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 nr. 235 269 van 17 april 2020 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. BAELDE 

Gistelse Steenweg 229/1 

8200 BRUGGE 

  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 Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 

30 december 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 

20 december 2019 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

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 6 januari 2020 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 19 februari 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 maart 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat J. BAELDE verschijnt voor de 

verzoekende partij, en van advocaat B. HEIRMAN, 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 

 

1.1. Op 21 januari 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing waarbij de verzoekende partij een 

inreisverbod voor drie jaar wordt opgelegd. Deze beslissing wordt de verzoekende partij op 4 februari 

2013 ter kennis gebracht. 
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1.2. De verzoekende partij en haar Belgische partner leggen op 14 september 2017 een verklaring van 

wettelijke samenwoning af. Deze wettelijke samenwoning wordt op 30 januari 2018 geregistreerd in de 

registers. 

 

1.3. Op 28 januari 2018 dient de verzoekende partij, in functie van haar Belgische partner, een aanvraag 

in tot afgifte van een verblijfskaart voor een familielid van een burger van de Unie. 

 

1.4. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

beslist op 26 juni 2018 om de afgifte van de bijlage 19ter als onbestaande te beschouwen. Tegen deze 

beslissing dient verzoeker een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, die voornoemde 

beslissing bij arrest nr. 223 020 van 21 juni 2019 vernietigt. 

 

1.5. De gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Asiel en Migratie neemt 

op 20 december 2019 een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel 

om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de bestreden beslissing, die op 27 december 2019 

aan verzoeker betekend wordt: 

 

“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 28.01.2018 werd 

ingediend door:  

 

Naam: E. H. (…)  

Voornaam: A. (…)  

Nationaliteit: Marokko  

Geboortedatum: 20.05.1981  

Geboorteplaats: Casablanca  

Identificatienummer in het Rijksregister: (…)  

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.  

 

In arrest nr. 223020 van 21 juni 2019 (betekend op 24.06.2019) heeft de RvV de beslissing van 26 juni 

2018 om de afgifte van een bijlage 19ter als onbestaande te beschouwen, vernietigd.  

 

Betrokkene vraagt gezinshereniging aan in functie van zijn partner de genaamde, D. S. (…) (RR: (…)) 

van Belgische nationaliteit, in toepassing van artikel 40ter, §2, eerste lid, 1° van de wet van 15.12.1980.  

 

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.  

 

Documenten voorgelegd na vraag actualisatie (brief dd. 16.07.2019) met betrekking tot de 

bestaansmiddelen:  

 

- Brief advocaat dd. 13/09/2019  

- Excel bestand opgemaakt door betrokkenen aangaande hun inkomsten (januari 2019 – juni 2019)  

- Attest bevestiging identiteit rekeninghouder (KBC) dd. 9.08.2019 met vermelding rekeningsaldo 153 

000 Euro  
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- Inschrijvingsbewijs Vives Kortrijk academiejaar 17.09.2018 – 15.09.2019  

- Attest vives aangaande inschrijving schooljaar 2019 – 2020  

- Attest ACV: betaling werkloosheid voor de periode januari 2019 – juni 2019  

- Brief federale pensioendienst dd. 15.03.2019 + attest jaar 2018 pensioen van 17 082,84 + fiscale fiche 

inkomsten 2018 – aanslagjaar 2019  

- Fiche nummer 281.13 werkloosheidsuitkeringen – jaar 2018  

- Loonfiches van betrokkene bij de firma Lupan BVBA  

 

Betrokkene heeft heden een gemiddeld inkomen verkregen uit een werkloosheidsuitkering van 

ongeveer 820 Euro. Dit inkomen bedraagt geen 120% van het leefloon, hetzij 1505,784 euro.   

Daarnaast ontving zij in 2018 een vervanguitkering (pensioendienst), maar die is volgens het schrijven 

van de advocaat ten einde en is dus achterhaald.  Deze worden bijgevolg niet in overweging genomen. 

Verder legt de referentiepersoon nog documenten voor waaruit blijkt dat zij ingeschreven is aan de 

Daarnaast worden documenten van KBC (overzicht rekeningen, beleggingen,..) voorgelegd waaruit blijkt 

dat de referentiepersoon een rekeningsaldo heeft van 153 000 euro. Dit kan eveneens in aanmerking 

worden genomen gezien deze financiële situatie slechts een momentopname is en van vandaag op 

morgen kan wijzigen.    

