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 nr. 250 141 van 26 februari 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. KALIN 

Hulsbergweg 7/A 

3520 ZONHOVEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 3 november 2020 heeft 

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

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 21 oktober 2020 tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

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 9 november 2020 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 22 december 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

22 januari 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van 

advocaat S. VAN ROMPAEY, die loco advocaat D. MATRAY verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 27 april 2020 dient de verzoekende partij een aanvraag in tot het verkrijgen van een 

verblijfskaart als familielid van een burger van de Unie, in functie van haar Belgische echtgenote. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

1.2. Op 21 oktober 2020 neemt de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie een 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te 

verlaten. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden 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 27.04.2020 werd 

ingediend door: 

(…) 

 

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 vraagt gezinshereniging aan met zijn Belgische echtgenote, de genaamde Y.N. (…) (RR. 

(….)) in toepassing van artikel 40 ter, §2, eerste lid, 1° van de wet van15/12/80. 

 

Artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 stelt dat bij een aanvraag gezinshereniging de ‘familieleden 

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

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

bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan honderdtwintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 14, 

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

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

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

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

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

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

 

Ter staving van de bestaansmiddelen worden de volgende documenten van de referentiepersoon 

voorgelegd: 

 

- Invaliditeitsverklaring uitgereikt door De Voorzorg dd. 09.02.2018 waar de referentiepersoon als 

invalide +66% arbeidsongeschikt erkend is voor de periode van 01.07.2014 tot en met 31.12.2018  

- Uittreksels bank BNP Paribas waaruit blijkt dat de referentiepersoon een inkomen ontvangt van De 

Voorzorg voor de maand december 2019 (1254,76 euro) + januari 2020 (1319,49 euro) + februari 2020 

(1221,75 euro) + maart 2020 (958,88 euro) 

- Brief advocaat waaruit blijkt dat er voor de maand maart een te klein bedrag werd uitgekeerd en dit 

werd rechtgezet met een bijpassing in april) 

- Bestedingspatroon 

 

Op basis van de voorgelegde documenten kan niet worden besloten dat de referentiepersoon over 

toereikende bestaansmiddelen beschikt. Volgens de voorgelegde documenten beschikt de 

referentiepersoon over een gemiddeld maandelijks inkomen van 1188,72 euro. Gezien de verklaring van 

de advocaat niet gestaafd wordt door een officieel bewijsstuk zijn we genoodzaakt enkel rekening te 

houden met de voorgelegde bedragen. Echter, deze zijn niet ter waarde van 120% van het leefloon voor 

een persoon met gezinslast zoals voorgeschreven door bovenvermeld artikel 40ter van de wet van 

15.12.1980. Dat komt heden immers op 1555,78 euro per maand. 

 

Overeenkomstig art. 42, §1, tweede lid van de wet van 15.12.1980 dient, in het geval de 

bestaansmiddelen overeenkomstig art. 40ter van de wet van 15.12.1980 ontoereikend zijn, een 

behoefteanalyse te worden gemaakt.  

 

Met oog op het uitvoeren van de behoefteanalyse werd een bestedingspatroon voorgelegd. Echter dient 

vooreerst opgemerkt te worden dat dit stuk louter als een verklaring op eer dient beschouwd te worden. 

Er werden geen officiële, objectieve stavingsstukken voorgelegd. 

 

Indien we er van uit gaan dat de verklaarde kosten daadwerkelijk overeenstemmen met wat de 

referentiepersoon heden zou moeten betalen, en we de behoefteanalyse maken met de beschikbare 

gegevens, komen we op een totale kost van 1083.21 euro per maand. Op basis van de verklaarde 

kosten blijkt er, rekening houdende met de gemiddelde inkomsten van 1188,72 euro, slechts 105,51 
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euro ter beschikking voor o.a. medische kosten, brandstof, kleding, ... die niet werden voorgelegd in het 

bestedingspatroon. 

 

Ook blijkt dat de referentiepersoon in een sociale huurwoning woont. Hieruit blijkt reeds impliciet de 

kwetsbare financiële situatie van de referentiepersoon. Immers, zij kan genieten van een lagere 

huurprijs voor haar sociale huurwoning welke afwijkt van de basishuurprijs en welke individueel werd 

aangepast aan onder andere het inkomen van de huurder. De sociale huisvestingsmaatschappij C.V. 

Kantonale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting heeft bijgevolg reeds een analyse 

gemaakt en geoordeeld dat de referentiepersoon behoeftig is. 120% van het leefloon is dus echt wel het 

minimum dat de referentiepersoon ter beschikking moet hebben, alvorens het verblijfsrecht aan 

betrokkene kan worden toegekend. 

 

Betrokkene voldoet dan ook niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40ter van de wet van 

15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging. 

