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 nr. 248 078 van 25 januari 2021 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. VERSTREPEN 

Rotterdamstraat 53 

2060 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Israëlische nationaliteit te zijn, op 16 oktober 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 11 september 2020 tot 

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

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 26 oktober 2020 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 9 december 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 januari 

2021. 

 

Gehoord het verslag van voorzitter G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat K. VERSTREPEN 

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 

 

1.1. Verzoeker diende op 17 maart 2020, in functie van zijn Belgische echtgenote, een aanvraag in tot 

afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. 
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1.2. Op 11 september 2020 nam de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezond-

heid, en van Asiel en Migratie de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden. Deze 

beslissing, die verzoeker op 17 september 2020 ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

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

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

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie die op 17/03/2020 werd 

ingediend door: 

 

Naam: [M.] 

Voornaam: [R.] 

Nationaliteit: Israël  

[...] 

 

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. 

 

Betrokkene heeft een aanvraag gezinshereniging ingediend, in hoedanigheid van echtgenoot van 

mevrouw [M.L.] ([...]) met de Belgische nationaliteit in toepassing van artikel 40 ter artikel 40 ter, §2, 

eerste lid, 1° van de wet van 15.12.1980. 

 

Artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 stelt: 'de bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de 

familieleden van een Belg voor zover het betreft: 1° de familieleden bedoeld in artikel 40bis, §2, eerste 

lid, 1 ° tot 3". mits zij de Belg die het recht op gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem 

voegen.' 

Artikel 40ter van dezelfde wet stelt ook 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 regelmatig-

heid. Er wordt daarentegen geen rekening gehouden met de middelen verkregen uit het leefloon, de 

financiële maatschappelijke dienstverlening, de kinderbijslagen en toeslagen, de inschakelingsuit-

keringen en de overbruggingsuitkering. De werkloosheidsuitkering komt alleen in aanmerking indien de 

Belg bewijst dat hij actief werk zoekt.' 

 

Als bewijs van zijn bestaansmiddelen legt de Belgische referentiepersoon volgende bewijzen voor: 

 

• Loonfiches van de bvba [M.]. van augustus 2019 tot februari 2020, Ondernemingsnummer [...] BVBA 

(sinds 8 oktober 2018) [M.] BVBA: vervaardiging van sieraden. 

 

Welnu, de voorgelegde documenten kunnen niet worden aanvaard. Voor zover een referentiepersoon 

wil aantonen bestaansmiddelen te hebben uit een zelfstandige activiteit, moet op objectieve wijze 

worden aangetoond dat er heden een zelfstandige activiteit wordt uitgeoefend. Dit kan aan de hand van 

een volledig uittreksel van de Kruispuntbank der Ondernemingen en een bewijs van aansluiting bij een 

sociale kas voor zelfstandigen. 

 

Bovendien dient aangetoond te worden dat de zelfstandige ondernemer door zijn activiteit over een 

regelmatig en stabiel inkomen ter waarde van minstens 120% van het leefloon voor een persoon met 

gezinslast kan beschikken. De voorgelegde bewijzen volstaan daartoe niet. Met betrekking tot het 

verleden en dus om het stabiele karakter van de bestaansmiddelen te laten vaststellen, zou het laatste 

aanslagbiljet van de personenbelasting van de referentiepersoon wel een afdoende bewijs kunnen zijn. 

Het meest recente fiscale attest betreffende de sociale bijdragen van het afgelopen jaar en de meest 

recente factuur van de huidige sociale bijdragen, zouden een indicatie kunnen geven van de huidige 

beschikbare bestaansmiddelen van de referentiepersoon. 

Op basis van de voorgelegde documenten kan (1) niet worden vastgesteld dat de referentiepersoon 

heden een zelfstandige activiteit heeft en kan (2) niet worden vastgesteld over hoeveel 

bestaansmiddelen hij met een zekere regelmaat en stabiliteit kan beschikken. Dit alles dient wel degelijk 
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duidelijk en met objectieve stukken te worden aangetoond. De Dienst Vreemdelingenzaken beschikt niet 

over de nodige kanalen, databanken of wat dan ook om dergelijke gegevens te kunnen achterhalen. De 

betrokkene en de referentiepersoon zijn ertoe gehouden de nodige gegevens te verstrekken en zo een 

duidelijk zicht te bieden op de reële bestaansmiddelen. 