 

Wat de tewerkstelling(en) van betrokkene zelf betreft ook met deze kan geen rekening worden 

gehouden 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 overeenkomstig art. 40ter van de wet van 

15.12.1980 ( arrest RvS nr. 240.164 dd. 12.12.2017).  

 

Verder leggen betrokkenen een excel document voor die ze zelf opgemaakt hebben als overzicht van 

hun inkomsten. Deze documenten doen geen afbreuk aan de hierboven beschreven beslissing. Dit 

betreft immers een verklaring op eer waarvan het gesolliciteerd karakter niet kan worden uitgesloten.  

 

In voorkomend geval zou vervolgens conform art. 42, §1, tweede lid van de wet van 15.12.1980 in een 

dergelijke situatie waarbij de bestaansmiddelen ontoereikend zijn een behoefteanalyse moeten gemaakt 

worden. Uit het administratief dossier blijkt dat de referentiepersoon een huur betaalt van 620 euro per 

maand. Dit betekent dat er nog een resterend bedrag overblijft van 200 euro voor het betalen van alle 

resterende vaste en variabele kosten. Bovendien heeft de referentiepersoon nog de zorg over twee  

minderjarige kinderen die bij haar inwonen. 120% van het leefloon is echt wel het minimum dat de 

referentiepersoon ter beschikking zou moeten hebben alvorens het verblijfsrecht aan betrokkene kan 

worden toegestaan.  

 

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.  

 

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

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

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

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

bij de indiening van een nieuwe aanvraag van verblijf deze andere voorwaarden na te gaan of over te 

gaan tot een onderzoek of analyse die zij nodig acht. De Dienst Vreemdelingenzaken raadt aan het 

dossier grondig na te kijken vooraleer een nieuwe aanvraag in te dienen.“  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert een enig middel aan:  

 

“Schending van artikel 40ter en artikel 42 §1 Vreemdelingenwet; iuncto de materiële motiveringsplicht 

en het zorgvuldigheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen is bij uitoefening van zijn wettelijk toezicht bevoegd om na te gaan of de 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (RvS. 17 

januari 2007, nr. 166.860; RvS. 7 december 2001, nr. 101.624; RvV 5 juni 2009, nr. 28.348).  Dit behelst 



  

 

 

X - Pagina 4 

de materiële motiveringsplicht. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt vervolgens in dat aan de overheid de 

verplichting wordt opgelegd 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 haar oordeel moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte 

dienstige stukken (RvV nr. 80.585 van 2 mei 2012).  Een zorgvuldige voorbereiding van de beslissing 

impliceert dat deze beslissing dient te steunen op werkelijke bestaande en concrete feiten die met de 

vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld.  De zorgvuldigheidsplicht 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 onderzocht werden, zodat de overheid met kennis van 

zaken kan beslissen (RvS 22 maart 2013, nr. 222.953; RvS 29 januari 2013, nr. 222.290 en RvS 28 juni 

2012, nr. 220.053). Artikel 40ter Vreemdelingenwet schrijft voor dat de Belg (referentiepersoon) 

“beschikt” over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. Artikel 42, §1 

Vreemdelingenwet vult aan dat, indien aan de voorwaarde van het toereikend karakter van de 

bestaansmiddelen niet is voldaan, de minister, 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.         

 

In casu is de Belgische partner van verzoeker (aldus de referentiepersoon) vooralsnog voltijds student 

‘bachelor in het office management’ aan de Vives Hogeschool.  Haar eindexamens vallen begin januari 

2020. Alwaar zij aldus slechts een werkloosheidsvergoeding ontvangt tijdens haar studies, werd een 

uitvoerig actualiserend schrijven aan verweerder overgemaakt op 13 september 2019 teneinde een 

behoefteanalyse mogelijk te maken (stuk 2). Uit deze actualiserende stukken mag afdoende duidelijk 

blijken hoe het gezin ruimschoots over afdoende toereikende bestaansmiddelen beschikt:  

- werkloosheidsuitkering Belg t.b.v. ± 820,00 EUR per maand ;  

