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 nr. 236 300 van 2 juni 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. VAN ROYEN 

Joseph Lonckestraat 50 

9100 SINT-NIKLAAS 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, in eigen naam en als 

wettelijke vertegenwoordiger van zijn minderjarig kind X, op 17 januari 2020 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 (bijlage 20), aan de verzoekende partij 

op 30 december 2019 ter kennis gebracht.  

 

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 21 januari 2020 met 

refertenummer 87670. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 4 mei 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 mei 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat F. VAN ROYEN 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaten C. DECORDIER 

en T. BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 6 december 1999 dient verzoeker die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, een verzoek om 

internationale bescherming in.  
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Op 19 november 2003 neemt de adjunct-commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

de beslissing tot weigering van de hoedanigheid van vluchteling. Op 7 juli 2004 verklaart de Vaste 

Beroepscommissie voor Vluchtelingen het beroep tegen deze beslissing ontvankelijk maar ongegrond 

en wordt de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling aan verzoeker geweigerd. Bij arrest met 

nummer 152.701 van 14 december 2005 verwerpt de Raad van State het beroep tegen deze beslissing. 

 

Op 5 februari 2005 wordt N.D., de zoon van verzoeker geboren. 

 

Op 16 maart 2015 dient verzoeker een tweede verzoek om internationale bescherming in. 

 

Op 31 maart 2015 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing 

tot inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag.  

 

Op 7 september 2015 beslist de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot 

weigering van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

Op 14 september 2015 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris ten aanzien van 

verzoeker een beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 

13quinquies). 

 

Bij arrest met nummer 159 607 van 8 januari 2016 weigert de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad) eveneens de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan 

verzoeker. 

 

Op 12 april 2016 dient N.D. een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een burger 

van de Unie, dit is met oog op gezinshereniging met zijn Belgische grootmoeder. Op 11 oktober 2016 

beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris ten aanzien van N.D. tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Op 

11 oktober 2016 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris ten opzichte van verzoeker een bevel 

tot terugbrenging van zijn zoon (bijlage 38). Bij arrest met nummer 182 262 van 14 februari 2017 

verwerpt de Raad het beroep tot nietigverklaring van deze beslissing.  

 

Op 12 april 2016 dient verzoeker een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie, dit is met oog op gezinshereniging met zijn Belgische moeder. Op 11 oktober 2016 

wordt aan verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Op 12 oktober 2016 

neemt de burgemeester van Sint-Niklaas de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden ten aanzien van verzoeker. Bij arrest met nummer 182 261 van 14 februari 2017 verwerpt de 

Raad het beroep tot nietigverklaring van deze beslissing.  

 

Op 29 maart 2017 dient verzoeker een tweede aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie, dit is met oog op gezinshereniging met zijn Belgische moeder. 

 

Op 29 maart 2017 dient N.D. een tweede aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie, dit is met oog op gezinshereniging met zijn Belgische grootmoeder. 

 

Op 22 september 2017 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris ten aanzien van 

verzoeker en N.D. tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 20). Bij arrest met nummer 201 849 van 29 maart 2018 vernietigt de 

Raad deze beslissing. Op 2 augustus 2018 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris 

ten aanzien van verzoeker en N.D. tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel 

om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Bij arrest met nummer 217 302 van 22 februari 2019 

verwerpt de Raad het beroep tot nietigverklaring van deze beslissing.  

 

Op 7 november 2018 dient N.D een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis 

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

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet).  

 

Op 25 juni 2019 dient verzoeker een derde aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie, dit is met oog op gezinshereniging met zijn Belgische moeder. 
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Op 25 juni 2019 dient N.D. een derde aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie, dit is met oog op gezinshereniging met zijn Belgische grootmoeder. 

 

Op 20 december 2019 beslist de gemachtigde van de bevoegde minister ten aanzien van verzoeker en 

N.D. tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 20). Dit is de bestreden beslissing: 

 

“(…) 

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 25.06.2019 werd 

ingediend door:  

Naam: N. (…)   Voorna(a)m(en): A. (…)     Nationaliteit: Albanië  

Geboortedatum: (…).1972    Geboorteplaats: T. (…)     Rr: xxx  

Alsook de aanvraag van N., D. (…) (xxx)  

Verblijvende te: (…)  

 

om de volgende reden geweigerd:  

X De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie  

Betrokkene deed een aanvraag in functie van zijn moeder N., G. (…) (xxx), N. D. (…) deed ook een 

aanvraag in functie van dezelfde Belgische referentiepersoon.  

 

Betrokkene diende een aanvraag tot verblijf in als familielid in neergaande lijn van een Belg. 

Dienovereenkomstig zijn in eerste orde de bepalingen van art. 40bis, §2, 3° en art. 40ter van de wet van 

15.12.1980 van toepassing. Vooreerst voor wat betreft wie begunstigde kan zijn om het verblijfsrecht te 

kunnen krijgen is specifiek voorzien in art.40bis, §2, 3° dat het om bloedverwanten in neergaande lijn 

moet gaan beneden de leeftijd van 21 jaar OF die ten hunnen laste zijn. Bovendien dient 

overeenkomstig art. 40ter de Belgische onderdaan aan te tonen over stabiele, toereikende en 

voldoende bestaansmiddelen te beschikken, die ten minste gelijk zijn aan 120% van het leefloon voor 

een persoon met gezinslast.  

 

Overeenkomstig de bepalingen in dit wetsartikel dient betrokkene aan te tonen ten laste te zijn van zijn 

moeder, immers hij is ouder dan 21 jaar. Deze afhankelijkheid dient bewezen te worden van in het land 

van herkomst of origine. Betrokkene heeft reeds eerder een dergelijke aanvraag ingediend, deze werd 

geweigerd.  

 

Ter staving van de bestaansmiddelen van de referentiepersoon werden twee overzichten van het 

overmaken van pensioen voorgelegd op twee verschillende rekeningnummers nl. op BE xxx en BE xxx. 

Vermoedelijk betreft het hier het pensioen van de referentiepersoon en haar echtgenoot, de vader van 

betrokkene. Echter, er werd geen document van de pensioendienst voorgelegd waaruit kan besloten 

worden hoe dat pensioen is samengesteld, betreft het een rustpensioen als werknemer/zelfstandige of 

gaat het over inkomensgarantie voor ouderen. Bij gebrek aan een detail over de samenstelling valt 

bijgevolg niet uit te sluiten dat deze mensen beschikken over inkomensgarantie voor ouderen. 

Inkomensgarantie voor ouderen is een vorm van sociale bijstand en kan niet in aanmerking worden 

genomen bij de berekening van de voldoende bestaansmiddelen van de Belg. De toetsing van art. 40ter 

kan daarom niet gebeuren.  

 

Uit raadpleging van de databank van de RSZ blijkt bovendien dat mijnheer ononderbroken 

tewerkgesteld is sinds 11.09.2017 bij e. C. (…) BVBA. Op zich is dit natuurlijk heel goed dat mijnheer 

niet financieel afhankelijk is van zijn ouders, echter hij beantwoord daarmee absoluut niet aan de 

verblijfsvoorwaarden van art. 40bis, §2, eerste lid, 3° waarin expliciet is opgenomen dat hij ten laste 

hoort te zijn. De voorwaarden tot verblijf zijn niet vervuld.  