 

Wat betreft de behoefteanalyse in overeenstemming met art. 42, §1, tweede lid van de wet van 

15.12.1980, deze is hier overbodig. Immers, er is niet vastgesteld dat de bestaansmiddelen 

ontoereikend zijn. Er is enkel vastgesteld dat de evaluatie niet kan gemaakt worden bij gebrek aan zicht 

op de huidige bestaansmiddelen van de referentiepersoon en omdat de bestaansmiddelen van 

betrokkene zelf niet in overweging kunnen worden genomen. 

 

Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene Het Al van betrokkene dient te worden 

ingetrokken. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken wenst er uw aandacht op 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 u aan uw dossier 

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

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 40ter en 62 van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van het hoorrecht als algemeen 

beginsel en zoals vervat in artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 

7 december 2000 (hierna: het Handvest van de grondrechten), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 

juli 1991), van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel en van de materiële 

motiveringsplicht. 

 

Zijn betoog luidt als volgt: 

 

“Verzoeker diende een aanvraag van verblijf in als familielid van een Belg op grond van artikel 40ter, §2, 

eerste lid, 1° Vreemdelingenwet: 

 

“§ 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 " 

 

Artikel 40ter, tweede lid van dezelfde wet stelt ook dat bij een aanvraag gezinshereniging 

 

“de familieleden bedoeld in het eerste lid, 1°, moeten bewijzen dat de Belg: 1° beschikt over stabiele, 

toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. Aan die voorwaarde wordt geacht te zijn voldaan indien 

de bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan honderdtwintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 

14, § 1, 3°, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en zoals 

geïndexeerd volgens artikel 15 van voormelde wet. Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen 

wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid. Er wordt daarentegen geen rekening 

gehouden met de middelen verkregen uit het leefloon, de financiële maatschappelijke dienstverlening, 

de kinderbijslagen en toeslagen, de inschakelingsuitkeringen en de overbruggingsuitkering. De 

werkloosheidsuitkering komt alleen in aanmerking indien de Belg bewijst dat hij actief werk zoekt. ” 

 

Er dient met andere woorden aangetoond te worden dat verzoekers echtgenote over stabiele, 

toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. 
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Verwerende partij weigerde de aanvraag omdat ze meent dat de voorgelegde documenten niet kunnen 

worden aanvaard. Verwerende partij concludeert dat de voorgelegde documenten niet aantonen dat de 

referentiepersoon heden een zelfstandige activiteit uitoefent en op basis van de voorgelegde 

documenten niet kan worden vastgesteld over hoeveel stabiele en regelmatige bestaansmiddelen de 

referentiepersoon beschikt. 

 

1. Verzoeker legde een aantal bewijsstukken voor om aan te tonen dat zijn Belgische echtgenote een 

zelfstandige activiteit uitoefent en over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. 

De volgende bewijsstukken werden voorgelegd: 

 

- Loonfiches van de BVBA [M.] van augustus 2019 tot februari 2020, ondernemingsnummer [...] BVBA 

[M.]: vervaardiging van sieraden 

 

Verwerende partij meent dat de voorgelegde documenten niet op objectieve wijze aantonen dat de 

referentiepersoon heden een zelfstandige activiteit uitoefent. Ze geeft aan in de bestreden beslissing dat 

verzoeker een uittreksel van de Kruispuntbank der Ondernemingen en een bewijs van aansluiting bij 

een sociale kas voor zelfstandigen had kunnen voorleggen om de zelfstandige activiteit aan te tonen. 

 

Ze stelt verder dat de voorgelegde bewijzen niet volstaan om aan te tonen dat de referentiepersoon over 

stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. Verwerende partij meent dat 

verzoeker volgende documenten had kunnen voorleggen: het laatste aanslagbiljet van de 

personenbelasting van de referentiepersoon, het meest recente fiscale attest betreffende de sociale 

bijdragen van het afgelopen jaar, meest recente factuur van de huidige sociale bijdragen. 