- weduwenpensioen t.b.v. 17.082,84 EUR (n.a.v. overlijden van haar vorige echtgenoot);  

- spaargelden t.b.v. 153.000,00 EUR;  

- inkomen partner (verzoeker) uit vaste tewerkstelling t.b.v. gemiddeld 2.000,00 EUR per maand     

In de bestreden beslissing houdt verweerder evenwel enkel rekening met een werkloosheidsuitkering 

van gemiddeld 820 EUR, terwijl al het overige volgens verweerder buiten beschouwing dient te worden 

gelaten ... om vervolgens te concluderen dat de huurgelden 620 EUR per maand zijn wat “betekent dat 

nog een resterend bedrag overblijft van 200 euro voor het betalen van de resterende vaste en variabele 

kosten”. Dergelijk standpunt is werkelijk kennelijk onredelijk en strijdig met de objectief vaststelbare 

feiten (schending materiële motiveringsplicht én schending zorgvuldigheidsbeginsel). Zelfs indien 

verweerder vertrekt van het uitgangspunt dat vooreerst enkel het inkomen van de Belg zelf in 

overweging kan worden genomen conform de rechtspraak van de RvS van 12.12.2017, kan niet worden 

ontkend: 

- dat dit arrest van de RvS vooreerst geen precedentwaarde heeft als administratief rechtscollege (RvS 

28 maart 2006, nr. 156.942);  

- dat bovendien dit arrest RvS nr. 240.164 enkel oordeelt omtrent artikel 40ter Vw. en het gegeven dat 

het inkomen van de Belg het standaard uitgangspunt is;  

- terwijl bij een inkomen van de Belg/referentiepersoon lager dan het referentiebedrag van 1.505,784 

euro er zich een “behoefteanalyse” opdringt in toepassing van artikel 42, §1, lid 2 Vw;  

- dat bij dergelijk behoefteonderzoek het correcte integrale financiële referentiekader van de 

referentiepersoon en diens gezin dient te worden beoordeeld.     

Het is hierbij (nl. inzake behoefteanalyse) dat verweerder volkomen de mist in gaat in de bestreden 

beslissing. Immers omvat de vermeende behoefteanalyse van verweerder volgende argumentatie (stuk 

1): “In voorkomend geval zou vervolgens conform art. 42, §1, tweede lid van de wet van 15.12.1980 in 

dergelijke situatie waarbij de bestaansmiddelen ontoereikend zijn een behoefteanalyse moeten gemaakt 

worden.  Uit het administratief dossier blijkt dat de referentiepersoon een huur betaalt van 620 euro per 

maand.  Dit betekent dat er nog een resterend bedrag overblijft van 200 euro voor het betalen van alle 

resterende vaste en variabele kosten.”     

 

Hierbij vertikt verweerder het actief/moedwillig om bij de behoefteanalyse rekening te houden met:     

o een weduwenpensioen van 17.082,00 EUR  

o een spaarrekening met saldo t.b.v. 153.000,00 EUR  

o een maandelijks inkomen van haar partner/verzoeker t.b.v. 2.000,00 EUR per maand     

Dit is fundamenteel incorrect en kennelijk onzorgvuldig. In casu is het duidelijk dat verweerder geen 

correct behoefteonderzoek, gesteund op de werkelijke, correcte en volledige feitengegevens, heeft 

doorgevoerd, waarbij verweerder dan immers zou hebben vastgesteld dat verzoeker en zijn Belgische 

partner sinds jaar en dag niet ten laste vallen van de openbare overheden/sociale zekerheid en aldus 
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minstens over afdoende bestaansmiddelen beschikken om in hun behoeften te voorzien zonder ten 

laste te vallen van deze openbare overheden. Zelfs indien verweerder enkel wil vertrekken vanuit het 

inkomen van de Belg in haar lezing van artikel 40ter Vw., kan zij niet om de duidelijke wettelijke bepaling 

van artikel 42, §1, 2e lid Vw heen: “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.”     

