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 nr. 231 585 van 21 januari 2020 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. ROBERT 

Sint-Quentinstraat 3 

1000 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ecuadoraanse nationaliteit te zijn, op 8 augustus 2018 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 5 juli 2018 tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden (bijlage 20). 

 

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 tot vaststelling van het rolrecht van 10 augustus 2018 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 6 november 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 november 

2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. DESIMPELAERE, die loco advocaat P. ROBERT verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat L. NIKKELS, die loco advocaat D. MATRAY verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker dient op 9 januari 2018 een aanvraag in tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie, dit als echtgenoot van een Belgische onderdaan. In antwoord op deze 

aanvraag neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris op 5 juli 2018 de beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden. Deze beslissing wordt verzoeker op 9 juli 2018 door 
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de gemachtigde van de burgemeester van de gemeente Affligem ter kennis gebracht. Dit is de 

bestreden beslissing, die is gemotiveerd als volgt: 

 

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

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

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 09.01.2018 werd 

ingediend door: 

 

Naam: [Q.M.] 

Voorna(a)m(en): [M.L.] 

Nationaliteit: Ecuador 

[...] 

 

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 andere 

familielid van een burger van de Unie. 

 

De bepalingen van artikel 40ter zijn van toepassing op de familieleden van een Belg, voor zover het 

betreft: ‘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 bij hem voegen.’ 

 

Betrokkene heeft niet op afdoende wijze aangetoond te voldoen aan de voorwaarden vereist door artikel 

40bis, §2, 1° van de wet van 15.12.1980. Immers, uit de gegevens van het Rijksregister blijkt dat 

betrokkene als op 17.04.2018 werd afgevoerd van ambtswege. 

Gelet op het feit dat dergelijke afvoering pas gebeurt na omstandig onderzoek door de gemeentelijke 

diensten (art. 8 K.B. van 16.07.1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister). 

Gelet dat art. 39, §7 van het K.B. van 08.10.1981 stelt dat ‘de vreemdeling die ambtshalve wordt 

geschrapt door het gemeentebestuur (…) wordt verondersteld het land te hebben verlaten, behoudens 

bewijs van het tegendeel’. 

Gelet op bovenstaande elementen werd dan ook niet afdoende aangetoond dat betrokkene zich bij de 

referentiepersoon komt voegen, zoals vereist door artikel 40bis, §2, 1° van de wet van 15.12.1980. 

 

Betrokkene voldoet dan ook niet aan de vereiste voorwaarden 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. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken wenst de erop te vestigen dat de te vervullen voorwaarden van de 

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

uw aanvraag van verblijf geweigerd. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft de andere voorwaarden niet 

volledig onderzocht. Deze beslissing belet de Dienst Vreemdelingenzaken dus niet om bij de indiening 

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

onderzoek of analyse die zij nodig acht. De Dienst Vreemdelingenzaken raadt aan het dossier grondig 

na te kijken vooraleer een nieuwe aanvraag in te dienen.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 40ter en 62, § 2 van de wet 

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van artikel 39, § 7 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) en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Hij licht het middel toe als volgt: 

 

“Tegenpartij weigert de aanvraag van verzoeker op basis van artikel 39, §7 van het K.B. van 8.10.1981, 

om de enkele reden dat hij op 17.4.2018 van ambtswege werd geschrapt. 

Artikel 39, §7 van het K.B. van 8.10.1981 luidt als volgt: 
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“De vreemdeling die ambtshalve wordt geschrapt door het gemeentebestuur of van wie de verblijfstitel al 

meer dan drie maanden is verstreken wordt verondersteld het land te hebben verlaten, behoudens 

bewijs van het tegendeel.” 

Verzoeker heeft België tot op heden echter niet verlaten. 

Daarvan getuigen zijn loonfiches, van 2015 tot op heden (stuk 2). 