 

Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene en aan zijn minderjarige zoon die hem vergezelt. 

De gezinshereniging van N., D. (…) overeenkomstig artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 kan 

evemin toepassing vinden gezien de bestaansmiddelenvereiste in hoofde van de grootouders niet 

voldaan is. Bij gebrek aan informatie over de samenstelling van het pensioen van de grootouders kan de 

toetsing van art. 40ter niet gebeuren. Het AI van betrokkene dient te worden ingetrokken. 

(…)” 
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2. Over de rechtspleging 

 

Verzoeker heeft de Raad, overeenkomstig artikel 39/81, vierde lid van de Vreemdelingenwet, tijdig in 

kennis gesteld van zijn wens om geen synthesememorie neer te leggen. Dienvolgens wordt de 

procedure verder gezet conform artikel 39/81, eerste lid van de Vreemdelingenwet. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. De verwerende partij werpt in de nota met opmerkingen volgende exceptie op: 

 

“2.1. Exceptie van onontvankelijkheid in zoverre het beroep werd ingesteld namens het minderjarige 

kind 

De verweerder stelt vast dat verzoekende partij het beroep instelt “in haar eigen naam alsmede in haar 

hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van haar minderjarige kind”. 

Artikel 376, eerste lid, B.W. luidt: “Wanneer de ouders het gezag over de persoon van het kind 

gezamenlijk uitoefenen, beheren zij ook gezamenlijk zijn goederen en treden zij gezamenlijk als zijn 

vertegenwoordiger op.” 

Overeenkomstig artikel 35 W.I.P.R. is in casu het Belgische recht van toepassing (artikel 35 W.I.P.R., in 

fine): “De uitoefening van het ouderlijk gezag of van de voogdij wordt beheerst door het recht van de 

Staat op wiens grondgebied het kind zijn gewone verblijfplaats heeft op het tijdstip waarop die 

uitoefening wordt aangevoerd.” 

Derhalve kan verzoekende partij niet op ontvankelijke wijze alleen – zonder de moeder van het 

minderjarige kind– een procedure in rechte inleiden. De beide ouders moeten gezamenlijk optreden als 

vertegenwoordiger. 

Desbetreffend kan ook worden verwezen naar de rechtspraak van de Raad van State: 

“Hoewel de bestuursorganen – en niet de minderjarige – betreffende de geldigheid van de 

vertegenwoordiging van een minderjarige door slechts één van zijn ouders desgevallend aanspraak 

kunnen maken op de hoedanigheid van ‘derden die te goeder trouw zijn’ in de zin van art. 373, 2e lid 

BW, dat bepaalt dat elke ouder in het kader van de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag 

wordt geacht te handelen met de andere ouder, wanneer hij, alleen, een handeling stelt die met dit 

gezag verband houdt, geldt dit niet voor de Raad van State die zo nodig ambtshalve de vraag moet 

stellen naar de regelmatigheid van een beroep dat bij hem aanhangig wordt gemaakt. Aangezien art. 

376, 1e lid BW bepaalt dat de ouders in geval van gezamenlijke uitoefening de minderjarige samen 

vertegenwoordigen, is het beroep in casu onontvankelijk.” (R.v.S. nr. 205.421, 18 juni 2010, Rev.dr.étr. 

2010, afl. 158, 148, noot) 

Zie ook: 

“3.2. Tenzij door de vrederechter een voogd werd aangesteld (artt. 389-420 8W.), treden naar Belgisch 

recht de ouders in beginsel gezamenlijk op als wettelijk vertegenwoordiger voor hun minderjarige kind 

(artikel 376, eerste lid B.W.). Het vermoeden van instemming van de andere ouder wanneer één van 

hen alleen zou optreden (artikel 376, tweede lid, B.W.), is niet van toepassing op de vertegenwoordiging 

bij proceshandelingen (RvV 2 maart 2010, nr. 39 686AV), waardoor steeds beide ouders als 

vertegenwoordigers moeten optreden. In casu treedt enkel de vader op in zijn hoedanigheid van 

wettelijke vertegenwoordiger waardoor de minderjarige kinderen niet op geldige wijze werden 

vertegenwoordigd.  

Het beroep is niet ontvankelijk voor zover het door verzoeker wordt ingediend als wettelijk 

vertegenwoordiger van zijn minderjarige kinderen.” (R.v.V. nr. 128 352 van 28 augustus 2014)  

Het beroep, in zoverre door verzoekende partij ingediend “in haar hoedanigheid van wettelijk 

vertegenwoordiger van haar beide minderjarige kinderen” en gericht tegen de beslissing tot weigering 

van het verblijf van meer dan drie maanden, met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20) dd. 

20.12.2019 , is dan ook niet ontvankelijk.  

De verweerder zal dan ook slechts repliceren in zoverre het beroep betrekking heeft op de t.a.v. 

verzoekende partij zelf genomen beslissing tot weigering van verblijf.” 

 

3.2. Een niet-ontvoogde minderjarige is onbekwaam om in persona een beroep tot nietigverklaring in te 

dienen. Hij dient te worden vertegenwoordigd door hetzij beide ouders samen indien zij het gezag over 

de persoon van het kind gezamenlijk uitoefenen (artikel 376, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek 

(hierna: het BW), zie ook: RvS 29 maart 2010, nr. 202.434; RvS 23 december 2011, nr. 217.016), hetzij 

door de ouder die het gezag uitoefent indien de ouders dit niet gezamenlijk over de persoon van het 

kind uitoefenen (artikel 376, derde lid van het BW), hetzij door zijn voogd (artikel 390 e.v. van het BW). 

Een verzoekschrift ingediend door een minderjarige of door een persoon die niet gerechtigd is de 

minderjarige te vertegenwoordigen, is niet ontvankelijk (J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van 
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State, Afdeling Administratie, 2. Ontvankelijkheid, in Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, Die 

Keure, 1996, nrs. 93-97). 

 

In deze zaak blijkt dat N.D. minderjarig was op het ogenblik van het indienen van het verzoekschrift. Uit 

het verzoekschrift blijkt niet dat de moeder van N.D., die blijkens de stukken van het administratief 

dossier aanwezig is in België, mede optreedt in haar hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van 

haar minderjarig kind. Uit geen enkel gegeven blijkt dat de moeder niet meer het ouderlijk gezag mede 

zou uitoefenen over haar minderjarig kind, zodat het beroep op dit punt onontvankelijk is, aangezien het 

aan beide ouders die gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen toekomt om een beroep in te dienen 

namens hun minderjarig kind. 

 

Ter terechtzitting gedraagt de advocaat van de vader van het kind zich naar de wijsheid. 

 

De exceptie van de verwerende partij is gegrond. 