Aldus dient bij dit behoefteonderzoek uitdrukkelijk ook rekening te worden gehouden met de 

bestaansmiddelen van de familieleden van de burger van de Unie ( i.c. verzoeker zelf) terwijl ook de 

royaal aanwezige spaargelden van 153.000,00 EUR bezwaarlijk als onbestaande onder de mat mogen 

worden geveegd. “Waar de verzoeker stelt dat bij het behoefteonderzoek tevens rekening moet worden 

gehouden met zijn eigen inkomsten, merkt de Raad op dat uit het bepaalde in artikel 42, §1, tweede lid 

van de vreemdelingenwet dat de minister of zijn gemachtigde, op basis van de eigen behoeften van de 

burger van de Unie die vervoegd wordt “en van zijn familieleden” dient te bepalen welke 

bestaansmiddelen “zij” nodig hebben om in hun behoeften te voorzien zonder ten laste te vallen van de 

openbare overheden, inderdaad voortvloeit dat de bestaansmiddelen die bij het behoefteonderzoek 

kunnen worden betrokken niet noodzakelijk enkel deze zijn die de referentiepersoon zelf genereert. 

Indien dit het geval zou zijn, dan had de werkgever voor een ander woordgebruik geopteerd en had hij 

bepaald – quod non- dat de minister of zijn gemachtigde dient te bepalen welke bestaansmiddelen “de 

referentiepersoon” of “de burger van de Unie die vervoegd wordt” nodig heeft om in de behoeften van 

het gezin te voorzien. Een dergelijke zienswijze ligt overigens ook in lijn met de rechtspraak van het Hof 

van Justitie van de Europese Unie.” (RvV nr. 163.860 van 10 maart 2016 – stuk 3)     

Alsook: “De hamvraag is of de verwerende partij voldoende heeft onderzocht of de referentiepersoon 

“beschikt” over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen, zoals bedoeld in artikel 40ter, 

§2, tweede lid, van de vreemdelingenwet. De verwerende partij lijkt eraan voorbij te gaan dat de 

wetsbepaling niet vereist dat de referentiepersoon over stabiele, toereikende en regelmatige ‘eigen’ 

bestaansmiddelen beschikt. Uit niets blijkt dat de wetgever in artikel 40ter, §2, tweede lid, van de 

vreemdelingenwet enige vereiste met betrekking tot de herkomst van de bestaansmiddelen van de 

Belgische referentiepersoon heeft willen stellen.”  (RvV nr. 192.731 van 28 september 2017 – stuk 4)       

Daargelaten de vraag of met de persoonlijke inkomsten van de partner van de Belg rekening gehouden 

kan worden bij de beoordeling van de bestaansmiddelen van de Belg in het licht van art. 40ter Vw., wijst 

de RvV er in herhaalde rechtspraak op dat de Dienst Vreemdelingenzaken, indien vastgesteld wordt dat 

de in aanmerking genomen bestaansmiddelen niet aan de gestelde vereisten voldoen, op grond van art. 

42 §1, tweede lid Vw wettelijk verplicht is een behoefteanalyse te verrichten. Hierbij dient “ op basis van 

de eigen behoeften van de burger van de Unie die vervoegd wordt en van zijn familieleden” uitgemaakt 

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

te vallen van de openbare overheden ”. De beroepsactiviteiten en de persoonlijke inkomsten van de 

partner/verzoekende vreemdeling hebben evident een wezenlijke invloed op de behoeften van het gezin 

en zijn dus per definitie relevant in het kader van de individuele behoefteanalyse. Het eigen inkomen 

van de verzoeker (partner van de Belg) i.c. ten bedrage van 2.000,00 EUR met daarenboven een 

spaarrekening van 153.000,00 EUR kan evident niet zomaar genegeerd worden bij het bepalen van het 

financieel referentiekader van de burger van de Unie en diens familieleden. De argumentatie van 

verweerder in de bestreden beslissing dat er “slechts 200 EUR per maand overblijft om in de resterende 

vaste en variabele kosten van het gezin van twee volwassenen en twee kinderen te voorzien” is dan ook 

niet minder dan volstrekt ridicuul in het licht van de ruime financiële mogelijkheden van het gezin. Het 

argument dat een spaarrekening van de burger van de Unie met 153.000 EUR op (i.c. voortkomende uit 

de erfenis n.a.v. het overlijden van de 1ste echtgenoot van verzoekster) een ‘ momentopname’ is en dus 

ook niet mee kan tellen gaat evident niet op. Alles is altijd een “momentopname”.  Indien een Belgisch 