 

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

ingetrokken. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Over de rechtspleging 

 

De verzoekende partij heeft binnen de in artikel 39/81, vierde lid van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) voorziene termijn van 8 dagen, de griffie in kennis 

gesteld dat zij geen synthesememorie wenst neer te leggen. Met toepassing van artikel 39/81, laatste lid 

van voormelde wet wordt de procedure voortgezet overeenkomstig het eerste lid. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan 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, van het 

vertrouwensbeginsel, van de materiële motiveringsplicht, van de artikelen 40ter, 42 en 62 van de 

Vreemdelingenwet en van artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 

Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de 

wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM). 

 

Naast een theoretische toelichting over de geschonden geachte bepalingen en beginselen – alsook over 

het rechtszekerheidsbeginsel, de hoorplicht en het beginsel van de fair play – verstrekt de verzoekende 

partij de volgende toelichting bij haar enig middel: 

 

“7.1. 

 

Verwerende partij is van oordeel dat niet kan worden besloten dat de referentiepersoon over 

toereikende bestaansmiddelen beschikt. 

 

De verwerende partij stelt dat de verklaring van de advocaat die verzoekende partij toen bijstond, niet 

gestaafd werd door een officieel bewijsstuk. 

 

Verzoekende kan zich hierin niet vinden. 

 

Er is immers geen reden om te twijfelen aan het schrijven van de raadsman die verzoekende partij toen 

bij stond. 
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Er wordt ook niet gemotiveerd dat er wordt getwijfeld aan de inhoud van dit schrijven en derhalve moet 

verwerende partij hiermee rekening houden. 

 

Minstens, indien het schrijven van de raadsman die verzoekende partij toen bijstond, niet voldoende zou 

zijn geweest, dan had verwerende partij makkelijk bijkomende inlichtingen kunnen vragen. 

 

Indien verwerende andere documenten aan het dossier toegevoegd wou zien, was minstens een vraag 

om bijkomende inlichtingen voldoende geweest. 

 

Verwerende partij heeft echter nagelaten dit te doen en was aldus niet zorgvuldig 

 

Verzoekende partij kon er dan ook van uitgaan dat de overgemaakte stukken voldoende waren. 

 

Het middel is dan ook geschonden. 

 

7.2. 

 

Verwerende partij stelt daarnaast in de bestreden beslissing: 

 

“Met het oog op het uitvoeren van de behoeftenanalyse werd een bestedingspatroon voorgelegd. Echter 

dient vooreerst opgemerkt te worden dat dit stuk louter als een verklaring op eer dient te beschouwd te 

worden. Er werden geen officiële, objectieve stavingsstukken voorgelegd. 

Indien we ervan uitgaan dat de verklaarde kosten daadwerkelijk overeenstemmen met wat de 

referentiepersoon heden zou moeten betalen, en we de behoeftenanalyse maken met de beschikbare 

gegevens, komen we op een totale kost van 1083,21 euro, slechts 105,51 euro ter beschikking voor o.a. 

medische kosten, brandstof, kleding, ... die niet werden voorgelegd in het bestedingspatroon.” 

 

Verzoekende kan zich hierin tevens niet vinden. 

 

Vooreerst vertrekt verwerende partij van een bedrag van €1.188,72 per maand terwijl de inkomsten 

meer bedragen, zoals blijkt uit de stukken van het dossier en tevens uit het schrijven van de raadsman 

die indertijd verzoekende partij heeft bijgestaan. 

 

Hierboven werd reeds uiteengezet dat het bedrag waarmee rekening wordt gehouden niet zomaar kan 

beperkt worden tot €1.188,72 en dat met de inhoud van het schrijven van de raadsman die indertijd 

verzoekende partij had bijgestaan, ook rekening moet worden gehouden. 

 

Er is immers geen reden om te twijfelen aan het schrijven van de raadsman die verzoekende partij toen 

bij stond. 

 

Er wordt ook niet gemotiveerd dat er wordt getwijfeld aan de inhoud van dit schrijven en derhalve moet 

verwerende partij hiermee rekening houden. 

 

Minstens ook hier, indien de voorgelegde stukken niet voldoende zouden zijn geweest, dan had 

verwerende partij makkelijk bijkomende inlichtingen kunnen vragen. 

 

Indien verwerende andere documenten aan het dossier toegevoegd wou zien, was minstens een vraag 

om bijkomende inlichtingen voldoende geweest. 

 

Verwerende partij heeft echter nagelaten te doen en was aldus niet zorgvuldig 

 

Verzoekende partij kon er dan ook van uitgaan dat de overgemaakte stukken voldoende waren.  

 

Het verschil kan dan ook niet bepaald worden op €105,51 zoals verwerende partij stelde. 

 

Minstens diende verwerende partij vast te stellen dat dit gezin met de inkomsten die ze genereren in 

hun behoeften kunnen voorzien. 

 

Het middel is dan ook op dit punt geschonden. 

 

7.3. 
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Daarnaast verwijst verwerende partij in de bestreden beslissing naar het feit dat de echtgenote van 

verzoekende partij een sociale woning huurt en zij kan genieten van een lagere huurprijs. 