 

Verzoeker wenst op te merken dat nergens in de Vreemdelingenwet wordt bepaald met welk soort 

documenten een zelfstandige zaakvoerder moet aantonen dat hij of zij over stabiele inkomsten beschikt. 

 

2. Verder meent verwerende partij dat zij niet over de nodige kanalen en databanken beschikt om 

dergelijke gegevens te kunnen achterhalen. 

 

Echter is de Kruispuntbank der Ondernemingen wél een openbare databank die door iedereen 

geraadpleegd kan worden.  Aangezien verwerende partij zelf in de bestreden beslissing aangeeft het 

ondernemingsnummer van de vennootschap te kennen, had zij perfect via de Kruispuntbank der 

Ondernemingen kunnen raadplegen aan de hand van het ondernemingsnummer. Zo had verwerende 

partij kunnen vaststellen dat verzoekers echtgenote sinds 2018 tot heden een zelfstandige activiteit 

uitoefent (stuk 3). Daarnaast staat de BVBA [M.] gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en had 

verwerende partij ook dit kanaal kunnen raadplegen. 

 

Verwerende partij maakt zich er dus te makkelijk vanaf door te stellen dat zij onmogelijk kon weten dat 

de referentiepersoon heden een zelfstandige activiteit uitoefent. 

 

3. Vervolgens dient te worden gewezen op het hoorrecht, zoals vervat in het Handvest. 

 

Artikel 41 van het Handvest stelt: 

 

“Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de 

instellingen, organen en instanties van de Unie worden behandeld. 

2. Dit recht behelst met name: 

a) het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele 

maatregel wordt genomen; 

b) het recht van eenieder om inzage te krijgen in het hem betreffende dossier, met inachtneming van het 

gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en het zakengeheim; 

c) de plicht van de betrokken diensten, hun beslissingen met redenen te omkleden. 

3. Eenieder heeft recht op vergoeding door de Unie van de schade die door haar instellingen of door 

haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt, overeenkomstig de algemene 

beginselen die de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben. 

4. Eenieder kan zich in een van de talen van de Verdragen tot de instellingen van de Unie wenden en 

moet ook in die taal antwoord krijgen.” 

 

Het Handvest maakt sinds het Verdrag van Lissabon, en met name artikel 6.1 van het Verdrag, primair 

recht uit, en primeert met andere woorden op nationale bepalingen. 
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In het arrest van het Hof van Justitie van 22 november 2012, M. M. tegen Minister for Justice, Equality 

and Law Reform, Ireland en Attorney General, C-277/11 verduidelijkt het Hof dat het hoorrecht van 

algemene toepassing is, ook als de nationale wetgeving er niet in voorziet: 

 

“81 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak van het Hof de eerbiediging van 

de rechten van de verdediging een algemeen beginsel van het recht van de Unie vormt (zie met name 

arresten van 28 maart 2000, Krombach, C-7/98, Jurispr. blz. 1-1935, punt 42, en 18 december 2008, 

Sopropé, C-349/07, Jurispr. blz. 1-10369, punt 36). 

 

82 De onderhavige zaak betreft meer in het bijzonder het recht om in elke procedure te worden 

gehoord, dat integraal deel uitmaakt van genoemd grondrecht (zie in die zin met name arresten van 9 

november 1983, Nederlandsche Banden-Industrie- Michelin/Commissie, 322/81, Jurispr. blz. 3461, punt 

7, en 18 oktober 1989, Orkem/Commissie, 374/87, Jurispr. blz. 3283, punt 32). Dit recht is thans niet 

alleen neergelegd in de artikelen 47 en 48 van het Handvest, die de eerbiediging van de rechten van de 

verdediging garanderen alsmede het recht op een eerlijk proces in het kader van elke procedure in 

rechte, maar ook in artikel 41 ervan, dat het recht op behoorlijk bestuur waarborgt. 

 

83 Artikel 41, lid 2, bepaalt dat dit recht op behoorlijk bestuur met name het recht van eenieder omvat 

te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen, 

het recht van eenieder om inzage te krijgen in het hem betreffende dossier, met inachtneming van het 

gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en zakengeheim alsmede de plicht 

van de betrokken diensten om hun beslissingen met redenen te omkleden. 

