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 nr. 231 296 van 16 januari 2020 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. DE BOUYALSKI 

Louis Schmidtlaan 56 

1040 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Amerikaanse nationaliteit te zijn, op 2 mei 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 28 maart 2019 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 7 mei 2019 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 19 november 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

12 december 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. DE SCHUTTER, die loco advocaat C. DE BOUYALSKI 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat C. MUSSEN, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker dient op 2 oktober 2018 een aanvraag in tot het bekomen van een verblijfskaart van een 

familielid van zijn Belgische echtgenote.  
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Deze aanvraag wordt met een beslissing van 28 maart 2019 afgewezen door de gemachtigde van de 

bevoegde minister. Dit is de bestreden beslissing, die luidt 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 2.10.2018 werd 

ingediend door: 

 

Naam: A. 

Voorna(a)m(en): P. A. 

Nationaliteit: Verenigde Staten van Amerika 

Geboortedatum: 29.04.1952 

Geboorteplaats: Idaho 

Identificatienummer in het Rijksregister: 52042954989 

Verblijvende te/verklaart te verblijven 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.  

 

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 aanslagbiljet personenbelasting en aanvullende belastingen 

(inkomstenjaar 2016 – aanslagjaar 2017) voorgelegd op naam van de ouders van de referentiepersoon, 

alsook een aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing (aanslagjaar 2018), op naam van de vader van 

de referentiepersoon. Er kan met deze documenten echter geen rekening gehouden worden bij de 

beoordeling van de stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. Immers, het is de Belgische 

onderdaan die zich wenst te laten vervoegen, die dient aan te tonen over voldoende, stabiele en 

regelmatige bestaansmiddelen te beschikken. Het gaat om een voorwaarde die te dezen enkel in 

hoofde van de Belgische referentiepersoon wordt voorzien (arrest RvS nr. 232.612 dd. 20.10.2015, 

arrest RvS nr. 235.265 dd. 28.06.2016 en arrest RvS nr. 236.022 dd. 06.10.2016). Er werden geen 

enkel document voorgelegd met betrekking tot de bestaansmiddelen van de referentiepersoon.  

 

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 

 

Verzoeker diende tijdig een synthesememorie in.  

 

Overeenkomstig artikel 39/81, zevende 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) doet de Raad uitspraak op grond van deze synthesememorie, behoudens wat de 

ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft. 

 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 
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3.1. Het enig middel is afgeleid uit de schending van “artikel 40ter en 42 van de Wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, van artikelen 7 

en 41 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, van artikelen 7 en 17 van de 

Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging, van 

artikel 2 en 3 van de Wet van 19 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen en van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder de verplichting 

beslissingen afdoende te motiveren, het zorgvuldigheidsbeginsel en de verplichting rekening te houden 

met alle elementen van het dossier.” 

 

Stuk 1: Schending 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, van artikel 41 van het 

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, van artikelen 7 en 17 van de Richtlijn 

2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging, van artikel 2 en 

3 van de Wet van 19 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en van 

de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder de verplichting beslissingen afdoende te 

motiveren, het zorgvuldigheidsbeginsel en de verplichting rekening te houden met alle elementen van 

het dossier. 

 

De verwerende partij bepaalt dat de Belgische referentiepersoon over voldoende, stabiele en 

regelmatige bestaansmiddelen moet beschikken. De verwerende partij acht dat het hier gaat om een 

voorwaarde die enkel in hoofde van de Belgische referentiepersoon wordt voorzien. 

 

Artikel 40ter, §2, alinea 2, 1° 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") bepaalt dat de Belgische referentiepersoon moet bewijzen dat hij "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" (wij onderlijnen). 

 

Bij het lezen van de motivatie van de bestreden beslissing, stelt zich de vraag van de interpretatie die 

gegeven moet worden aan het vereiste dat de Belgische onderdaan over stabiele, toereikende en 

regelmatige bestaansmiddelen moet "beschikken" in de zin van artikel 40ter, §2 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

1. 

Artikel 40ter, §2 van de Vreemdelingenwet bepaalt enkel dat de Belgische onderdaan moet bewijzen dat 

hij over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt, zonder te vereisen dat deze 

bestaansmiddelen aan hem "eigen" zouden zijn, of dat ze noodzakelijkerwijs afkomstig zouden zijn van 

een persoonlijke tewerkstelling of activiteit. Dit artikel voorziet dus niet dat enkel rekening gehouden zou 

moeten worden met de inkomsten die de Belgische onderdaan zelf zou genereren of over stabiele, 

toereikende en regelmatige "eigen" bestaansmiddelen zou beschikken. 

 

Er kan inderdaad overwogen worden dat de referentiepersoon geniet van middelen die hem toegekend 

worden door leden van zijn familie. Deze worden ter beschikking gesteld van de referentiepersoon die 

over deze middelen vrij kan beschikken. 

 

Door te bepalen dat "het gaat om een voorwaarde die te dezen enkel in hoofde van de Belgische 

referentiepersoon wordt voorzien", geeft de verwerende partij van artikel 40ter, §2 van de 

Vreemdelingenwet een engere invulling dan wat letterlijk voortvloeit uit de bewoordingen van het artikel, 

dat niet bepaalt dat de inkomsten "eigen" moeten zijn aan de referentiepersoon. In onderhavige zaal, 

voegt de verwerende partij bijgevolg een voorwaarde toe aan de wet, wat illegaal is. 