 

4. Onderzoek van het beroep in de mate dat het wordt ingesteld door verzoeker in eigen hoedanigheid 

 

4.1. Verzoeker voert een enig middel aan dat luidt als volgt:  

 

“Geput uit de schending van artikel 52 van het K.B. van 08.10.1981 én artikel 40 bis §2, 3° én 40 ter 

Vreemdelingenwet; de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen; de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald 

het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel; 

aangezien de bestreden beslissing voorhoudt dat op basis van de door verzoeker n.a.v. zijn aanvraag 

voorgelegde stukken m.b.t. het pensioen van zijn ouders niet duidelijk zou zijn of dit een rustpensioen 

als werknemer/zelfstandige is dan wel gaat over inkomensgarantie voor ouderen (IGO); 

aangezien echter weldegelijk blijkt uit de door verzoeker n.a.v. zijn aanvraag voorgelegde stukken dat 

het om een IGO gaat én dit trouwens n.a.v. de bij zijn eerdere aanvraag voorgelegde stukken van 

20.03.17 ook al duidelijk was; 

./.. 

3. aangezien de bestreden beslissing in essentie voorhoudt m.b.t. de IGO van de Belgische moeder van 

verzoeker dat deze niet in aanmerking mag genomen worden bij de beoordeling van de 

bestaansmiddelen; 

aangezien als algemene regel de gezinshereniging met onderdanen van derde landen of Belgen 

onderworpen is aan de voorwaarde dat de gezinshereniger beschikt over stabiele, regelmatige en 

voldoende bestaansmiddelen; 

aangezien bij de beoordeling van die bestaansmiddelen "worden de middelen verkregen uit de 

aanvullende bijstandsstelsels, met name het leefloon en de aanvullende gezinsbijslag, alsook de 

financiële maatschappelijke dienstverlening en de gezinsbijslagen niet in aanmerking genomen"; 

aangezien die formulering op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd; 

aangezien ofwel uit de berekening alle aanvullende bijstandsstelsels moeten worden uitgesloten ofwel 

alleen die welke in de wet uitdrukkelijk worden  opgesomd; 

aangezien de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) alsook de tegemoetkomingen voor personen met 

een handicap door de wet niet uitdrukkelijk worden uitgesloten, maar maken deel uit van een aanvullend 

bijstandsstelsel, de zogenaamde residuaire regelingen; 

aangezien er rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV 7 mei 2014, nr. 123.609) 

is, dewelke van oordeel dat deze garantie in aanmerking moet worden genomen om te berekenen of de 

bestaansmiddelen van de gezinshereniger volstaan, omdat ze niet voorkomt in de lijst van de wettekst; 

aangezien DVZ bij de berekening van de voldoende bestaansmiddelen wel rekening lijkt te houden met 

de federale tegemoetkomingen aan personen met een handicap (nochtans ook een residuaire regeling), 

op voorwaarde dat zij minstens 120% van het leefloon bedragen of de persoon kan bewijzen dat hij kan 

rondkomen met een lager bedrag zonder ten laste te vallen van de sociale bijstand; 

aangezien het feit om niet alle inkomsten in aanmerking te nemen die personen met een handicap 

ontvangen, met inbegrip van de sociale bijstand, een inbreuk betekent op de beginselen van het 

Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap; 

aangezien de Europese Commissie een standpunt heeft ingenomen in dit dossier en aanbeveelt om 

rekening te houden met de bestaansmiddelen van het gezinslid dat het voorwerp van de 

gezinshereniging uitmaakt en niet uitsluitend met die van de vreemde persoon met een handicap 

(Mededeling van 3 april 2014 van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende 

richtsnoeren voor de toepassing van Richtlijn 2003/86/ EG inzake het recht op gezinshereniging, 

COM(2014) 210 def., punt 4.4.); 
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./..  

aangezien m.b.t. deze aanbeveling een vergelijkbare redenering ook van toepassing kan zijn op de 

personen die niet in de mogelijkheid zijn te werken wegens hun leeftijd of wegens hun 

gezondheidstoestand, ook zonder dat ze een beperking hebben; 

aangezien de IGO uitsluiten van de berekening van voldoende inkomsten bijgevolg een discriminatie op 

grond van leeftijd inhoudt, hetgeen uitdrukkelijk verboden is door het Handvest van de grondrechten van 

de EU (art. 21) en impliciet door art. 8 en 14 van het EVRM ( zie EHRM, Schwizgebel v. Zwitserland, nr. 

25762/07, 10 juni 2010, § 74); 

dat de bestreden beslissing aldus blijkt geeft van een onvolledige feitenvinding alsook een verregaand 

gebrek aan realiteitszin; 

dat uit het bovenstaande volgt dat aldus de bestreden beslissing van 20.12.19 dan ook niet alleen artikel 

52 van het K.B. van 08.10.1981 én artikel 40 bis §2, 3° en 40ter Vreemdelingenwet schendt doch 

bovendien niet ten genoege van recht gemotiveerd is aangezien deze manifest onzorgvuldig en 

onredelijk is, derhalve willekeurig is en aldus benevens de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, 

meer bepaald het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel, ook de wet betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen schendt;” 

 

4.2. In de nota met opmerkingen repliceert de verwerende partij als volgt:  

 

“In een eerste en enig middel beroept de verzoekende partij zich op een schending van: 

- artikel 52 van het KB dd. 08.10.1981 ; 

- de artikelen 40bis, §2, 3° en 40ter van de Vreemdelingenwet ; 

- de artikelen 2 en 3 van de wet dd. 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen ; 

- het zorgvuldigheidsbeginsel ; 

- het redelijkheidsbeginsel. 

De verzoekende partij acht de voormelde rechtsregels geschonden, doordat door de gemachtigde van 

de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie ten onrechte zou zijn geoordeeld dat 

op grond van de voorgelegde stukken niet kan worden uitgemaakt of de bestaansmiddelen van de 

referentiepersoon al dan niet een inkomensgarantie voor ouderen omvatten. De verzoekende partij 

benadrukt dat het wel degelijk duidelijk is dat er sprake is van IGO. 

Vooreerst laat verweerder nopens de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 

29.07.1991, die de formele motiveringsplicht betreffen, gelden dat bij lezing van het inleidend 

verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar er ook in 

slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis 

te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek nopens de formele motiveringsverplichting (cf. 

R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.). 

De verweerder merkt op dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 

waarover verzoekende partij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de 

formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477). 

In antwoord op de in het middel ontwikkelde concrete kritiek die de inhoud van de motivering en aldus 

de materiële motiveringsplicht betreft, laat verweerder gelden dat de beschouwingen van de 

verzoekende partij niet kunnen worden aangenomen.  

De loutere bewering van de verzoekende partij, alsdat het op grond van de stukken van het 

administratief dossier duidelijk zou zijn dat de bestaansmiddelen van de referentiepersoon IGO 

betreffen, volstaat uiteraard niet om afbreuk te doen aan de vaststelling van de gemachtigde van de 

Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie, met name dat de overzichten van 

stortingen op twee verschillende rekeningnummers op zich geen uitsluitsel kan verschaffen over de aard 

van de bestaansmiddelen.  