 

84 Vaststaat dat deze bepaling van algemene toepassing is, zoals uit de bewoordingen ervan blijkt. 

 

85 Het Hof heeft dus steeds gewezen op het belang van het recht om te worden gehoord en op de zeer 

ruime strekking ervan in de rechtsorde van de Unie, waar het heeft geoordeeld dat dit recht van 

toepassing is in iedere procedure die tot een bezwarend besluit kan leiden (zie met name arresten van 

23 oktober 1974, Transocean Marine Paint Association/Commissie, 17/74, Jurispr. blz. 1063, punt 15; 

Krombach, reeds aangehaald, punt 42, en Sopropé, reeds aangehaald, punt 36). 

 

86 Volgens de rechtspraak van het Hof moet dit recht worden geëerbiedigd, ook al voorziet de toepas-

selijke wetgeving niet uitdrukkelijk in een dergelijke formaliteit (zie arrest Sopropé, reeds aangehaald, 

punt 38). 

 

87 Het recht om te worden gehoord waarborgt dat eenieder in staat wordt gesteld naar behoren en 

daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het kader van een administratieve procedure en 

alvorens een besluit wordt genomen dat zijn belangen aanmerkelijk kan beïnvloeden (zie met name 

arresten van 9 juni 2005, Spanje/Commissie, C-287/02, Jurispr. blz. 1-5093, punt 37 en aldaar 

aangehaalde rechtspraak; Sopropé, reeds aangehaald, punt 37; van 1 oktober 2009, Foshan Shunde 

Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C-141/08 P, Jurispr. blz. 1-9147, punt 83, en 21 december 

2011, Frankrijk/People ’s Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, nog niet gepubliceerd in de 

Jurisprudentie, punten 64 en 65). 

 

88 Bedoeld recht impliceert tevens dat de administratie met de nodige aandacht kennis neemt van de 

opmerkingen van de betrokkene door alle relevante gegevens van het geval zorgvuldig en onpartijdig te 

onderzoeken en de beschikking toereikend te motiveren (zie arresten van 21 november 1991, 

Technische Universität München, C-269/90, Jurispr. blz. 1-5469, punt 14, en Sopropé, reeds 

aangehaald, punt 50). De verplichting om een besluit op voldoende specifieke en concrete wijze te 

motiveren zodat betrokkene in staat is te begrijpen waarom zijn verzoek is geweigerd, vormt dus het 

uitvloeisel van het beginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging.” 

 

Artikel 51 van het Handvest verduidelijkt dat het Handvest van toepassing is wanneer lidstaten 

bepalingen van Unierecht ten uitvoer brengen: “7. De bepalingen van dit Handvest zijn gericht tot de 

instellingen, organen en instanties van de Unie met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, 

alsmede, uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen, tot de lidstaten. Derhalve 

eerbiedigen zij de rechten, leven zij de beginselen na en bevorderen zij de toepassing ervan 

overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden en met inachtneming van de grenzen van de 

bevoegdheden zoals deze in de Verdragen aan de Unie zijn toegedeeld. (...)”. 
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Een bijlage 20 die wordt afgeleverd aan een familielid van een Belg is een terugkeerbesluit in de zin van 

artikel 3.4 van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 

over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (“de Terugkeerrichtlijn”). Het hoorrecht is dan 

ook van toepassing in het geval van verzoeker. 

 

Het Hof oordeelt in paragraaf 87 van bovenstaand arrest dat het hoorrecht waarborgt dat eenieder in 

staat wordt gesteld naar behoren en daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het kader van 

een administratieve procedure en alvorens een besluit wordt genomen dat zijn belangen aanmerkelijk 

kan beïnvloeden. 

 

Het Hof heeft in paragraaf 65 van het arrest van 21 december 2011, France/People's Mojahedin 

Organization of Iran, C27/09 P, geoordeeld dat het hoorrecht tot doel heeft dat de belanghebbende 

fouten kan laten verbeteren of nieuwe elementen kan laten gelden met betrekking tot een maatregel die 

zal genomen worden. 