 

2. 
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De term "beschikken" verschijnt niet alleen in artikel 40 ter van de Vreemdelingenwet, maar ook in 

artikel 40fo/s, alinea 2 van de Vreemdelingenwet dat voorziet dat "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 (...)" (wij onderlijnen). 

 

Het verschil tussen de voorwaarden die opgelegd worden door artikelen 40bis en 40ter van de 

Vreemdelingenwet heeft bijgevolg enkel betrekking op de aard van de bestaansmiddelen : deze moeten 

voor de burger van de Unie (artikel 40bis) voldoende zijn terwijl zij voor de Belgische onderdaan (artikel 

40ter) stabiel, toereikend en regelmatig moeten zijn en gelijk 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. 

 

Het lijkt er echter niet op dat de wetgever een verschil heeft willen instellen voor wat betreft de herkomst 

van deze bestaansmiddelen, gezien in beide bepalingen de term "beschikken" wordt gebruikt, noch dat 

de wetgever een andere interpretatie heeft willen geven aan de term "beschikken" in artikel 40ter dan de 

interpretatie die gegeven wordt aan deze term in het kader van de Richtlijn 2004/38/EG (meer in het 

bijzonder artikel 7 van deze Richtlijn). 

 

In het arrest van 16 juli 2015 in de zaak C-218/14 Singh e.a., heeft Hof van Justitie van de Europese 

Unie Hof geoordeeld dat: 

 

"Het begrip „beschikken" over voldoende bestaansmiddelen in die bepaling aldus moet worden uitgelegd 

dat het volstaat dat die bestaansmiddelen de burgers van de Unie ter beschikking staan, zonder dat die 

bepaling het minste vereiste stelt met betrekking tot de herkomst van die middelen, welke met name 

door de derdelander ter beschikking kunnen zijn gesteld" (wij onderlijnen). 

 

Zoals het Hof tevens reeds heeft geoordeeld zou een uitlegging van de voorwaarde inzake toereikende 

bestaansmiddelen in die zin dat de betrokkene zelf over dergelijke bestaansmiddelen moet beschikken 

en in dat verband geen beroep mag doen op de bestaansmiddelen van het familielid dat hem begeleidt, 

aan die voorwaarde zoals zij in richtlijn 2004/38 is geformuleerd, immers een vereiste met betrekking tot 

de herkomst van de bestaansmiddelen toevoegen, hetgeen een onevenredige inmenging zou vormen in 

de uitoefening van het door artikel 21 VWEU gewaarborgde fundamentele recht van vrij verkeer en 

verblijf aangezien deze niet noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het beoogde doel, te weten de 

bescherming van de overheidsfinanciën van de lidstaten”. 

 

Volgens het HJUE moet artikel 7, lid 1, onder b), van de Richtlijn 2004/38 bijgevolg uitgelegd worden dat 

de burger van de Unie voor zichzelf en voor zijn familieleden over voldoende bestaansmiddelen beschikt 

om te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf ten laste komen van het sociale bijstandsstelsel van het 

gastland, zelfs indien die bestaansmiddelen worden ingebracht door iemand anders dan de burger zelf. 

 

Hoewel deze rechtspraak, in beginsel, niet van toepassing is in onderhavige zaak gezien Mevrouw D. 

haar recht op vrij verkeer, als aanknopingspunt met het EU-recht, nooit heeft uitgeoefend, moet in het 

licht van bovenstaande elementen opgemerkt worden dat er geen reden is om deze voorwaarde anders 

te interpreteren, voor wat betreft de herkomst van de bestaansmiddelen, voor een burger van de Unie 

en voor een Belg. Artikel 40bis en artikel 40ter (en artikel 7 van de Richtlijn 2004/38/EG) gebruiken 

dezelfde term, zonder verdere inlichtingen, zodat men er redelijkerwijs vanuit kan gaan dat de Belgische 

wetgever dezelfde uitlegging heeft willen geven aan beide bepalingen. 

 

In het licht van bovenstaande elementen, moet aan de term "beschikken" in artikel 40 ter van de 

Vreemdelingenwet bijgevolg dezelfde betekenis gegeven worden als die gegeven aan deze term in het 

kader van artikel 40bis van dezelfde wet. 

 

3. 

Verder moet benadrukt worden dat de beginselen van voorrang en volledige doeltreffendheid van de 

Europese wetgeving vereisen dat nationale wettelijke en regelgevende bepalingen geïnterpreteerd 

worden in overeenstemming met het Unierecht. 

 

Dit houdt in dat, wanneer een nationale bepaling voor meer dan één uitlegging vatbaar is - quod non - 

de voorkeur moet worden gegeven aan de uitlegging die in overeenstemming is met het recht van de 

Europese Unie. 
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4. 

Uw Raad, in een arrest van 14 februari 2018, is ook van oordeel dat: " Or s'agissant de ces documents, 

force est d'observer que la partie défenderesse, bien qu'elle se réfère dans la décision attaquée au 

terme « dispose », n'a pas pris en considération les revenus de la mère de la requérante et ce, 

uniquement parce qu'ils ne proviennent pas du ressortissant belge que la requérante rejoint. Elle a donc 

conclu, sur la base d'une lecture trop étroite et donc erronée, des termes de l’article 40ter, §2, de la loi 

du 15 décembre 1980, qu'il ne pouvait, par principe, être tenu compte des revenus de l’épouse du 

regroupant belge pour déterminer si ce dernier dispose ou non de moyens de subsistance stables, 

suffisants et réguliers". 