referentiepersoon loonfiches voorlegt inzake tewerkstelling met een inkomen van 2.000 EUR per maand 

is zulks ook een ‘momentopname’, gezien men niet weet of deze de maand erop niet ontslagen wordt of 

onder de tram zal lopen... Het is een  fact of life (feit des leven) dat alles altijd een momentopname is en 

dat een situatie steeds van vandaag op morgen kan wijzigen. Dit neemt niet weg dat een dermate 

financiële ruimte voor het gezin van verzoeker en diens Belgische partner evident niet eenvoudigweg 

buiten beschouwing kan/mag worden gelaten ?!? Ten andere bewijzen verzoeker en diens Belgische 

partner in werkelijkheid alreeds sinds hun wettelijke samenwoning sinds 14 september 2017 (en 

daarvoor al tijdens hun feitelijke samenwoning) dat ze perfect over afdoende bestaansmiddelen 

beschikken om in hun behoeften te voorzien zonder ten laste te vallen van de openbare overheden. 

Immers, in de voorbije 2,5 jaar hebben noch verzoeker noch diens Belgische partner ooit aangeklopt bij 
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het OCMW (terwijl het OCMW hen evident wandelen zou sturen met een dermate grote som aan 

financiële middelen ter beschikking). Verzoeker en diens partner hebben m.a.w. reeds 2,5 jaar lang 

persistent bewezen te voldoen aan de behoefteanalyse van artikel 42, §1, lid 2 Vw ! Aldus is het 

duidelijk dat de gemachtigde bij de beoordeling in casu niet is uitgegaan van de juiste feitelijke 

gegevens en dat de bestreden beslissing tot weigering van verblijf dan ook niet is gesteund op een 

zorgvuldig onderzoek naar alle aspecten van de zaak.  De bestreden beslissing mist in die zin dan ook 

een deugdelijke materiële grondslag, zodat de materiële motiveringsplicht is geschonden (zie analoog: 

RvV nr. 142.245 van 30 maart 2015). De verbreking van de bestreden beslissing dringt zich dan ook 

op.”  

 

2.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde de verplichting op zijn beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde bij het nemen van een beslissing moet 

steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 5 december 

2011, nr. 216.669; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). De materiële 

motivering vereist met andere woorden dat voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare 

motieven met een voldoende feitelijke grondslag moeten bestaan. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 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). 

 

De opgeworpen schending van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel wordt 

onderzocht in het licht van de bepaling waarop de bestreden beslissing steunt, met name artikel 40ter 

van de vreemdelingenwet, waarvan verzoeker eveneens de schending aanvoert. 

 

Artikel 40ter, §2, eerste lid, 1° 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. 

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.” 
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De gemachtigde stelt vast dat de referentiepersoon een inkomen heeft uit een werkloosheidsuitkering 

van gemiddeld 820,00 euro. De referentiepersoon ontving in 2018 een overgangsuitkering (afkomstig 

van de pensioendienst), doch dit zou volgens de advocaat van verzoeker inmiddels teneinde gelopen 

zijn. De gemachtigde besluit dat dergelijke uitkering achterhaald is, zodat deze uitkering niet in 

overweging kan worden genomen. Deze vaststelling wordt niet betwist door verzoeker. Verzoeker heeft 

voorts documenten van KBC neergelegd waaruit blijkt dat de referentiepersoon over een rekeningsaldo 

beschikt van 153.000,00 euro. De gemachtigde oordeelt dat hiermee geen rekening kan worden 

gehouden, “gezien deze financiële situatie slechts een momentopname is en van vandaag op morgen 

kan wijzigen”. Verzoeker brengt hiertegen in “dat alles altijd een momentopname is en dat een situatie 

steeds van vandaag op morgen kan wijzigen”. Verzoeker bevestigt met dit betoog de stelling van de 

verwerende partij. De Belgische referentiepersoon moet op cumulatieve wijze aantonen dat de 

bestaansmiddelen én stabiel én regelmatig én toereikend zijn. Overeenkomstig artikel 40ter, §2, eerste 

lid, 1° van de vreemdelingenwet dient de verwerende partij bij het beoordelen van deze 

bestaansmiddelen rekening te houden met “hun aard en regelmatigheid”. Verzoeker toont niet aan 

waarom in dit geval een verdere toelichting omtrent de voorgelegde spaargelden nog noodzakelijk zou 

zijn.  