Terwijl hoe dan ook moet worden opgemerkt dat redelijkerwijs niet kan worden ingezien welke belang 

de verzoekende partij kan laten gelden bij voormelde kritiek, nu zij anderzijds uitdrukkelijk erkend dat de 

bestaansmiddelen van de referentiepersoon inderdaad voortkomen uit IGO.  

Nopens voormelde IGO wordt in de bestreden beslissing evenwel terecht opgemerkt dat het een vorm 

van sociale bijstand betreft, dewelke niet in aanmerking kan worden genomen bij de berekening van de 

voldoende bestaansmiddelen van de referentiepersoon in toepassing van artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet.  
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Door de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie werd 

aldus hoe dan ook geheel terecht toepassing gemaakt van de artikel 40ter van de Vreemdelingenwet.  

Artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, zoals dit van toepassing was ten tijde van het nemen van de 

bestreden beslissing, luidt immers als volgt:  

“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.”  

Terwijl de vorige versie van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, zoals ingevoegd bij Wet van 8 juli 

2011, het volgende stipuleerde:  

“dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. Aan die voorwaarde wordt 

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

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

maatschappelijke integratie. Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen:  

1° wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid; 

2° worden de middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels, met name het leefloon en de 

aanvullende gezinsbijslagen, alsook de financiële maatschappelijke dienstverlening en de 

gezinsbijslagen niet in aanmerking genomen;  

3° worden de wachtuitkering en de overbruggingsuitkering niet in aanmerking genomen en wordt de 

werkloosheidsuitkering enkel in aanmerking genomen voor zover de betrokken echtgenoot of partner 

kan bewijzen dat hij actief werk zoekt.”  

Uit de parlementaire voorbereiding van de Wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de Wet van 15 december 

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

vreemdelingen voor wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging blijkt uitdrukkelijk dat het doel van 

de Belgische wetgever is geweest om een bestaansmiddelenvoorwaarde te stellen, ten einde te 

voorkomen dat personen na een aanvraag gezinshereniging ten laste zouden vallen van de openbare 

overheden.  

Zie ook:  

“De vreemdeling die als echtgenoot of partner naar België komt in het kader van gezinshereniging met 

een Belg of met een vreemdeling die hier reeds een onbeperkt verblijfsrecht heeft, zal moeten aantonen 

dat de persoon die zich reeds in België bevindt en die hij nu vervoegt, over voldoende 

bestaansmiddelen beschikt. Deze bestaansmiddelen hebben uitdrukkelijk als doel te voorkomen dat zij 

ten laste van de openbare overheden zouden komen te vallen. Het bedrag van deze bestaansmiddelen 

wordt verder gespecificeerd in een artikel 10, § 5 (nieuw). Zo moet een bedrag worden bewezen dat ten 

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

betreffende het recht op maatschappelijke integratie (d.i. 120 % van het bedrag van het leefloon van 

iemand die samenwoont met een gezin te zijnen laste). Bovendien wordt in alle gevallen vereist dat de 

bestaansmiddelen waarop men zich beroept regelmatig moeten zijn. Ook moet rekening worden 

gehouden met hun aard om na te gaan of zij bijvoorbeeld constant, toereikend en stabiel zijn. Verder 

wordt bepaald dat verschillende middelen niet kunnen worden ingebracht om te bewijzen dat er 

voldoende bestaansmiddelen zouden zijn. Zo kunnen, om de bestaansmiddelen aan te tonen, 

uitdrukkelijk niet worden meegeteld: de middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels, met 

name het leefloon en de aanvullende gezinsbijslagen, alsook de financiële maatschappelijke 

dienstverlening en de gezinsbijslagen niet in aanmerking genomen. (…)” (Parl. Hand. Kamer, 2010-

2011, DOC 53 0443/014, 27) (eigen markering)  

En ook:  

“Tegelijk proberen we de voorwaarden voor EU-burgers en Belgen zo veel mogelijk op elkaar af te 

stemmen; richtlijn 2004/38 voorziet immers dat EU-burgers werknemer of zelfstandige moeten zijn om 

zich in ons land te vestigen of voldoende bestaansmiddelen voor zichzelf moeten hebben om te 

voorkomen dat zij ten laste vallen van de openbare overheden. In geval van gezinshereniging door EU-

burgers moet die EU-burger tevens aantonen over voldoende bestaansmiddelen te beschikken om te 

voorkomen dat ook zij ten laste van de openbare overheden zouden vallen. Welnu die verplichting werd 

nog niet in de vreemdelingenwet verankerd voor EU-burgers die als werknemer of zelfstandige in ons 

land zijn gevestigd. Dit amendement voorziet dus ook in deze verplichting en voegt meteen ook ter 

verduidelijking toe wat moet aanzien worden als voldoende bestaansmiddelen naar analogie met de 



  

 

 

X - Pagina 8 

regeling voor Belgen en niet-EU-onderdanen en conform de reeds genoemde Richtlijn.” (Parl. Hand. 

Kamer, 2010-2011, DOC 53 0443/016, p. 33) 

Terwijl uit de parlementaire voorbereidingen bij de Wet van 4 mei 2016, waarbij de huidige versie van 

artikel 40ter van de Vreemdelingenwet werd ingevoerd, op geen enkele wijze blijkt dat voormelde 

primaire bekommernis van de Belgische wetgever diende te worden teruggeschroefd. Eén en ander 

wordt ook uitdrukkelijk bevestigd in de door de verzoekende partij aangehaalde rechtspraak van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.  

Verweerder stelt vast dat de verzoekende partij volkomen voorbij gaat aan de duidelijke ratio legis van 

artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, niettegenstaande niet dienstig kan worden betwist dat de 

wetgeving dient te worden geïnterpreteerd rekening houdend met de ondubbelzinnige bedoeling van de 

wetgever.  

Er dient inderdaad te worden beklemtoond dat rekening dient te worden gehouden met de parlementaire 

voorbereiding van een wet, teneinde de eigenlijke bedoeling van de wetgever te achterhalen.  

Zie dienaangaande:  

“Overwegende dat de wil van de wetgever ook afgeleid kan worden uit andere gegevens, zoals uit de 

parlementaire voorbereiding van de wet of aan de hand van een aantal criteria (…)” (R.v.St. nr.160.275 

van 19 juni 2006)  

En ook:  

“Het Waalse Wetboek voor Ruimtelijke Ordening regelt niet de hypothese dat de termijn van dertig 

dagen waarover de gemachtigde ambtenaar beschikt eindigt op zaterdag, zondag of een feestdag. Het 

zou onredelijk zijn en ingaan tegen de ratio legis om daar wel rekening mee te houden en bijgevolg de 

termijn van dertig dagen in te korten.” (RvS nr. 107.821 dd. 13.06.2002)  

En ook:  

“Om uit te maken of het bestreden plaatsverbod een administratieve sanctie is, past het bijzondere 

aandacht te geven aan de keuze die in de regeling – het gemeenteraadsbesluit van 17 mei 2005 - zelf is 

gemaakt. Ook de ratio legis wordt nuttig bij de beoordeling betrokken.” (RvS nr. 197.212 van 23 oktober 

2009)  

Dienstig kan tevens worden verwezen naar volgende recente rechtspraak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen:  

“Vermits de IGO een minimuminkomen is dat de overheid verstrekt aan personen die de 

pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar hebben bereikt en dat wordt uitbetaald wanneer de eigen 

bestaansmiddelen ontoereikend zijn, behoort ze ontegensprekelijk tot de aanvullende bijstandsstelsels.  