Verzoeker heeft sinds 30.6.2015 een arbeidscontract van onbepaalde duur als kapper bij de BVBA 

Morgan (stuk 3). Hij werkt er tot op heden op ononderbroken wijze (stuk 2). 

Uit het administratief dossier volgt dat tegenpartij reeds voor de aanvraag die aanleiding gaf tot de 

bestreden beslissing, kennis had van verzoekers werk.  

Bovendien legde verzoeker ter ondersteuning van zijn aanvraag tot gezinshereniging tevens zijn eigen 

loonfiches neer. 

Tegenpartij, die dus weet dat verzoeker in België werkt en die toegang heeft tot de Dolsisdatabase, had 

dus kennis, of had minstens kennis moeten hebben dat verzoeker tot op de dag van vandaag in België 

werkt én woont. 

Die informatie, die volgt uit de Dolsis-database weerlegt het vermoeden van artikel 39, §7 van het K.B. 

van 8.10.1981. 

Door dit niet in rekening te brengen, heeft tegenpartij de bepalingen geviseerd in het middel 

geschonden.” 

 

2.2. Verweerder repliceert in de nota met opmerkingen als volgt: 

 

“1. De betreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 52, §4, 5e lid van het KB van 8 

oktober 1981 (hierna Vreemdelingen KB) dat bepaalt dat: 

[…] 

De bepalingen van artikel 40 ter Vreemdelingenwet zijn van toepassing in deze en bepalen dat: 

[…] 

Na een omstandig onderzoek door de gemeentelijke diensten, waaronder de wijkpolitie, heeft de 

gemachtigde besloten dat verzoekende partij niet op afdoende wijze heeft aangetoond te voldoen aan 

de voorwaarden vereist door artikel 40bis, §2, 1° dat bepaalt dat: 

“§ 2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 1° de echtgenoot of de vreemdeling 

waarmee een geregistreerd partnerschap werd gesloten dat beschouwd wordt als zijnde gelijkwaardig 

met het huwelijk in België, die hem begeleidt of zich bij hem voegt”; 

Te meer daar de echtgenoot van verzoekende partij verklaarde niet eens op de hoogte te zijn dat 

verzoekende partij een nieuwe aanvraag gezinshereniging had ingediend. Het feit dat verzoekster niet 

samenwoont met haar echtgenoot blijkt uit omstandig onderzoek (stuk 4). 

In deze omstandigheden kan men niet volhouden te voldoen aan de voorwaarden van artikel 40bis en 

artikel 40ter Vreemdelingenwet. 

De argumenten van de verzoekende partij aangaande de tewerkstelling die haar aanwezigheid 

aantonen op het Belgisch grondgebied en zodoende haar een recht op verblijf schenken, zijn niet ter 

zake dienend. De verzoekende partij poogt het recht op verblijf aan te tonen door haar loutere 

aanwezigheid op het Belgisch grondgebied en inkomsten te staven. Deze elementen doen geen afbreuk 

aan het feit dat verzoekende partij niet op afdoende wijze heeft aangetoond te voldoen aan de 

voorwaarden vereist door artikel 40bis, §2, 1° Vreemdelingenwet. Bijgevolg kon door het omstandig 

onderzoek door de gemeentelijke diensten correct geconcludeerd worden door de verwerende partij dat 

de schrapping van rechtswege geldig geschiedde. 

Deze elementen worden door verzoekende partij maar voor het eerst opgeworpen per verzoekschrift, 

zonder dat ze onder de aandacht van verwerende partij werden gebracht, waardoor deze er ook geen 

rekening mee kon houden. De wettelijkheid van de beslissing wordt beoordeeld in functie van de 

elementen waarover de administratieve overheid beschikte op het ogenblik dat zij beslist. 

2. Inzake de opgeworpen schending van artikel 39§7 van het K.B. van 8.10.1981 meent verzoekende 

partij dat er geen ambtshalve schrapping mocht plaatsvinden daar verwerende partij zich er maar van 

had moeten vergewissen dat zij zich nog op het grondgebied bevond, onder meer via de Dolsis-

databank. 