 

In een arrest van 27 november 2017 bepaalt Uw Raad ook wat volgt : « Uit het hierboven gestelde blijkt 

dat zowel een letterlijke, een analoge, een Unierechtelijke, als een teleologische interpretatie van de 

term "beschikt" uit het op het ogenblik dat de bestreden beslissing werd genomen geldende artikel 40ter, 

tweede lid, van de Vreemdelingenwet ertoe leidt dat niet kan worden aangenomen dat deze enkel de 

eigen inkomsten van de Belgische referentiepersoon tot voorwerp kan hebben. Desalniettemin worden 

de inkomsten van de verzoekster, ondanks het feit dat in de bestreden beslissing wel degelijk het woord 

"beschikken" gehanteerd wordt, niet in overweging genomen, louter omdat ze niet van de Belgische 

onderdaan zelf afkomstig zijn. Aldus concludeerde de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris 

op basis van een te enge en dus verkeerde lezing van artikel 40ter, tweede lid, van de 

Vreemdelingenwet dat het bewijs van de tewerkstelling van de verzoekster zelf niet in overweging kan 

worden genomen om te bepalen of de Belgische referentiepersoon al dan niet beschikt over stabiele, 

toereikende en regelmatige bestaansmiddelen". 

 

5. 

In casu, acht de verwerende partij dat geen rekening gehouden kan worden met de documenten 

betreffende de ouders van Mevrouw D. daar de voorwaarde van het beschikken over stabiele, 

toereikende en regelmatige bestaansmiddelen enkel in hoofde van de Belgische referentiepersoon zou 

worden voorzien. 

 

Uit wat voorafgaat, moet echter vastgesteld worden dat dergelijke praktijk niet voorzien is in de wet en 

tegenstrijdig is met Belgische en de Europese wetgeving. 

 

Artikel 40ter bepaalt inderdaad enkel dat de Belg over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen moet beschikken, zonder enige voorwaarde op te leggen voor wat betreft de 

herkomst van deze bestaansmiddelen. 

 

In onderhavige geval, moest de verwerende partij bijgevolg ook rekening houden met de documenten 

aangaande de ouders van Mevrouw D., die sinds jaren instaan voor de behoeften van hun gehandicapte 

dochter en bij wie deze samenwoont samen met haar man. Mevrouw D. maakt dus nog steeds deel uit 

van de kernfamilie van haar ouders, die jegens haar een levensonderhoudsverplichting hebben (artikel 

205 en 207 van het Burgerlijk wetboek). 

 

Uit de motivatie van de bestreden beslissing vloeit echter voor dat met deze documenten geen rekening 

gehouden, zonder enige adequate motivering omtrent het niet in overweging nemen van deze 

documenten. 

 

De bestreden beslissing schendt bijgevolg artikel 40ter van de Wet van 15 december 1980 betreffende 

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

41 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, artikelen 7 en 17 van de Richtlijn 

2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging, artikel 2 en 3 

van de Wet van 19 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder de verplichting beslissingen afdoende te 

motiveren, het zorgvuldigheidsbeginsel en de verplichting rekening te houden met alle elementen van 

het dossier. 

 

Stuk 2 : Schending van artikelen 42 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van artikel 41 van het 

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, van artikel 2 en 3 van de Wet van 19 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en van de algemene beginselen van 
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behoorlijk bestuur, waaronder de verplichting beslissingen afdoende te motiveren, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en de verplichting rekening te houden met alle elementen van het dossier. 

 

De verwerende partij heeft geen concrete behoefteanalyse uitgevoerd zoals nochtans opgelegd wordt 

door artikel 42 van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 42 van de Vreemdelingenwet bepaalt wat volgt: "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". 

 

Artikel 42 van de Vreemdelingenwet voorziet dus in een in concreto behoefteanalyse van de 

bestaansmiddelen die de referentiepersoon en zijn familieleden nodig hebben, zonder enige aanduiding 

betreffende de herkomst van deze bestaansmiddelen. 

 

In casu blijkt nergens uit de bestreden beslissing dat dergelijke in concreto analyse van het dossier 

uitgevoerd werd, hoewel hieromtrent voldoende documenten neergelegd werden. De verwerende partij 

motiveert haar beslissing helemaal niet betreffende die bestaansmiddelen die nodig zouden moeten zijn 

voor Mevrouw D. en de Heer A. om in hun basisbehoeften te voorzien zonder ten laste de vallen van de 

openbare overheden. 

 

De bestreden beslissing schendt bijgevolg artikel 42 van de Vreemdelingenwet maar ook artikel 41 van 

het Handvest, artikel 2 en 3 van de Wet van 19 juli 1991 en de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur, waaronder de verplichting beslissingen afdoende te motiveren, het zorgvuldigheidsbeginsel en 

de verplichting rekening te houden met alle elementen van het dossier. 

  

Stuk 3: Schending van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, van artikel 7 

van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, van artikel 2 en 3 van de Wet van 19 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en van de algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur, waaronder de verplichting beslissingen afdoende te motiveren, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en de verplichting rekening te houden met alle elementen van het dossier. 

 

De eerbiediging van het privé- en gezinsleven van verzoeker. 

 

Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens bepaalt wat volgt: 

 

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

zijn correspondentie. 

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

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen". 

 

Het verzoek tot gezinshereniging van verzoeker is gericht op zijn duurzame vereniging met zijn vrouw, 

Mevrouw D.. Zijn verzoek heeft bijgevolg noodzakelijk betrekking tot recht op het privé- en gezinsleven 

van verzoeker en zijn echtgenote. 