In dit verband dient ook te worden verwezen naar de ratio legis van het artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet voor het opleggen van een inkomensvoorwaarde aan de persoon in functie van wie 

de gezinshereniging wordt gevraagd. Deze voorwaarde heeft tot doel te vermijden dat de vreemdeling 

die in het kader van gezinshereniging een verblijfsrecht wil krijgen, ten laste valt van de openbare 

overheden. De IGO valt echter volledig ten laste van de overheid. Indien een verblijfsrecht zou worden 

verkregen in functie van een persoon die dergelijke tegemoetkoming ontvangt, zou de vreemdeling 

volledig ten laste van de overheid vallen.” (RvV nr. 183 149 van 28 februari 2017)  

En ook:  

“De Raad stelt vast dat overeenkomstig artikel 40ter van de Vreemdelingenwet verweerder bij het 

beoordelen van de bestaansmiddelen rekening kan houden met de aard hiervan. In deze stelt 

verweerder vast dat de IGO dient te worden beschouwd als zijnde een aanvullend bijstandsstelsel en de 

referentiepersoon aldus actueel reeds ten laste komt van de sociale bijstand. Verzoekster betoogt 

weliswaar dat de IGO niet specifiek wordt vermeld in artikel 40ter van de Vreemdelingenwet als zijnde 

bestaansmiddelen die niet in rekening worden gebracht, doch aldus weerlegt zij de vaststelling niet dat 

deze bestaansmiddelen wel degelijk zijn te beschouwen als een vorm van sociale bijstand.  

(…)  

In dit verband dient ook te worden verwezen naar de ratio legis van artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet voor het opleggen van een inkomensvoorwaarde aan de persoon in functie van wie 

de gezinshereniging wordt gevraagd. Deze voorwaarde heeft tot doel te vermijden dat de vreemdeling 

die in het kader van gezinshereniging een verblijfsrecht wil krijgen, ten laste valt van de openbare 

overheden (GwH 26 september 2013, nr. 123/2013: “Tevens werd de noodzaak aangevoerd om de 

voorwaarden voor gezinshereniging bij te sturen teneinde te voorkomen dat de gezinsleden die zich in 

België komen vestigen, ten laste vallen van de overheid of dat de gezinshereniging in mensonwaardige 

omstandigheden zou plaatsvinden.”). De IGO valt echter volledig ten laste van de overheid. Indien een 

verblijfsrecht zou worden verkregen in functie van een persoon die dergelijke tegemoetkoming ontvangt, 

zou de vreemdeling ten laste van de overheid vallen. De IGO betreft in wezen het equivalent van het 

leefloon voor 65-plussers.  

De doelstelling van artikel 40ter, tweede lid van de Vreemdelingenwet stemt overeen met artikel 7, 1, c, 

van de richtlijn 2003/86 waarin wordt bepaald dat de betrokken lidstaat bij de indiening van het verzoek 
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tot gezinshereniging de persoon die het verzoek heeft ingediend kan verzoeken het bewijs te leveren 

dat de gezinshereniger beschikt over “stabiele en regelmatige inkomsten die volstaan om hemzelf en 

zijn gezinsleden te onderhouden, zonder een beroep te doen op het stelsel voor sociale bijstand van de 

betrokken lidstaat”. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft dienaangaande overwogen dat 

sociale bijstand betrekking heeft op “bijstand van overheidswege […] waarop een beroep wordt gedaan 

door een persoon, in dit geval de gezinshereniger, die niet beschikt over stabiele en regelmatige 

inkomsten die volstaan om in zijn eigen onderhoud en dat van zijn gezin te voorzien en die daardoor 

dreigt tijdens zijn verblijf ten laste van de sociale bijstand van de gastlidstaat te komen” en dat “het 

begrip ‘sociale bijstand’ in artikel 7, lid 1, sub c, van de richtlijn […] immers [moet] worden uitgelegd als 

bijstand die in de plaats komt van ontbrekende stabiele, regelmatige en voldoende inkomsten en niet als 

bijstand ter dekking van bijzondere en onvoorziene kosten.” (HvJ 4 maart 2010, nr. C-578/08, Chakroun, 

§ 46 en § 49).” (RvV nr. 181 702 van 2 februari 2017)  

Verweerder benadrukt dat geen redelijke betwisting kan bestaan nopens de bedoeling van de 

bestaansmiddelenvoorwaarde ex artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, met name te verzekeren dat 

de gezinshereniger over voldoende bestaansmiddelen beschikt om zijn familieleden ten laste te nemen 

en aldus te vermijden dat zij ten laste zouden vallen van de sociale bijstandsstelsel van de Belgische 

Staat. 

Eén en ander vindt tevens steun in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof:  

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.  

(…)  

B.55.5. De wetgever heeft erop toegezien dat het risico dat de familieleden van de Belgische 

gezinshereniger vanaf het begin of in de loop van hun verblijf om een sociale bijstand moeten verzoeken 

om menswaardige levensomstandigheden te verzekeren, aanzienlijk wordt beperkt zonder evenwel de 

uitoefening van het recht op gezinsleven van de Belgische onderdaan onmogelijk of overdreven moeilijk 

te maken. Hij heeft aldus een billijk evenwicht verzekerd tussen de legitieme doelstelling het 

voorbestaan van het stelsel voor sociale bijstand te verzekeren, rekening houdend met de bijzondere 

situatie van de Belg in dat verband, en de zorg om de Belgische onderdaan die geen gebruik heeft 

gemaakt van zijn recht van vrij verkeer de mogelijkheid te bieden zijn recht op gezinsleven in 

menswaardige omstandigheden uit te oefenen.” (Grondwettelijk Hof nr. 121/2013 dd. 26 september 

2013)  

Zie ook:  

“De verwerende partij motiveert met betrekking tot het inkomen van de Belgische referentiepersoon 

daarnaast wel degelijk dat zij reeds ten laste is van de sociale bijstand gelet op de inkomensgarantie 

voor ouderen en een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, zodat bezwaarlijk kan gesteld worden 

dat zij de verzoekende partij ten laste neemt.  

Overigens ontkent de verwerende partij niet dat de verwerende partij over deze gelden kan beschikken, 

in tegenstelling tot wat de verzoekende partij lijkt voor te houden in haar verzoekschrift.  

De verzoekende partij kan niet ernstig voorhouden dat een behoefteanalyse diende te gebeuren louter 

in functie van de bedragen betaald door de familieleden, meer bepaald de zussen van de verzoekende 

partij, aan de referentiepersoon. Zij is ten laste van de Belgische overheden en toont niet aan zonder de 

Belgische overheden te kunnen overleven. Bijgevolg dringt een behoefteanalyse zich in casu niet op.” 

(RvV nr. 184 075 van 21 maart 2017)  

Verweerder merkt volledigheidshalve nog op dat de Wet tot instelling van een IGO dd. 22.03.2001 werd 

ingevoerd ter vervanging de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor 

bejaarden.  