 

Indien verzoeker, zoals vereist door artikel 41.2 van het Handvest, op de hoogte zou gebracht geweest 

zijn van het standpunt van het bestuur aangaande het feit dat hij onvoldoende bewijzen had voorgelegd 

dat de referentiepersoon over onvoldoende bestaansmiddelen beschikte, had verzoeker hiervan 

bijkomende bewijzen kunnen overmaken. 

 

Indien verwerende partij zich aan haar verplichting had gehouden onder artikel 41.2 van het Handvest 

om verzoeker te horen naar aanleiding van de voorgenomen negatieve beslissing, dan had 

verzoekende partij bijkomende elementen voorgelegd en kon verwerende partij op basis van deze 

nieuwe elementen de maatregel herzien. De kans is overigens meer dan reëel dat verwerende partij een 

andere beslissing zou genomen hebben in dat geval. 

 

Verwerende partij had verzoeker kunnen uitnodigen om het uittreksel van de Kruispuntbank der Onder-

nemingen, bewijs van aansluiting bij de sociale kas voor zelfstandigen, alsook de andere door 

verwerende partij voorgestelde documenten voor te leggen, quod non. 

 

Van een zorgvuldig bestuur kan verwacht worden dat zij verzoeker uitnodigt om bijkomende 

documenten te bezorgen zodat verwerende partij een beslissing kan nemen op basis van volledige en 

accurate informatie. 

 

Dergelijke motivering en handelswijze is echter strijdig met de beginselen van behoorlijk bestuur. 

Verwerende partij maakt zich schuldig aan een schending van haar zorgvuldigheids- en motiverings-

plicht. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

Respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle nuttige gegevens 

 

In casu baseert verwerende partij haar beslissing op onvolledige gegevens en doet zij geen enkele 

moeite om ontbrekende documenten te bemachtigen en schendt hiermee het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die 

in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken uit de beslissing. De motieven moeten bijgevolg 

minstens kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig zijn. In casu is dat niet het geval, zoals hierboven werd 

aangetoond. De opgegeven motieven kunnen de bestreden beslissing niet schragen, waardoor de 

materiële motiveringsplicht geschonden werd 

 

Verwerende partij meende ten onrechte dat de referentiepersoon niet over voldoende stabiele, 

toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt, en weigerde op die basis de aanvraag tot 

gezinshereniging op basis van artikel 40ter Vreemdelingenwet. Dit artikel werd door verwerende partij 

dan ook geschonden. 

 

Volgens verzoeker kon verwerende partij niet tot een redelijke, zorgvuldige en afdoende gemotiveerde 

beslissing komen, en werden de hierboven vermelde beginselen van behoorlijk bestuur dan ook 

geschonden. 
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Om deze redenen wenst verzoekende partij dan ook de nietigverklaring te bekomen van de 

aangevochten beslissing. 

 

De bestreden beslissing schendt alle bovenvermelde wettelijke bepalingen en beginselen van behoorlijk 

bestuur.” 

 

2.2.1. De Raad merkt op dat artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve 

beslissingen met redenen moeten worden omkleed en dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de 

motivering de juridische en de feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten 

grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet zijn.  

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip “afdoende” zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 impliceert dat de 

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

beslissing. De Raad stelt vast dat verweerder in de bestreden beslissing heeft verwezen naar de 

voorwaarden die worden gesteld in artikel 40ter van de Vreemdelingenwet om een recht op verblijf als 

familielid van een Belgisch onderdaan te kunnen laten gelden en dat hij heeft geduid dat de door 

verzoeker aangebrachte documenten niet volstaan om aan te tonen dat aan deze voorwaarden is 

voldaan. Hij heeft hierbij nader uiteengezet dat de aangebrachte bewijsstukken niet toelaten vast te 

stellen dat verzoekers Belgische echtgenote een zelfstandige activiteit heeft en dat deze stukken ook 

niet toelaten te bepalen over hoeveel bestaansmiddelen deze vrouw met een zekere regelmaat en 

stabiliteit kan beschikken. Verweerder heeft tevens toegelicht welke documenten verzoeker eventueel 

kan aanbrengen om het bewijs voor zijn aanspraken te leveren. Deze motivering is pertinent en 

draagkrachtig. Ze laat verzoeker toe om zijn rechtsmiddelen met kennis van zaken aan te wenden.  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet of 

in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, wordt niet aangetoond. 