 

Overeenkomstig artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens kan elke inmenging 

in het privé- en gezinsleven enkel worden aanvaard mits eerbiediging van het evenredigheidsbeginsel. 

 

De verwerende partij moet bijgevolg aantonen dat zij zorgvuldig een evenwicht gezocht heeft tussen het 

nagestreefde doel van de bepaling en de ernst van de schending van het recht op eerbiediging van het 

privé- en gezinsleven van de verzoekende partij. 

 

De bestreden beslissing bevat echter geen motivatie met betrekking tot een mogelijke inmenging van de 

weigeringsbeslissing in het recht op het privé- en gezinsleven van de betrokkenen. In de motivering van 

de beslissing, toont de verwerende partij bijgevolg niet aan dat zij het risico van een mogelijke 

schending van het recht op het privé- en gezinsleven heeft geanalyseerd en dat zij een concreet 

belangenafweging uitgevoerd heeft. 
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Gezien de overwegingen in stuk 1 en het feit dat Mevrouw D. weldegelijk over voldoende 

bestaansmiddelen beschikt, moet echter vastgesteld worden dat de bestreden beslissing onevenredig 

is. 

 

Door aan verzoeker de mogelijkheid te weigeren om met zijn vrouw in België te verblijven, zonder een 

analyse van het risico van schending van het recht op privé- en gezinsleven van zowel verzoeker als 

zijn echtgenote, schendt de bestreden beschikking artikel 8 van de Europees Verdrag van de Rechten 

van de Mens, alsook artikel 7 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, artikel 2 

en 3 van de Wet van 19 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en 

de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder de verplichting beslissingen afdoende te 

motiveren, het zorgvuldigheidsbeginsel en de verplichting rekening te houden met alle elementen van 

het dossier. 

 

III.B. OPMERKINGEN VAN VERWERENDE PARTIJ 

 

De verwerende partij acht vooreerst dat volgens artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen de overheid wettelijk verplicht is om haar 

beslissing te motiveren door de juridische en feitelijke overwegingen op een "afdoende" wijze op te 

nemen in de akte. Volgens de verwerende partij betekent dit dat de beslissing die ter kennis wordt 

gebracht de redenen moet weergeven op grond waarvan de beslissing genomen werd, zodat de 

bestuurde kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. In 

casu, acht de verwerende partij dat de bestreden beslissing duidelijk het determinerend motief aangeeft 

op grond waarvan de beslissing genomen werd en dat de beslissing dus de uitdrukkelijke 

motiveringsplicht niet schendt. 

 

Verder acht verwerende partij dat uit artikelen 40bis, §2, 1° et artikel 40ter van de Vreemdelingenwet 

duidelijk blijkt dat voor het beoordelen van de bestaansmiddelen moet worden aangetoond dat het de 

Belgische referentiepersoon is die over de bestaansmiddelen beschikt. Verwerende partij acht 

inderdaad dat de aanvraag van verzoeker ingediend werd in functie van een Belg en dat het de Belg is 

die moet aantonen over stabiele toereikende en regelmatige bestaansmiddelen te beschikken. Zo citeert 

verwerende partij het arrest nr. 240.164 van 12 december 2017 van de Raad van State, het arrest nr. 

232.621 van 20 oktober 2015 van de Raad van State, het arrest nr. 234.515 van 16 april 2016 van de 

Raad van State en acht dat, gelet op deze rechtspraak, verzoeker niet aantoont dat het kennelijk 

onredelijk is om geen rekening te houden met de inkomsten waarover de ouders van de 

referentiepersoon beschikt. 

 

Voor wat betreft de behoefteanalyse, acht verwerende partij dat er geen bestaansmiddelen voorliggen 

en er derhalve geen verplichting bestond in hoofde van het bestuur om een behoefteanalyse door te 

voeren. Om haar standpunt te staven, citeert verwerende partij het arrest nr. 233.641 van 27 januari 

2016 van de Raad van State. 

 

Uiteindelijk, voor wat betreft de schending van artikel 8 EVRM, acht verwerende partij dat de Raad van 

State reeds geacht heeft, in zijn arrest nr. 231.772 van 26 juni 2015, dat, ook al primeert artikel 8 EVRM 

op de bepalingen van de vreemdelingenwet, dit niet wil zeggen dat aan de administratieve overheid een 

belangenafweging wordt opgelegd, daar de wetgever deze reeds heeft voorzien in het kader van de 

artikel 40ter van de vreemdelingenwet. 

 

Verwerende partij acht bijgevolg dat het enig middel ongegrond is. 

  

III.C. REPLIEK VAN DE VERZOEKENDE PARTIJ 

 

Verzoekende partij houdt vast aan wat uiteengezet werd in het inleidend verzoekschrift (zie supra) en 

wenst het volgende toe te voegen : 

 

1. Voor wat betreft het eerste stuk 

 

Verzoekende partij herinnert eraan dat, bij gebrek aan een wettelijke definitie van het begrip "stabiele, 

toereikende en regelmatige bestaansmiddelen" de tegenpartij in elk geval, en in concreto, moet nagaan 

of de bestaansmiddelen waarvan het bewijs neergelegd werd, aan deze kwalificatie voldoen. 
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Door simpelweg te stellen "Immers, het is de Belgische onderdaan die zich wenst te laten vervoegen, 

die dient aan te tonen over voldoende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen te beschikken. Het 

gaat om een voorwaarde die te dezen enkel in hoofde van de Belgische referentiepersoon wordt 

voorzien", toont verwerende partij helemaal niet aan dat zij deze in concreto analyse daadwerkelijk heeft 

uitgevoerd. 