Terwijl uit de parlementaire werkzaamheden blijkt dat in de Belgische Kamer van 

Volksvertegenwoordigers op 16.03.2000 een wetsvoorstel werd geformuleerd tot wijziging van de 

wetten inzake het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, het bestaansminimum en de 

tegemoetkomingen aan gehandicapten (Parl. Hand. Kamer, 1999-2000, DOC 50 0511/001).  
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Bijgevolg blijkt dat de Belgische wetgever beoogde het integrale stelsel van de sociale bijstand te 

hervormen, met inbegrip van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (i.e. de inkomens garantie voor 

ouderen). Terwijl de bewoordingen van het wetsvoorstel niet voor interpretatie vatbaar zijn:  

“Het gewaarborgd inkomen voor bejaarden werd als een bijstandstelsel in het leven geroepen voor de 

bejaarden met een onvolledige beroepsloopbaan of die omwille van andere redenen niet in aanmerking 

komen voor een pensioen in het wettelijk stelsel. Vermits het hier gaat om een uitkering die volledig door 

de gemeenschap wordt gefinancierd, blijft een ernstig onderzoek naar de bestaansmiddelen 

verantwoord.” (Parl. Hand. Kamer, 1999-2000, DOC 50 0511/001, p. 3).  

Er kan aldus niet dienstig anders worden voorgehouden dan dat de Belgische wetgever middels de wet 

van 4 mei 2016 onmogelijk de bedoeling kan hebben gehad om de IGO bij de beoordeling van de 

bestaansmiddelen van de Belgische referentiepersoon wél in rekening te brengen.  

Zelfs indien moet worden vastgesteld dat de IGO niet onder de door artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet uitdrukkelijk uitgesloten bestaansmiddelen kan worden begrepen, dan nog moet 

worden benadrukt dat artikel 40ter van de Vreemdelingenwet uitdrukkelijk voorschrijft dat de 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve 

Vereenvoudiging bij het beoordeling van de bestaansmiddelenvoorwaarde rekening moet houden met 

de aard en regelmatigheid van de aangetoonde bestaansmiddelen.  

Artikel 40ter van de Vreemdelingenwet luidt inderdaad uitdrukkelijk als volgt:  

“Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met hun aard en 

regelmatigheid.” (eigen markering)  

Gelet op het feit dat de IGO onbetwistbaar deel uitmaakt van de sociale bijstandsstelsel van het Rijk én 

gelet op het feit dat de Belgische wetgever ontegensprekelijk tot doel heeft gehad om te vermijden dat 

de Belgische referentiepersoon én diens gezinsleden ten laste zouden vallen van de Belgische Staat, 

kan niet dienstig worden betwist dat de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, 

Volksgezondheid, Asiel en Migratie in de bestreden beslissing geheel terecht -rekening houdend met de 

aard van de IGO- heeft besloten dat de Belgische referentiepersoon in casu niet bewezen heeft over 

toereikende bestaansmiddelen te beschikken.  

Uit de motieven van de oorspronkelijk bestreden beslissing blijkt minstens dat de gemachtigde van de 

Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie rekening heeft gehouden met de aard 

van de voorgelegde inkomsten, om te besluiten dat niet werd aangetoond dat de Belgische 

referentiepersoon over toereikende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen beschikt.  

De financiële maatschappelijke dienstverlening kan ook niet worden geïnterpreteerd in het licht van de 

OCMW-wet. 

Immers dient te worden opgemerkt dat nergens in de OCMW-wet gewag wordt gemaakt van de term 

“financiële maatschappelijke dienstverlening”.  

Integendeel stipuleert artikel 57, §1 van de OCMW-wet uitdrukkelijk als volgt:  

“§1. Onverminderd het bepaalde in artikel 57ter, heeft het openbaar centrum voor maatschappelijk 

welzijn tot taak aan personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap 

gehouden is.  

Het verzekert niet alleen lenigende of curatieve doch ook preventieve hulp. (Het bevordert de 

maatschappelijke participatie van de gebruikers.)  

Deze dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of 

psychologische aard zijn.”  

Verweerder laat gelden dat de wetgever, indien inderdaad werd beoogd uitsluitend de op grond van de 

OCMW-wet verworven financiële middelen uit te sluiten, in artikel 40ter van de Vreemdelingenwet 

redelijkerwijs zou hebben verwezen naar “middelen verkregen uit materiële maatschappelijke 

dienstverlening” conform de omschrijving van artikel 57, §1 van de OCMW-wet.  

Zelfs indien het begrip “financiële maatschappelijke dienstverlening” zou kunnen worden geassimileerd 

met het begrip “materiële maatschappelijke dienstverlening”, dan nog doet zulks op geen enkele wijze 

afbreuk aan de vaststelling dat de termijn “maatschappelijke dienstverlening” -in weerwil van hetgeen de 

rechter in vreemdelingenzaken voorhoudt- in de Belgische wetgeving allerminst uitsluitend wordt 

gebruikt in het kader van dienstverlening door OCMW’s, doch dat “maatschappelijke dienstverlening” 

een generieke term betreft.  

Ter illustratie kan worden gewezen op een wet van 22.12.2009 betreffende een algemene regeling voor 

rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen 

tabaksrook, dat in artikel 11 het volgende stipuleert:  

“§ 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op de werkgevers en de werknemers en op de daarmee 

gelijkgestelde personen, bedoeld in artikel 2, § 1, tweede lid, 1°, a) tot e), en 2°, van de wet van 4 

augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.  

§ 2. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op :  
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1° de als private vertrekken te beschouwen gesloten plaatsen van alle instellingen van maatschappelijke 

dienstverlening en van de gevangenissen, waar de bewoners en niet-bewoners kunnen roken onder de 

voorwaarden die er voor hen zijn vastgelegd;”  

Nergens uit de parlementaire voorbereidingen bij voormelde wet van 22.12.2009 blijkt dat de wetgever 

de draagwijdte van voormeld artikel wenste te beperken tot de instellingen van maatschappelijke 

dienstverlening, zoals omschreven in artikel 1 van de OCMW-wet. Integendeel blijkt uit de 

bewoordingen “alle instellingen van maatschappelijke dienstverlening” dat niet uitsluitend OCMW’s 

worden beoogd.  

Tevens kan de verwerende partij verwijzen naar een recente wet van 21.07.2017 tot instelling van een 

programma voor duurzame samenwerking op onderzoeksvlak tussen de federale wetenschappelijke 

instellingen en de universiteiten, waarvan artikel 12 het volgende bepaalt: 

“De bij de administratie ingediende profielen, worden, na ontvankelijkheidscontrole, per instelling 

gerangschikt op grond van een inhoudelijke evaluatie door middel van een internationale peer review.  

Bij de evaluatie wordt rekening gehouden met de specifieke missie van de instellingen en de 

meerwaarde van de voorgestelde samenwerking op het vlak van wetenschappelijk onderzoek en 

maatschappelijke dienstverlening.  

De selectie van de weerhouden profielen gebeurt uit de batig gerangschikte profielen.”  