 

2.2.2. De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht moet in casu worden onderzocht in 

het raam van de toepassing van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. Voormelde bepaling voorziet 

dat de echtgenoot van een Belgische vrouw een recht op verblijf kan laten gelden indien deze vrouw 

beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen, een voldoende huisvesting en 

ziektekostenverzekering die de risico's in België voor haar en haar familieleden dekt. 

 

In voorliggende zaak heeft verweerder, zoals reeds gesteld, geoordeeld dat de door verzoeker overge-

maakte overtuigingstukken niet volstaan om vast te stellen dat zijn echtgenote effectief een zelfstandige 

activiteit heeft. Hij heeft verder aangegeven dat de aangebrachte documenten in ieder geval niet 

toelaten vast te stellen over welke bestaansmiddelen zijn echtgenote met een zekere regelmaat en 

stabiliteit kan beschikken. Hij heeft er hierbij op gewezen dat geen stukken werden gevoegd inzake de 

sociale bijdragen die worden betaald, zodat de huidige beschikbare bestaansmiddelen niet kunnen 

worden bepaald en dat ook stukken, zoals het laatste aanslagbiljet inzake de personenbelasting of het 

fiscaal attest inzake de sociale bijdragen die het afgelopen jaar werden betaald, ontbreken, waardoor de 

stabiliteit van haar inkomen niet kan worden vastgesteld. 

 

Uit de aan de Raad voorgelegde stukken blijkt dat verzoeker om aan te tonen dat zijn Belgische 

echtgenote beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen, zoals bedoeld in 

artikel 40ter, § 2, tweede lid, 1° van de Vreemdelingenwet, loonfiches van augustus 2019 tot en met 

februari 2020 aanbracht. Deze fiches vermelden het bedrag van de bruto bezoldiging en het bedrag van 

de bedrijfsvoorheffing dat werd afgehouden. Aangezien uit deze fiches niet kan worden afgeleid welk 

bedrag aan sociale bijdragen verzoekers echtgenote betaalt en het niet is betwist dat dit ook niet blijkt 

uit enig ander aangebracht stuk is verweerders conclusie dat niet blijkt “hoeveel bestaansmiddelen” 

verzoekers echtgenote precies heeft  niet kennelijk onredelijk.  

 

Het motief dat op basis van de aangebrachte overtuigingsstukken niet kan worden vastgesteld wat het 

precieze inkomen van verzoekers echtgenote is, volstaat om de bestreden beslissing te onderbouwen. 
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De Raad stelt verder vast dat verzoeker ook niet aantoont dat verweerder verkeerdelijk of op kennelijk 

onredelijke wijze stelde dat de door hem aangebrachte stukken niet toelaten te besluiten dat zijn 

echtgenote beschikt over een stabiel inkomen. 

 

Verzoeker houdt voor dat verweerder kennelijk onredelijk optrad door erop te wijzen dat niet blijkt dat 

zijn echtgenote heden effectief een zelfstandige activiteit uitoefent. Hij stelt dat verweerder dit eenvoudig 

had kunnen nagaan door de Kruispuntbank der Ondernemingen of het Belgisch Staatsblad te 

consulteren. Deze grief is evenwel gericht tegen een overtollig motief in de bestreden beslissing en een 

dergelijke grief kan niet leiden tot de vernietiging van deze beslissing. Verzoeker heeft dan ook geen 

belang bij dit onderdeel van het middel (cf. RvS 23 januari 2002, nr. 102.836, RvS 30 oktober 2003, nr. 

124.833).   

 

De Raad wijst er ten overvloede dat het toekomt aan de vreemdeling die stelt een recht op verblijf te 

kunnen laten gelden om zijn aanspraken te onderbouwen met de nodige bewijskrachtige stukken en dat 

het niet aan verweerder is om eventuele onzorgvuldigheden in de bewijsvoering te ondervangen en in 

de plaats van de betrokken vreemdeling diens verblijfsaanvraag met de nodige stukken te stofferen. 