In hoofdorde staat het de verzoekende partij vrij de afvoering van ambtswege aan te vechten via de 

specifieke procedure hiervoor ingericht bij het college van burgemeester en schepenen. De afvoering 

van ambtswege kan niet worden aangevochten in deze procedure. Verwerende partij heeft rechtmatige 

gevolgen getrokken uit de beslissing genomen na omstandig onderzoek door de gemeentelijke diensten 

zodoende dat dit middelonderdeel als onontvankelijk moet worden aanzien worden. 

In ondergeschikte orde is het is aan de verzoekende partij om aan te tonen dat de afvoering van 

ambtswege onterecht heeft plaatsgevonden. De afvoering van ambtswege geschiedt na een omstandig 

onderzoek door de gemeentelijke diensten voorzien bij artikel 8 KB 16.07.1992 (stuk 5). 
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In dit verband verwijst verwerende partij naar de voortdurende administratieve rechtspraak waaruit volgt 

dat het de verantwoordelijkheid van de aanvrager is om de bevoegde autoriteit in kennis te stellen van 

elk (nieuw) element dat waarschijnlijk invloed op het onderzoek of de uitkomst van het verzoek kan 

hebben. De verplichtingen van de administratie dienen op een redelijke manier te worden 

geïnterpreteerd, bij gebreke waaraan zij in de onmogelijkheid kan worden geplaatst om binnen een 

redelijke gevolg te geven aan de talrijke verzoeken die bij haar worden gedaan. 

Hieruit volgt dat, anders dan verzoekende partij betoogt, verwerende partij niet verplicht was om 

dienaangaande een onderzoek in te stellen omtrent de familiale eenheid van de verzoekende partij en 

dat het integendeel aan verzoekster was om de verweerder de (aanvullende) elementen die naar zijn 

oordeel mogelijkerwijs tijdig konden worden gebruikt ter ondersteuning van zijn verzoek, over te 

brengen. 

Ten overvloede wordt de aanleiding van de ambtshalve schrapping bepaald in artikel 8 van vermeld KB, 

namelijk: 

“Als het onmogelijk blijkt de nieuwe hoofdverblijfplaats op te sporen gelast het college van burgemeester 

en schepenen de afvoering van ambtswege uit de registers op basis van een verslag van het onderzoek 

van de ambtenaar van de burgerlijke stand, waarin hij vaststelt dat het onmogelijk is de nieuwe 

hoofdverblijfplaats te bepalen. De afvoering van ambtswege wordt automatisch gelast door het college 

van burgemeester en schepenen of het gemeentecollege, wanneer er vastgesteld wordt, op basis van 

het verslag van het onderzoek van de ambtenaar van de burgerlijke stand, dat de opgespoorde persoon 

sinds minstens zes maanden onvindbaar is. 

Op basis van de bevindingen van de wijkagent, alsmede de verklaringen van de echtgenoot werd 

verzoekende partij inderdaad ambtshalve geschrapt en heeft verwerende partij hiervan in de bestreden 

beslissing de rechtmatige gevolgen getrokken. 

Het niet vervullen van de eerste grond is voldoende om te beslissen tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten. 

[…]”. 

 

2.3.1. Verzoeker diende een aanvraag tot gezinshereniging in als echtgenoot van een Belgische 

onderdaan, van wie niet blijkt dat deze reeds zijn rechten van vrij verkeer en verblijf als burger van de 

Unie uitoefende. In deze situatie bepaalt artikel 40ter, § 2 van de Vreemdelingenwet het volgende: 

 

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

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

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

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

gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen; 

[…] 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hij actief werk zoekt. 

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

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

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

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

onroerend goed dat als hoofdverblijfplaats wordt verhuurd zoals bepaald in artikel 2 van Boek III, Titel 

VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld 

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

opgelegde voorwaarden voldoet. 