 

Wat betreft verzoekers argument dat ook rekening moet worden gehouden met zijn inkomen, moet 

worden verwezen naar het arrest nr. 149/2019 van het Grondwettelijk Hof van 24 oktober 2019 waarin 

het Hof ingevolge een aantal prejudiciële vragen die door de Raad van State werden gesteld, een 

onderzoek heeft gevoerd naar die interpretatie van artikel 40ter van de vreemdelingenwet en 

inzonderheid van de term “beschikt”, volgens dewelke enkel de persoonlijke inkomsten van de 

Belgische gezinshereniger die zijn recht van vrij verkeer niet heeft uitgeoefend, in aanmerking kunnen 

worden genomen als “stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen”, met uitsluiting van die 

van zijn echtgenoot, met het oog op het verkrijgen van een verblijfsrecht via gezinshereniging. In dit 

arrest heeft het Hof gesteld dat artikel 40ter van de vreemdelingenwet de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet niet schendt, in de interpretatie dat de bestaansmiddelen waarover de Belgische 

gezinshereniger die niet zijn recht van vrij verkeer heeft uitgeoefend, dient te beschikken opdat zijn 

echtgenoot een verblijfsrecht zou kunnen verkrijgen, uitsluitend de persoonlijke bestaansmiddelen van 

de gezinshereniger dienen te zijn. Verzoeker toont dus niet aan dat de verwerende partij een verkeerde 

toepassing heeft gemaakt van artikel 40ter van de vreemdelingenwet door te stellen dat geen rekening 

kan worden gehouden met zijn eigen inkomsten aangezien het de Belgische referentiepersoon is die 

moet aantonen dat hij over de vereiste bestaansmiddelen beschikt. 

 

De behoefteanalyse die conform artikel 42 §1, tweede lid van de vreemdelingenwet dient te worden 

uitgevoerd, strekt er toe te bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig hebben om in hun behoeften te 

voorzien zonder ten laste te vallen van de openbare overheden. Het laat aldus toe aan de aanvrager om 

aan te tonen, indien de referentiepersoon niet beschikt over voldoende bestaansmiddelen zoals bepaald 

in artikel 40ter van de vreemdelingenwet, dat hun persoonlijke behoeften in het specifieke geval lager 

zijn dan 120% van het leefloon. De behoefteanalyse ex artikel 42bis, §1, tweede lid van de 

vreemdelingenwet, laat evenwel niet toe inkomsten die bij het vaststellen van de bestaansmiddelen 

conform artikel 40ter van de vreemdelingenwet werden uitgesloten, alsnog in aanmerking te nemen. 

Eenzelfde redenering geldt in zoverre verzoeker betoogt dat de gemachtigde bij de behoefteanalyse ten 

onrechte geen rekening zou hebben gehouden met spaargelden van de referentiepersoon. De 

gemachtigde heeft, in het kader van de behoefteanalyse, vastgesteld dat uit het administratief dossier 

blijkt dat de referentiepersoon een huur betaalt van 620 euro per maand. Dit impliceert dat er, rekening 

houdend met de ontvangen werkloosheidsuitkering, nog een resterend bedrag van 200 euro overblijft en 

dit voor het betalen van alle resterende vaste en variabele kosten. De referentiepersoon heeft 

daarenboven de zorg over twee minderjarige kinderen die bij haar inwonen. Deze vaststelling strookt 

met de stukken van het administratief dossier en wordt door de verzoeker niet concreet weerlegd. Het is 

derhalve niet kennelijk onredelijk om te oordelen dat 120% van het leefloon het minimum is dat de 

referentiepersoon ter beschikking zou moeten hebben. Het loutere feit dat verzoeker en de 

referentiepersoon actueel niet ten laste zouden vallen van de openbare overheden, doet geen afbreuk 

aan de beoordeling van de voorgebrachte elementen, nu daaruit net een situatie blijkt die aangeeft dat 

er een risico bestaat dat verzoeker en de referentiepersoon beroep zullen moeten doen op de openbare 

overheden. 

 

Het enig middel is ongegrond. 
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3. 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 zeventien april tweeduizend twintig door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