 

Waar verwerende partij acht dat voor het beoordelen van de bestaansmiddelen moet worden 

aangetoond dat het de Belgische referentiepersoon is die over de bestaansmiddelen beschikt, wenst 

verzoekende partij aan te duiden dat Uw Raad, na de door de verwerende partij geciteerde rechtspraak 

van de Raad van State, nog geacht heeft dat rekening gehouden moet worden met alle 

bestaansmiddelen waarover de referentiepersoon beschikt, zelfs indien die bestaansmiddelen worden 

ingebracht door iemand anders dan de burger zelf : 

 

Zo heeft Uw raad, in een arrest van 14 december 2017 geacht dat : "Niettegenstaande de voormelde 

rechtspraak van het Hof van Justitie in principe geen toepassing vindt in de thans voorliggende zaak, 

waarin de referentiepersoon als statische Belg zich niet kan beroepen op het vrij verkeer als 

aanknopingspunt met het Unierecht, kan niet worden ingezien waarom het risico op verlies van 

toereikende bestaansmiddelen anders moet worden ingeschat voor een Belgische onderdaan en zijn 

familieleden. Een analoge interpretatie van het begrip "beschikken" in artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet dringt zich op, zowel omwille van alle voormelde redenen [...]. 

 

Hieruit volgt dat de bestaansmiddelenvereiste uit artikel 40ter, § 2, tweede lid, 1° van de 

Vreemdelingenwet op een Unierechtelijke conforme wijze moet worden uitgelegd, zodat bij het nagaan 

of aan deze vereiste al dan niet is voldaan ook rekening moet worden gehouden met de 

bestaansmiddelen van een derdelander waarover de Belgische gezinshereniger beschikt.”. 

 

Uw raad heeft ook in een arrest van 28 februari 2018 geacht dat : « Force est toutefois de constater 

que, ce faisant, la partie défenderesse, bien qu'elle se réfère dans l'acte attaqué au terme « disposer », 

n'a pas pris en considération les revenus du requérant et ce, uniquement parce qu'ils ne proviennent 

pas de la ressortissante belge qu'il rejoint elle-même. Elle a donc conclu, sur la base d'une lecture trop 

étroite et donc erronée, des termes de l'article 40ter, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, qu'il ne 

pouvait, par principe, être tenu compte des revenus du travail du requérant pour déterminer si le conjoint 

belge qu'il rejoint dispose ou non de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers ». 

 

Het feit dat de Raad van State, contra legem en in schending van de internationale bepalingen, hierover 

anders geoordeeld heeft, doet bijgevolg niet af aan het feit dat de bestreden beslissing verschillende 

bepalingen schendt, met name artikel 40ter van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, artikel 41 van het 

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, artikelen 7 en 17 van de Richtlijn 2003/86/EG 

van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging, artikel 2 en 3 van de Wet 

van 19 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder de verplichting beslissingen afdoende te motiveren, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en de verplichting rekening te houden met alle elementen van het dossier. 

 

2. Voor wat betreft het tweede en het derde stuk 

Verzoekende partij kan het niet eens zijn met het argument van verwerende partij volgens dewelke haar 

grief inzake schending van artikel 8 EVRM niet ter zake dienend is. 

 

Vooreerst, is verzoekende partij van mening dat, zelfs zonder gedwongen uitvoering van een bevel om 

het grondgebied te verlaten, de bestreden beslissing een onevenredige inmenging vormt in zijn privé- en 

gezinsleven, aangezien verzoekende partij, vanwege de beslissing, illegaal op het Belgisch grondgebied 

verblijft. Verzoeker kan dus niet werken, zich in België niet persoonlijk ontwikkelen en er zijn 

gezinsleven niet leiden zoals hij het zou willen met zijn Belgische echtgenoot, wat op zichzelf een 

inmenging vormt in zijn recht op eerbiediging van zijn privé- en gezinsleven. Het feit dat de beslissing 

niet vergezeld is van een bevel om het grondgebied te verlaten doet op geen enkele wijze afbreuk aan 

het feit dat de bestreden maatregel op zichzelf een schending van artikel 8 EVRM vormt, wat de 

nietigverklaring van de beslissing rechtvaardigt. 

 

Indien de bestreden beslissing aan het einde van de onderhavige procédure zou worden bevestigd, zou 

verzoeker vervolgens illegaal op het Belgisch grondgebied verblijven en zou hij dus, op elk moment, 

onderworpen kunnen worden aan een verwijderingsmaatregel. Het risico van een dergelijke situatie 
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volstaat op zich om de inmenging in het privé- en gezinsleven aan te tonen. Het onevenredig karakter 

van deze inmenging vloeit met name voort uit de oprechte en duurzame banden die verzoeker in België 

onderhoudt, zowel sociaal als emotioneel, onder meer de relatie die hij onderhoudt met zijn echtgenote, 

waarvan de uitoefening door deze beslissing onmogelijk zal worden gemaakt. 

 

Bovendien moet worden opgemerkt dat het feit dat het vaststellen van voorwaarden voor het verkrijgen 

van een recht op gezinshereniging als zodanig niet in strijd met artikel 8 EVRM werd geacht, niet 

betekent dat een concrete beslissing, in een concreet geval, geen schending kan vormen van een 

fundamenteel grondrecht. 

