de maand mei 2018.  

 

Verzoeker verwijst, voor wat betreft de waterrekening, naar het voorschot dat zijn echtgenote betaalt, 

zoals bepaald in de huurovereenkomst. Dit provisiebedrag stemt volgens hem overeen met een normaal 

verbruik van het water.  

 

In de bestreden beslissing wordt hierover het volgende gemotiveerd: “Nog met betrekking tot de 

nutsvoorzieningen dient opgemerkt te worden dat er enkel een factuur werd voorgelegd van de 

elektriciteit, niet van water of gas.” 

 

Verzoeker betwist niet dat met betrekking tot het water (nog) geen eindafrekening werd voorgelegd. 

Verzoeker weerlegt aldus niet dat er geen eindfactuur van het water werd voorgelegd, zoals in de 

bestreden beslissing correct werd vastgesteld. 

 

Verzoeker betoogt dat de leverancier voor gas dezelfde is als voor de elektriciteit en verwijst naar de 

door hem ingediende factuur van mei 2018.  

 

De verwerende partij stelt vast dat geen factuur voorligt voor gas en dat zelfs niet duidelijk is hoe de 

studio wordt verwarmd. Waar verzoeker opnieuw verwijst naar de elektriciteitsfactuur, doet hij geen 

afbreuk aan de vaststelling dat er geen factuur voor gas werd voorgelegd. De factuur van mei 2018 

betreft enkel het voorschot voor de elektriciteit.  

 

Verzoeker betoogt dat een familiale verzekering en een hospitalisatieverzekering niet verplicht zijn. Een 

autoverzekering is niet nodig aangezien hij en zijn echtgenote geen auto hebben.  

 

In de bestreden beslissing wordt hierover het volgende gemotiveerd: “Wat betreft de verzekeringen 

wordt enkel gesproken over een ziekteverzekering en brandverzekering, over een autoverzekering, een 

familiale verzekering, een hospitalisatieverzekering wordt helemaal niet gesproken. Op zich is het 

uiteraard mogelijk dat de referentiepersoon deze verzekeringen niet heeft. Echter indien betrokkene 

solliciteert voor een job in Kortrijk terwijl zij in Grimbergen woont, is het weinig waarschijnlijk dat ze geen 

wagen zou hebben. Wij willen haar gerust het voordeel van de twijfel geven aangaande haar zoektocht 

naar werk, echter indien men solliciteert voor tewerkstelling bij firma’s die niet of moeilijk bereikbaar zijn 

met het openbaar vervoer, is het redelijk aan te nemen dat mevrouw over eigen vervoer beschikt wat 

ook moet verzekerd worden en meer kosten met zich meebrengt dan 8 euro per maand, zoals begroot 

door de advocate.” 

 

De verwerende partij stelt vast dat verzoekers echtgenote, woonachtig in Grimbergen, ook solliciteert 

voor een job in Kortrijk. Dit wordt niet betwist. Het vermoeden van de verwerende partij dat zijn 

echtgenote beschikt over eigen vervoer of dat de kosten meer zijn dan de begrootte 8 euro per maand, 

is niet kennelijk onredelijk, nu zij solliciteert voor tewerkstelling bij firma’s die niet of moeilijk bereikbaar 

zijn met het openbaar vervoer.   

 

Verzoeker slaagt er niet in aan te tonen dat het besluit van de verwerende partij dat de voorgelegde 

bewijsstukken onvoldoende zijn om over te gaan tot een behoefteanalyse, kennelijk onredelijk is. In 

zoverre verzoeker van de Raad een herbeoordeling van zijn dossier beoogt, kan worden verwezen naar 

de annulatiebevoegdheid van de Raad, die hiertoe in casu niet bevoegd is. Op basis van de stukken kon 

de gemachtigde van de bevoegde minister terecht vaststellen dat niet op afdoende wijze een 

behoefteanalyse kan worden gemaakt. De stukken geven geen uitsluitsel over de bestaansmiddelen die 
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verzoekers echtgenote ter beschikking moet hebben om het verblijfsrecht aan verzoeker toe te kunnen 

staan. De gemachtigde heeft hierbij enkel gebruik gemaakt van de hem bij wet toegekende 

bevoegdheden en is hierbij, gelet op wat voorafgaat, niet op een kennelijk onredelijke wijze tot zijn 

besluit gekomen. Uit het voorgaande blijkt evenmin dat verzoeker aannemelijk maakt dat de bestreden 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden is genomen op grond van onjuiste 

gegevens, op kennelijk onredelijke wijze, ingaand tegen de stukken of met overschrijding van de ruime 

bevoegdheid waarover de gemachtigde beschikt. Een schending van de materiële motiveringsplicht in 

het licht van de artikelen 40ter en 42, §1, tweede lid, van de vreemdelingenwet wordt niet aangetoond.  