Ook in het kader van voormelde wet van 21.07.2017 dient te worden vastgesteld dat het begrip 

‘maatschappelijke dienstverlening’ door de Belgische wetgever wordt gehanteerd buiten de context van 

de OCMW-wetgeving.  

Bij gebrek aan duidelijk aanknopingspunt van het begrip “financiële maatschappelijke dienstverlening” in 

de OCMW-wet, dient voormeld begrip naar het oordeel van verweerder in zijn bredere betekenis te 

worden geïnterpreteerd, als zijnde elke vorm van financiële ondersteuning of hulp, dewelke door de 

maatschappij/de Belgische Staat wordt verleend aan de personen die daar aanspraak op kunnen 

maken.  

Terwijl geen redelijke betwisting kan bestaan dat de IGO, dat in het dagdagelijks taalgebruik overigens 

“een vorm van leefloon voor ouderen” wordt genoemd, wel degelijk kan begrepen worden onder 

voormelde algemene omschrijving van financiële ondersteuning door de Staat aan hulpbehoevenden.  

Zie ook:  

“In dit verband dient ook te worden verwezen naar de ratio legis van het meergenoemde artikel 40ter 

voor het opleggen van een inkomensvoorwaarde aan de persoon in functie van wie de gezinshereniging 

wordt  

gevraagd. Deze voorwaarde heeft tot doel te vermijden dat de vreemdeling die in het kader van 

gezinshereniging een verblijfsrecht wil krijgen, ten laste valt van de openbare overheden. De IGO valt 

echter volledig ten laste van de overheid. Indien een verblijfsrecht zou worden verkregen in functie van 

een persoon die dergelijke tegemoetkoming ontvangt, zou de vreemdeling volledig ten laste van de 

overheid vallen. De IGO, die in wezen het equivalent van het leefloon voor 65-plussers is, valt dan ook 

onder de in artikel 40ter, tweede lid, van de vreemdelingenwet bedoelde “aanvullende bijstandsstelsels”. 

Vermits de IGO onder dit laatste begrip valt, wordt aan het voorgaande geen afbreuk gedaan door het 

feit dat zij niet uitdrukkelijk is opgenomen in de opsomming van artikel 40ter, tweede lid, eerste streepje, 

2°, van de vreemdelingenwet.” (RvS nr. 232.848 dd. 10.11.2015)  

Eén en ander werd inmiddels overigens bevestigd door de Raad van State bij arrest nr. 245.187 dd. 

16.07.2019, waarin duidelijk werd overwogen dat de IGO niet valt onder de in aanmerking te nemen 

bestaansmiddelen van de referentiepersoon, overeenkomstig artikel 40ter van de Vreemdelingenwet.  

Bovendien moet worden benadrukt dat door de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, 

Volksgezondheid, Asiel en Migratie tevens werd vastgesteld dat de verzoekende partij sedert 

11.09.2017 ononderbroken tewerkgesteld is, zodat de verzoekende partij kennelijk niet financieel 

afhankelijk is van de referentiepersoon. 

Zelfs indien zou worden besloten dat de IGO wel degelijk in aanmerking moet worden genomen bij de 

berekening van de bestaansmiddelen (quod non)¸ dan nog moet worden vastgesteld dat door de 

gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie tevens werd 

vastgesteld dat niet voldaan is aan de voorwaarde van het ten laste zijn, zoals geformuleerd door artikel 

40bis, §2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet.  

De verweerder laat ter zake gelden dat de gemachtigde van de Minister bij de beoordeling van de vraag 

of voldaan is aan de in de voornoemde bepaling gestelde vereiste van het ten laste zijn, over een ruime 

appreciatiebevoegdheid beschikt. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent ter zake een 

marginale toetsingsbevoegdheid uit en is niet bevoegd zijn beoordeling van de feiten in de plaats te 

stellen van die van de administratieve overheid.  

Bij gebrek aan een wettelijke bewijsregeling, is het bewijs van het vervuld zijn van de voorwaarden tot 

vestiging/verblijf van meer dan drie maanden vrij en rust de bewijslast daartoe op de aanvrager. Deze 
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vrije feitenvinding en -appreciatie impliceert dat de bevoegde administratieve overheid discretionair 

oordeelt of de verzoekende partij het bewijs van de voorwaarden tot vestiging levert.  

Aldus kan de bevoegde overheid, in het raam van de uitoefening van deze ruime 

appreciatiebevoegdheid en zonder dat de regelgeving dit uitdrukkelijk stelt of oplegt, rechtmatig het 

voldaan zijn aan de wettelijke voorwaarden tot vestiging afleiden uit de daartoe relevante stukken, 

verklaringen e.d.m. die het bestuur zelf bepaalt en waarvan het de overlegging vereist.  

Rechtstreekse bloedverwanten kunnen slechts een verblijfsrecht erkend zien indien ze materieel worden 

ondersteund door hun familielid dat in België verblijft, omdat ze niet in hun eigen basisbehoeften kunnen 

voorzien en die afhankelijkheid reeds bestaat in het land van oorsprong of herkomst.  

Dit blijkt uit het arrest Reyes van het Hof van Justitie (zaak C-423112 van 16 januari 2014), waarin 

gesteld werd:  

“20 In dit verband moet worden vastgesteld dat, wil een rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn 

van 21 jaar of ouder van een burger van de Unie als “ten laste” van die burger in de zin van artikel 2, 

punt 2, sub c, van richtlijn 2004/38 kunnen worden beschouwd, het bestaan van een situatie van reële 

afhankelijkheid moet worden aangetoond (zie in die zin arrest Jia, reeds aangehaald, punt 42).  

21 Deze afhankelijkheid vloeit voort uit een feitelijke situatie die wordt gekenmerkt door de 

omstandigheid dat het familielid materieel wordt gesteund door de burger van de Unie die gebruik heeft 

gemaakt van zijn verkeersvrijheid, of door diens echtgenoot (arrest Jia, reeds aangehaald, punt 35).  

22 Om vast te stellen of er sprake is van een dergelijke afhankelijkheid, moet het gastland beoordelen of 

de rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn van 21 jaar of ouder van een burger van de Unie, 

gezien zijn economische en sociale toestand niet in zijn basisbehoeften voorziet. De noodzaak van 

materiële steun moet in de het land van oorsprong of van herkomst van een dergelijke bloedverwant 

bestaan op het moment dat hij verzoekt zich bij die burger te mogen voegen (zie in die zin arrest Jia, 

reeds aangehaald, punt 37).”  

De vraag of een vreemdeling ten laste is van een in België verblijvend familielid dient door het bestuur in 

concreto te worden onderzocht, waarbij dient nagegaan te worden of er sprake is van ‘een situatie van 

reële afhankelijkheid van een familielid (cf. HvJ 9 januari 2007, C-1105, Jia). 

Er kan geen redelijke betwisting bestaan nopens het feit dat door de gemachtigde van de Minister van 

Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie in casu op gedegen wijze onderzoek werd gedaan 

naar de beweerde reële afhankelijkheid van de verzoekende partij ten opzichte van de Belgische 

referentiepersoon.  