 

In die zin heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak Chakroun geacht dat : 

 

"41. Er zij aan herinnerd dat artikel 4, lid 1, van de richtlijn de lidstaten welbepaalde positieve 

verplichtingen oplegt, waaraan duidelijk omschreven subjectieve rechten beantwoorden, aangezien het 

de lidstaten verplicht om in de door de richtlijn vastgestelde gevallen de gezinshereniging van bepaalde 

leden van het gezin van de gezinshereniger toe te staan zonder hun beoordelingsmarge te kunnen 

uitoefenen (arrest van 27 juni 2006, Parlement/Raad, C-540/03, Jurispr. blz. 1-5769, punt 60). 

  

(...) 

 

43. Aangezien gezinshereniging de algemene regel is, dient de bevoegdheid in artikel 7, lid l, aanhef en 

sub c, van de richtlijn strikt te worden uitgelegd. Bovendien mogen de lidstaten hun handelingsvrijheid 

niet zo gebruiken dat afbreuk wordt gedaan aan het doel van de richtlijn, namelijk de bevordering van 

gezinshereniging, en aan het nuttig effect daarvan". 

 

Met andere woorden, moeten de beperkingen op het recht op gezinshereniging strikt geïnterpreteerd 

worden.  

Artikel 7, § 2 van richtlijn 2003/86 staat de lidstaten toe om beperkingen te voorzien op het recht op 

gezinshereniging, met name voor wat betreft de bestaansmiddelen. De implementatie van dit artikel 

varieert aanzienlijk van lidstaat tot lidstaat.  

 

In elk geval moeten deze beperkingen in overeenstemming zijn met de grondrechten, met name het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de rechtspraak van het EVRM.  

 

Bijgevolg, hoewel aan de wetgever de mogelijkheid gegeven werd om een voorwaarde te voorzien 

betreffende de bestaansmiddelen alvorens een persoon een recht op verblijf te gunnen in het kader van 

een gezinshereniging, ontslaat dit de autoriteit niet om deze voorwaarde te beoordelen in 

overeenstemming met haar internationale verplichtingen.  

 

Er moet er ook aan herinnerd worden dat artikel 42, lid 2 van de wet van 15 december 1980 een 

discretionaire beoordeling oplegt aan verwerende partij, die noodzakelijkerwijs een afweging van de 

betrokken belangen impliceert, en dus ook van het privé- en gezinsleven van de betrokken persoon.  

 

In casu, zoals reeds aangeduid, werd deze in concreto beoordeling (en dus ook de behoefteanalyse, 

opgelegd door artikel 42, lid 2) niet uitgevoerd, in totale overtreding van de internationale en nationale 

bepalingen.  

 

Het argument dat de wetgever al een afweging van deze belangen heeft uitgevoerd, is bijgevolg 

irrelevant, aangezien de wetgever zelf aan de verwerende partij een daadwerkelijke, in concreto, 

afweging van de aanwezige belangen oplegt, die de verwerende partij in casu echter niet heeft 

uitgevoerd.  

 

Verwerende partij schendt bijgevolg niet alleen artikel 40 ter en artikel 42, lid 2 van de wet van 15 

december 1980, maar ook artikel 8 EVRM.” 

 

3.2. Artikel 40ter van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de Belgische referentiepersoon moet 

beschikken over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. Kernvraag is of verzoeker 

heeft aangetoond dat dit in casu het geval is.  

 

3.2.1. Het wordt niet betwist dat bij de aanvraag enkel een aanslagbiljet personenbelasting en 

aanvullende belastingen op naam van de ouders van de referentiepersoon, en aanslagbiljetten 
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onroerende voorheffing op naam van haar vader, werden voorgelegd. Deze stukken werden door de 

verwerende partij niet aangenomen als bewijs van het feit dat de referentiepersoon beschikt over de 

wettelijk vereiste bestaansmiddelen, omdat de Belgische onderdaan die zich wenst te vervoegen moet 

aantonen dat hij over voldoende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen beschikt, dat deze 

voorwaarde enkel in hoofde van de Belgische referentiepersoon wordt voorzien en dat er geen enkel 

document wordt bijgebracht met betrekking tot de bestaansmiddelen van de referentiepersoon zelf.  

 

Verzoeker brengt een zeer uitvoerig betoog omtrent zijn standpunt dat ook inkomsten van derden –in 

casu de ouders van zijn echtgenote- kunnen worden bijgebracht, omdat niet is vereist dat de 

bestaansmiddelen “eigen” zouden zijn aan de referentiepersoon of dat ze noodzakelijk afkomstig 

moeten zijn uit diens persoonlijke tewerkstelling of activiteit. Echter, opdat hij een belang zou hebben bij 

dit middelonderdeel, moet hij minstens aannemelijk maken dat zijn echtgenote ook daadwerkelijk kan 

beschikken over de inkomsten van haar ouders. 

 

In eerste instantie moet worden vastgesteld dat dit op geen enkele manier blijkt uit de bij de aanvraag 

gevoegde stukken.  

 

Verzoeker stelt ter zake dat de ouders van mevrouw D., de referentiepersoon, sinds jaren instaan voor 

de behoeften van hun gehandicapte dochter, dat zij nog steeds met haar ouders samenwoont, samen 

met verzoeker, en dat zij dus nog steeds deel uitmaakt van de kernfamilie van haar ouders, die jegens 

haar een onderhoudsverplichting hebben. Hij verwijst daartoe naar de artikelen 205 en 207 van het 

Burgerlijk Wetboek.  