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

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

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

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

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

partners beiden ouder zijn dan eenentwintig jaar. Deze minimumleeftijd wordt echter teruggebracht tot 
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achttien jaar indien de echtelijke band of het geregistreerd partnerschap dat als gelijkwaardig wordt 

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

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

van het verzoek tot gezinshereniging minstens één jaar hebben samengewoond. 

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

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

 

Het door verzoeker geschonden geachte zorgvuldigheidsbeginsel houdt verder in dat het bestuur zijn 

beslissing op zorgvuldige wijze moet voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op 

werkelijk bestaande en concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid zijn vastgesteld. De 

zorgvuldigheid verplicht de overheid onder meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van 

de beslissing en ervoor te zorgen dat de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk 

worden onderzocht, zodat zij met kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 

221.475). 

 

2.3.2. Verweerder oordeelt in de bestreden beslissing dat onvoldoende blijkt dat verzoeker zijn 

Belgische echtgenoot komt vervoegen. In dit verband wijst hij erop dat verzoeker op 17 april 2018 van 

ambtswege werd geschrapt en deze schrapping, gelet op artikel 39, § 7 van het Vreemdelingenbesluit, 

een vermoeden inhoudt van vertrek uit het land, behoudens bewijs van het tegendeel. 

 

Artikel 39, § 7 van het Vreemdelingenbesluit stelt inderdaad het volgende: 

 

“De vreemdeling die ambtshalve wordt geschrapt door het gemeentebestuur of van wie de verblijfstitel al 

meer dan drie maanden is verstreken wordt verondersteld het land te hebben verlaten, behoudens 

bewijs van het tegendeel.” 

 

2.3.3. Verweerder steunt zich dus op een – weerlegbaar – vermoeden van vertrek van verzoeker uit 

België zoals vastgesteld in de regelgeving, om vast te stellen dat niet blijkt dat is voldaan aan de 

verblijfsvoorwaarde van het vervoegen van de Belgische referentiepersoon.  

 

Verzoekers uiteenzetting is erop gericht dit vermoeden te weerleggen. Hij legt loonfiches voor die onder 

meer wijzen op zijn blijvende tewerkstelling in België in de maanden april, mei, juni en juli 2018. Hij stelt 

dat hij ter onderbouwing van zijn aanvraag gezinshereniging ook reeds bewijzen van zijn tewerkstelling 

voorlegde, zodat het bestuur hiervan op de hoogte was en aan de hand van de Dolsis-databank had 

kunnen vaststellen dat hij ook na 17 april 2018 nog woonde en werkte in België. 

 

Aan de hand van de voorgelegde loonfiches weerlegt verzoeker het in artikel 39, § 7 van het 

Vreemdelingenbesluit vervatte vermoeden van vertrek uit België bij een schrapping van ambtswege, dat 

het motief is op basis waarvan wordt vastgesteld dat niet blijkt dat de Belgische referentiepersoon wordt 

vervoegd, zoals vereist in artikel 40ter, § 2 van de Vreemdelingenwet.  

 

Verweerder kan in zijn nota met opmerkingen niet dienstig verwijzen naar motieven die niet als dusdanig 

in de bestreden beslissing zelf zijn opgenomen. In tegenstelling tot hetgeen verweerder voorhoudt, stelt 

verzoeker niet zozeer dat de schrapping van ambtswege niet correct is gebeurd, maar wel dat 

verweerder zich voor het nemen van de bestreden beslissing niet kon steunen op het hiermee 

verbonden vermoeden dat hij kan weerleggen. Verzoeker moet de mogelijkheid hebben om het 

vermoeden in artikel 39, § 7 van het Vreemdelingenbesluit te weerleggen. 

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond en leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. Een onderzoek van het tweede middel dringt zich niet langer op.  

 

3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verweerder. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

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

Vereenvoudiging van 5 juli 2018 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig januari tweeduizend twintig 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