Terwijl hoe dan ook moet worden opgemerkt dat door de gemachtigde van de Minister van Sociale 

Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie in hoofdorde werd vastgesteld dat de bestaansmiddelen van 

de Belgische referentiepersoon niet beantwoorden aan de door artikel 40ter van de Vreemdelingenwet 

gestelde bestaansmiddelenvoorwaarde.  

De bestreden beslissing wordt aldus ontegensprekelijk ondersteund door voldoende dragende 

motieven.  

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende te worden besloten tot de weigering van het 

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

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels.  

Het enig middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

4.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom 

de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 

29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” 

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregels, namelijk de 

artikelen 40bis, § 2, 3° en 40ter van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in 

feite, met name dat de door verzoeker ingediende aanvraag wordt geweigerd omdat hij “niet (voldoet) 

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”. Ter staving van de bestaansmiddelen legde 
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verzoeker twee overzichten van het overmaken van pensioen op twee verschillende rekeningnummers 

voor, vermoedelijk deze van de referentiepersoon en haar echtgenoot. Er werd echter geen document 

van de pensioendienst voorgelegd waaruit kan besloten worden hoe het pensioen is samengesteld. Het 

valt niet uit te sluiten dat deze mensen beschikken over inkomensgarantie voor ouderen, wat een vorm 

van sociale bijstand is die in aanmerking kan worden genomen bij de berekening van de voldoende 

bestaansmiddelen van de Belg. Bovendien blijkt uit raadpleging van de databank van de RSZ dat 

verzoeker ononderbroken tewerkgesteld is sinds 11 september 2017. Hij beantwoordt hiermee niet aan 

de verblijfsvoorwaarden van artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet waarin expliciet is 

opgenomen dat hij ten laste hoort te zijn.  

 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op basis 

van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor 

niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

4.3.2. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het 

doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoeker bijgevolg de schending van 

de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt wordt 

onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te 

gaan of deze overheid bij 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 in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de aangevoerde schending van de 

artikelen 40bis, § 2, 3° en 40ter van de Vreemdelingenwet en artikel 52 van het koninklijk besluit van 

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

van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenbesluit)  

 

Artikel 40ter van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“§ 1 (…) 

§ 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;  

2° de familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4°, mits het de vader en moeder van een 

minderjarige Belg betreft die hun identiteit bewijzen door middel van een geldig identiteitsdocument en 

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.  

(…)” 

 

Artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 

3° de bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 1° 

of 2°, beneden de leeftijd van eenentwintig jaar of die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij 

hen voegen, voor zover de vreemdeling die vervoegd wordt, zijn echtgenoot of de bedoelde 

geregistreerde partner over het recht van bewaring beschikt en, indien het recht van bewaring wordt 
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gedeeld, op voorwaarde dat de andere houder van het recht van bewaring zijn toestemming heeft 

gegeven;” 

 

Aangezien verzoeker ouder is dan 21 jaar diende hij, om aan de door de wet gestelde vereisten voor 

een verblijf van meer dan drie maanden te voldoen, het bewijs te leveren dat hij ten laste is van de 

Belgische referentiepersoon, in functie van wie hij het verblijfsrecht vraagt. 

 

Daar omtrent het “ten laste” zijn van de referentiepersoon geen wettelijke bewijsregeling voorhanden is, 

is het bewijs van het vervuld zijn van de voorwaarden aldus vrij. Deze vrije feitenvinding en -appreciatie 

impliceren dat de verwerende partij discretionair oordeelt of verzoeker het bewijs van de voorwaarden 

levert. Aldus kan de verwerende partij in het raam van deze ruime appreciatiebevoegdheid rechtmatig 

het voldaan zijn aan de wettelijke voorwaarden afleiden uit de daartoe relevante stukken en verklaringen 

die zij zelf bepaalt en waarvan zij de overlegging vereist. Hierop oefent de Raad een marginale 

wettigheidstoetsing uit. 

 

In casu is de bestreden beslissing gestoeld op twee afzonderlijke motieven die elk op zich de bestreden 

beslissing kunnen verantwoorden, met name 1) dat ter staving van de bestaansmiddelen van de 

referentiepersoon twee overzichten van het overmaken van pensioen werden voorgelegd op twee 

verschillende rekeningnummers, vermoedelijk die van de referentiepersoon en haar echtgenoot. Er werd 

evenwel geen document van de pensioendienst voorgelegd waaruit kan besloten worden hoe dit 

pensioen is samengesteld. Het valt niet uit te sluiten dat deze mensen beschikken over 

inkomensgarantie voor ouderen. Dit is een vorm van sociale bijstand en kan niet in aanmerking worden 

genomen bij de berekening van de voldoende bestaansmiddelen van de Belg en 2) dat verzoeker niet 

beantwoordt “aan de verblijfsvoorwaarden van art. 40bis, §2, eerste lid, 3° waarin expliciet is 

opgenomen dat hij ten laste hoort te zijn” nu “(u)it raadpleging van de databank van de RSZ blijkt (…) 

dat mijnheer ononderbroken tewerkgesteld is sinds 11.09.2017 bij e. C. (…) BVBA”. Elk van deze 

motieven volstaat op zichzelf om de bestreden beslissing te schragen.  

 

In de uiteenzetting van zijn middel laat verzoeker het tweede motief volledig onbesproken. Verzoeker 

betwist niet dat hij “ononderbroken tewerkgesteld is sinds 11.09.2017 bij e. C. (…) BVBA” en dit 

gegeven vindt ook steun in de stukken van het administratief dossier.  

 

Uit wat hiervoor werd uiteengezet blijkt dat verzoeker er niet in geslaagd is om het tweede motief te 

weerleggen. Verzoeker is ononderbroken tewerkgesteld sinds 11 september 2017 waardoor hij niet 

aantoont ten laste te zijn van de referentiepersoon. Dit motief volstaat om de bestreden beslissing te 

schragen. 

 

Bijgevolg heeft verzoeker geen belang bij zijn kritiek op het eerste motief van de bestreden beslissing. 

De eventuele gegrondheid van deze grief kan immers niet tot de ruimere nietigverklaring van de 

bestreden beslissing leiden.  

 

Uit het voorgaande blijkt dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde van de bevoegde 

minister op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden 

beslissing is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van de artikelen 

40bis, § 2, 3° en 40ter van de Vreemdelingenwet en artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit kan niet 

worden aangenomen. 

 

4.3.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de bevoegde minister 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 van 

de bevoegde minister bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier 

en op alle daarin vervatte dienstige stukken. Verzoeker slaagt er niet in aan te tonen dat er in casu werd 

uitgegaan van een foutieve feitenvinding, zodat de schending van de zorgvuldigheidsplicht niet kan 

worden aangenomen. 

 

4.3.4. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt 

slechts het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, om het 

redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan 

men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is, wat in casu niet het 
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geval is. Gelet op voorgaande analyse van de verschillende middelonderdelen blijkt dat verzoeker met 

zijn betoog geen schending van het redelijkheidsbeginsel aannemelijk maakt. 

 

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

 

5. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee juni tweeduizend twintig door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