 

Het enige dat uit het administratief dossier kan worden afgeleid is dat verzoeker en zijn echtgenote 

“wonen in een vaste caravan op het domein van dit adres” [i.e. het adres waar ook zijn schoonouders 

wonen]. Deze vaststelling toont niet aan dat de echtgenote kan beschikken over de inkomsten van haar 

ouders. Uit de aangehaalde bepalingen van het burgerlijk wetboek kan evenmin worden afgeleid dat 

verzoekers echtgenote per definitie en de facto kan beschikken over de inkomsten van haar ouders of 

een deel daarvan. De verwijzing door verzoeker naar de verplichting tot levensonderhoud in de artikelen 

205 en 207 kan niet los worden gezien van de daaropvolgende bepalingen, die een modulering 

inhouden van de levensonderhoudplicht: volgens artikel 208 van het Burgerlijk Wetboek wordt het 

levensonderhoud slechts toegestaan naar verhouding van de behoeften van hem die het vordert en van 

het vermogen van hem die het verschuldigd is; artikel 209 bepaalt dat wanneer hij die het 

levensonderhoud verstrekt of hij die het geniet, tot zodanige staat komt dat de ene het niet meer kan 

verschaffen of de andere het niet meer nodig heeft, hetzij voor het geheel, hetzij voor een gedeelte, kan 

ontheffing of vermindering ervan gevorderd worden. Artikel 2010 bepaalt ten slotte dat wanneer de 

persoon die het levensonderhoud moet verstrekken, bewijst dat hij de uitkering tot onderhoud niet kan 

betalen, de familierechtbank, met inachtneming van de omstandigheden der zaak, kan bevelen dat hij 

degene aan wie hij levensonderhoud verschuldigd is, bij zich zal in huis nemen en hem aldaar kost en 

onderhoud zal verschaffen.  

 

Aangezien uit niets blijkt dat de Belgische referentiepersoon daadwerkelijk beschikt over de inkomsten 

van haar ouders, en er geen stukken werden bijgevoegd waaruit blijkt dat zij zelf inkomsten heeft die 

voldoen aan de wettelijke criteria, moet worden vastgesteld dat verzoeker geen belang heeft bij het 

eerste middelonderdeel.  

 

3.3. Artikel 42, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“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 voegde bij de aanvraag slechts de hiervoor vermelde bewijzen toe van de inkomsten van de 

ouders van de referentiepersoon. Gelet op de vaststellingen die hierboven werden gedaan, en gelet op 

het feit dat verder geen bewijsstukken werden neergelegd waarmee zou kunnen worden aangetoond 

dat de referentiepersoon beschikt over de wettelijk vereiste bestaansmiddelen in de zin van artikel 40ter 
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van de Vreemdelingenwet, diende de verwerende partij niet over te gaan tot een behoefteanalyse, in 

toepassing van artikel 42, § 1, tweede lid van diezelfde wet (RvS 11 juni 2013, nr. 223.807).A 

 

Het tweede middelonderdeel is niet gegrond.  

 

3.4. Wat de in het derde middelonderdeel aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM betreft, 

en het verwijt aan het adres van de verwerende partij dat er geen proportionaliteitstoets werd 

doorgevoerd in het kader van de beslissing over de aanvraag op grond van artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet, moet in eerste instantie worden vastgesteld dat uit wat voorafgaat blijkt dat 

verzoekers standpunt dat is aangetoond dat zijn echtgenote wel degelijk over voldoende 

bestaansmiddelen beschikt, niet kan worden volgehouden. Voorts moet erop worden gewezen dat deze 

toets in het kader van een aanvraag tot gezinshereniging reeds werd doorgevoerd in de wettelijke 

bepalingen, nu de wetgever heeft geoordeeld dat het verblijfsrecht voor bepaalde familieleden van een 

Belg slechts kan worden toegekend wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan (cfr. RvS 26 juni 

2015, nr. 231.772). Ter zake kan worden verwezen naar het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 

121/2013 van 26 september 2013, waarin onder meer het volgende werd gesteld: 

 

“B.64.7.De verzoekende partijen voeren ten slotte nog aan dat het instellen van een inkomensvereiste 

ten aanzien van de gezinshereniger die zijn echtgenoot bij zich wil voegen, afbreuk zou doen aan het 

recht op de bescherming van het gezinsleven en aan het recht om te huwen. Aldus zou artikel 40ter, 

tweede lid, van de wet van 15 december 1980 strijdig zijn met de artikelen 10, 11 en 22 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 8, 12 en 14 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens en met artikel 23 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 

politieke rechten. 

B.64.8. Volgens een vaststaand beginsel van internationaal recht zijn Staten bevoegd om de toegang 

van vreemdelingen tot hun grondgebied te regelen. Zoals uiteengezet in B.6.6, erkent artikel 8 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens niet het recht van een vreemdeling om in een bepaald 

land te verblijven en houdt het niet de verplichting in voor de verdragspartijen om rekening te houden 

met de keuze van een echtpaar om in een welbepaald land te wonen. De bestreden inkomensvereiste 

beoogt te vermijden dat vreemdelingen die een verblijfsrecht willen verkrijgen in het kader van 

gezinshereniging, ten laste vallen van de overheid en streeft een legitieme doelstelling na. Om de 

redenen uiteengezet onder B.52, kan de bestreden maatregel daarmee niet als onevenredig worden 

beschouwd.” 