 

Waar verzoeker voorhoudt dat de verwerende partij bijkomende informatie diende op te vragen, kan hij 

niet worden gevolgd. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 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 verblijfskaart alle nuttige elementen moet 

aanbrengen om te bewijzen dat hij aan de voorwaarden voldoet om de gevraagde verblijfsvergunning 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 verzoeker aldus evenzeer toe de 

nodige zorgvuldigheid aan de dag te leggen. Verzoeker heeft nagelaten eindafrekeningen voor te 

leggen met betrekking tot de nutsvoorzieningen, of te verduidelijken op welke wijze de studio wordt 

verwarmd en heeft nagelaten een realistische bedrag te begroten wat de vervoerskosten betreft. 

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat hij niet in de mogelijkheid was om de nodige stukken met 

betrekking tot de behoefteanalyse voor te leggen. De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en van 

het hoorrecht wordt niet aangetoond.  

 

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

 

3.3. In het tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM). 

 

Ter adstruering van het middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

“L'article 8 de la CEDH est libellé comme suit : 

 

« 1. Toute personne a droit à au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance. 

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que 

cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du 

pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de 

la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » 

 

Il va de soi que dans le cas d'espèce qui nous occupe, priver la requérante du séjour légal en Belgique 

contreviendrait de manière injustifiée à l'article 8 de la CEDH. 

 

Il faut certes rappeler que toute atteinte à la vie familiale d'une personne n'est pas forcément constitutive 

d'une violation de l'article 8. En effet, l'alinéa 2 de l'article 8 de la CEDH énumère une série de 

conditions dans lesquelles une atteinte à la vie privée ou familiale ne constitue pas une violation de 

l'article 8. Ces conditions ont été précisées par une jurisprudence constante de la Cour de Strasbourg.  

Si ne fût-ce qu'une d'entre elles n'est pas satisfaite l'article 8 de la CEDH est violé. 

 

Ces conditions sont les suivantes : 

 

-  l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale doit être conforme à la loi ; 

-  l'ingérence doit poursuivre un but légitime énuméré à l'alinéa 2 de l'article 8 de la CEDH ; 

- il doit y avoir un rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi pour que 

l'ingérence soit considérée comme nécessaire dans une société démocratique. 

 

L'ingérence de l'Etat belge dans la vie familiale de Monsieur G. A. est sans aucun doute conforme aux 

dispositions légales en vigueur en Belgique. La première condition serait remplie.  
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On pourrait également considérer que l'ingérence poursuit un but légitime énuméré dans l'alinéa 2 de 

l'article 8 de la CEDH : contrôler l'immigration permettrait de réguler le marché du travail, et donc de 

préserver le bien-être économique de la Belgique. La deuxième condition pourrait donc également être 

considérée comme étant remplie. 

 

Mais, quant à savoir si une telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire 

s'il existe un rapport de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens employés pour y arriver, la 

réponse ne peut être que négative (cfr. CEDH, Berrehab c. Pays-Bas, du 21/06/1988). La troisième 

condition n'est donc pas satisfaite. 

 

Le seul moyen de mettre fin à cette violation de l'article 8 de la CEDH est d'annuler la décision 

d'irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 9bis de la loi du 

15.12.1980 prise à l'égard du requérant.” 

 

3.4. Vooreerst stelt de Raad vast dat de bestreden beslissing niet gepaard gaat met of geen bevel om 

het grondgebied te verlaten bevat en dat derhalve geen inmenging in het leven in de zin van artikel 8 

van het EVRM aan de orde is. Er kan niet worden ingezien hoe een beslissing die geen beëindiging van 

een verblijfsrecht, noch een verwijderingsmaatregel inhoudt, een breuk van de gezinsrelaties tot gevolg 

kan hebben. Een schending van het gezins- en/of privéleven is niet aan de orde en de beschouwingen 

daaromtrent zijn aldus niet dienstig.  

 

Ten overvloede wordt erop gewezen dat de omstandigheid dat artikel 8 van het EVRM op de bepalingen 

van de vreemdelingenwet primeert, niet wil zeggen dat aan de verwerende partij een belangenafweging 

wordt opgelegd, te meer nu de wetgever deze reeds heeft voorzien in het kader van artikel 40ter van de 

vreemdelingenwet.   

 

Het tweede middel is ongegrond.  

 

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 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig juli tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN N. MOONEN 