 

Er blijkt niet dat het determinerende motief van de bestreden beslissing incorrect is of het gevolg is van 

een kennelijk onredelijke appreciatie van de voorgelegde stukken of dat verweerder de appreciatie-

bevoegdheid waarover hij beschikt heeft overschreden.   

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht of van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet die tot 

de vernietiging van de bestreden beslissing kan leiden wordt niet aangetoond. 

 

2.2.3. Nu geen kennelijke wanverhouding werd aangetoond tussen de determinerende overwegingen 

die de bestreden beslissing onderbouwen en het dispositief van deze beslissing kan verzoeker ook niet 

worden gevolgd waar hij stelt dat het redelijkheidsbeginsel werd geschonden (RvS 20 september 1999, 

nr. 82.301). 

 

2.2.4. Wat de aangevoerde schending van artikel 41 van het Handvest van de grondrechten betreft, 

moet worden gesteld dat uit de bewoordingen van dit artikel volgt dat het niet is gericht tot de lidstaten, 

maar uitsluitend tot de instellingen, organen en instanties van de Unie (cf. HvJ 21 december 2011, C- 

482/10, punt 28; HvJ 17 juli 2014, C-141/12, punt 67). Verzoeker kan zich bijgevolg ten aanzien van de 

nationale autoriteiten niet rechtstreeks beroepen op deze bepaling, die onder meer voorziet dat een 

burger het recht heeft om te worden gehoord alvorens een voor hem nadelige individuele maatregel 

wordt getroffen. 

 

2.2.5. Daarnaast moet worden benadrukt dat de bestreden beslissing, in tegenstelling tot wat verzoeker 

lijkt te veronderstellen, geen terugkeerbesluit is, doch een antwoord vormt op een verblijfsaanvraag die 

verzoeker heeft gericht aan verweerder en dat het hem vrij stond om alle toelichtingen of documenten 

die hij dienstig achtte bij deze aanvraag te voegen. Verzoeker kan dan ook niet voorhouden dat hij niet 

de kans had om alle door hem nuttig geachte verduidelijkingen of dienstige stukken aan verweerder ter 

kennis te brengen. 

 

Het feit dat verzoeker niet akkoord gaat met de wijze waarop verweerder bepaalde door hem aange-

brachte stukken heeft beoordeeld laat de Raad niet toe te besluiten dat hij bijkomend diende te worden 

gehoord. De hoorplicht, als beginsel van behoorlijk bestuur, impliceert immers niet dat indien een 

bestuur, dat daarenboven is gebonden door beslissingstermijnen, op grond van de vaststelling dat niet 

de vereiste overtuigingsstukken werden overgemaakt of op basis van de vaststelling dat de 

aangebrachte stukken niet bewijskrachtig zijn, een verblijfsaanvraag wenst af te wijzen, het hierover in 

dialoog dient te treden met de aanvrager om deze alsnog de mogelijkheid te geven om de vastgestelde 

tekortkomingen recht te zetten. Verzoeker wist immers of behoorde te weten aan welke vereisten hij 

diende te voldoen om zijn aanvraag ingewilligd te zien en diende hiertoe, op eigen initiatief, de nodige 

stukken aan te brengen. Niets verhindert verzoeker trouwens om een nieuwe aanvraag in te dienen 

indien hij meent alsnog de nodige bewijsstukken te kunnen overmaken.  

 

Er kan niet worden besloten dat de hoorplicht in casu speelt en werd geschonden. 

 

2.2.6. Er kan evenmin worden besloten dat verweerder enig dienstig stuk dat ter onderbouwing van de 

verblijfsaanvraag werd neergelegd over het hoofd heeft gezien of dat hij de bestreden beslissing niet op 

een zorgvuldige wijze heeft genomen. 
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Tevens moet worden herhaald dat de zorgvuldigheidsplicht niet inhoudt dat verweerder gebreken in de 

bewijsvoering van de aanvrager van een verblijfstitel dient te ondervangen. 

 

Een schending van de zorgvuldigheidplicht blijkt niet. 

 

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

 

3. Kosten 

 

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

 

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 vijfentwintig januari tweeduizend eenen-

twintig door: 

 

dhr. G. DE BOECK, voorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 

 

 

 

 

 

  

 