 

En, onder punt B.52:  

 

“B.52.1. De zorg om de gezinshereniging van de Belgen te contingenteren vertrekt van de vaststelling 

dat « de meeste gevallen van gezinshereniging betrekking hebben op Belgen die in ons land uit 

migranten zijn geboren, of die Belg zijn geworden dankzij de snel-Belg-wet » 

(Parl. St., Kamer, 2010-2011, DOC 53-0443/018, p. 166). 

De wetgever heeft redelijkerwijs rekening kunnen houden met het feit dat, wegens verscheidene 

wetswijzigingen, de toegang tot de Belgische nationaliteit in de loop van de laatste jaren is 

vergemakkelijkt, zodat het aantal Belgen die een aanvraag tot gezinshereniging kunnen indienen ten 

voordele van hun familieleden, aanzienlijk is toegenomen. 

B.52.2. Hoewel zij het gevolg is van een keuze van de wetgever, maakt die omstandigheid het mogelijk 

de relevantie te verantwoorden van het verschil in behandeling teneinde de migratiestromen te 

beheersen die de gezinshereniging doet ontstaan. Zelfs in de veronderstelling dat sommige lidstaten 

van de Europese Unie op dezelfde wijze als België de toegang tot hun nationaliteit hebben 

vergemakkelijkt, vermocht de wetgever zich redelijkerwijs te baseren op het feit dat het aantal van hun 

onderdanen die in België verblijven  beperkt zou blijven en dat het verblijf van die laatsten aan striktere 

voorwaarden is onderworpen dan het, in beginsel absolute, recht van de Belg om op het nationale 

grondgebied te verblijven. 

Ten aanzien van een Belg striktere voorwaarden inzake gezinshereniging opleggen dan ten aanzien van 

een niet-Belgische Europese burger blijkt dus ten opzichte van die doelstelling een relevante maatregel. 

Voor zover ze daarmee evenredig zijn, kunnen de drie door de verzoekende partijen bekritiseerde 

verschillen in behandeling bijgevolg worden verantwoord wegens de doelstelling die erin bestaat de 

migratiestromen te beheersen. 

De omstandigheid dat de Belg die zijn recht van vrij verkeer heeft uitgeoefend, aan de toepassing van 

die striktere voorwaarden ontsnapt, doet aan die conclusie geen afbreuk. In het kader van een 

immigratiebeleid, dat tot complexe en ingewikkelde afwegingen noopt en waarbij rekening dient te 
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worden gehouden met de vereisten die voortvloeien uit het recht van de Europese Unie, beschikt de 

wetgever over een ruime beoordelingsbevoegdheid. 

B.52.3. Bovendien vormen de aan de Belgische gezinshereniger opgelegde striktere 

inkomensvoorwaarden een relevante maatregel om het voortbestaan van het stelsel voor sociale 

bijstand en het verblijf van de familieleden van de gezinshereniger in menswaardige omstandigheden te 

verzekeren. 

In tegenstelling met de « burger van de Unie », wiens verblijfsrecht kan worden ingetrokken wanneer hij 

een onredelijke last voor de begroting van de Staat wordt, beschikt de Belg over het recht op de sociale 

bijstand zonder op enig ogenblik het risico te lopen dat zijn verblijfsrecht hem wordt afgenomen, zodat 

het feit dat aan de Belg die zijn recht van vrij verkeer niet heeft uitgeoefend en die gebruik wenst te 

maken van zijn recht op gezinshereniging de verplichting wordt opgelegd aan te tonen dat hij over meer 

financiële en materiële middelen beschikt dan de « burger van de Unie », het mogelijk maakt het 

voortbestaan van het socialezekerheidsstelsel te verzekeren. 

Het kan immers niet worden uitgesloten, enerzijds, dat de tenlasteneming van zijn familieleden de 

financiële situatie van die Belgische onderdaan zodanig verergert dat hij, na verloop van een bepaalde 

periode, van de sociale bijstand afhankelijk wordt om zijn eigen essentiële behoeften te verzekeren en, 

anderzijds, dat het recht op de eerbiediging van het  gezinsleven, verankerd in artikel 22 van de 

Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, aan de overheden de 

verplichting oplegt om, zelfs in een dergelijke situatie, geen einde te maken aan het verblijf van zijn 

familieleden die in voorkomend geval sedert een bepaald aantal jaren legaal op het Belgische 

grondgebied verblijven.” 

 

Gelet op het voorgaande, en aangezien niet aannemelijk is gemaakt dat is voldaan aan de 

inkomensvoorwaarde bepaald in artikel 40ter van de Vreemdelingewet, moest door de verwerende partij 

in het kader van het onderzoek naar het voldaan zijn aan de voorwaarden tot gezinshereniging in de 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden niet worden overgegaan tot een 

proportionaliteitstoets, en is een schending van artikel 8 van het EVRM of het daarmee 

corresponderende artikel 7 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie niet 

aangetoond. Verzoekers argumentatie in de synthesememorie doet daaraan geen afbreuk, nu hij geen 

concrete argumenten aanbrengt die de algemene situatie van afgewezen aanvragers van een 

gezinsherenging overstijgen. Een schending van de motiverings- en zorgvudigheidsplicht in het licht van 

zijn evemin aangetoond. 

 

Het derde middelonderdeel is niet gegrond. 

 

3.4. Het enig middel heeft geen ruimere draagwijdte dan hetgeen hiervoor werd besproken, en moet 

worden afgewezen.  

 

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 zestien januari tweeduizend twintig door: 

 

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

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 13 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 