 

Verwerende partij stelt dat aldus de referentiepersoon behoeftig zou zijn. 

 

Verzoekende partij kan zich hierin niet vinden. 

 

Immers artikel 42 van de Vreemdelingenwet stelt dat het gezin in de eigen behoeften moet kunnen 

voorzien. 

 

Het gezin huurt bij de Kantonnale bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting en het gezin kan in 

de eigen behoeften voorzien, zoals door de wet gesteld. 

 

Het ene sluit het andere niet uit. 

 

Het is niet omdat een gezin huurt bij de Kantonnale bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting 

dat daardoor het gezin in een kwetsbare financiële situatie verkeert, laat staan niet in de eigen 

behoeften kan voorzien, hetgeen de verwerende partij onterecht besluit. 

 

Bovendien baseert de Kantonnale bouwmaatschappij zich niet op de Vreemdelingenwet en kan 

verwerende partij zich ook niet zomaar baseren op hetgeen de Kantonnale Bouwmaatschappij al of niet 

heeft beslist. 

 

Huren bij de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen is afhankelijk van het gezinsinkomen en voor 

een persoon met gezinslast dient het gezinsinkomen beperkt te zijn tot €40.097 per jaar, of €3.341 per 

maand. 

 

Zie: https://www.kbmbe.be/ik-wil-huren/inschriiven/kom-ik-in-aanmerking/. 

geraadpleegd op 02.11.2020 

 

Als de persoon die zich wil inschrijven, geen referentie-inkomen heeft, neemt de verhuurder het huidige 

inkomen in aanmerking. Als het referentie-inkomen de vermelde grens overschrijdt, wordt de persoon 

toch ingeschreven als het huidige inkomen onder die grens ligt.   

 

(…) 

 

Daarnaast begroot de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting de huurprijs op 

grond van verschillende parameters, zoals samenstelling gezin, de woningkwaliteit, vermindering 

onroerende voorheffing .... 

 

Nergens blijkt uit dat de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting geoordeeld heeft 

dat de referentiepersoon ‘behoeftig’ is, laat staan ‘behoeftig’ in de zin van de Vreemdelingenwet. 

 

In elk geval nergens heeft de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting geoordeeld 

dat dit gezin niet kan instaan in de eigen behoeften met de inkomsten die zij op dit moment hebben en 

dit in de zin van artikel 42 van de Vreemdelingenwet. 

 

Verzoekende partij benadrukt dat zijn gezin met de huidige inkomsten en kosten in de eigen behoeften 

voorziet. 

 

Het gezin heeft dit ook al aangetoond voor een periode van meer dan 1 jaar. 

 

Verzoekende partij heeft zich gelukkig sinds 17.08.2019 kunnen hervervoegen bij zijn gezin en aldus al 

meer dan één jaar. 

 

Sindsdien kan dit gezin ook in de eigen behoeften voorzien met de inkomsten die dit gezin heeft. 

 

Bovendien wordt er geen rekening gehouden met de inkomsten die de verzoekende partij ook nog zal 

genereren. 
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Hij is nog niet kunnen gaan werken omdat hij werd meegedeeld dat dit nog niet kon. 

 

Niettemin zal hij trachten dit in orde te brengen, nu hij nu vernomen at werken wel tot de mogelijkheden 

behoort. Hij wil immers gaan werken wat dan ook zal zorgen voor een betere financiële situatie. 

 

Het middel is gegrond. 

 

7.4. 

 

Tot slot, verwerende partij heeft de duurzaamheid van de relatie en het gezinsleven van verzoekende 

partij niet betwist, zodat dit onder bescherming van artikel 8 EVRM valt. 

 

Het betreft niet enkel een gezinsleven, een familieleven en een privéleven met de partner van 

verzoekende partij, zijnde Y.N. (…), maar ook deze met zijn kinderen. 

 

Verzoekende partij voegt een attest van samenstelling van 11.06.2019 (stuk 3) toe. Verzoekende partij 

is immers steeds ingeschreven geweest bij zijn gezin. 

 

Momenteel woont verzoekende partij nog steeds samen met zijn echtgenote en met zijn dochter A. (…). 

 

De gezamenlijke kinderen zijn in België geboren en bezitten allemaal de Belgische nationaliteit. 

 

Sinds het huwelijk op (…)1991 hebben verzoekende partij en zijn echtgenote samengewoond. 

 

Sinds de geboorte van de kinderen hebben de kinderen samen met de vader, de verzoekende partij, en 

de echtgenote van verzoekende partij gewoond. 

 

De onderbreking in de samenwoonst was niet de vrije keuze van verzoekende partij. 

 

Zodra hij kon, heeft hij zijn gezin hervervoegd op 17.08.2019. 

 

Verwerende partij diende met deze belangen eveneens rekening te houden, wat verwerende partij 

evenwel niet heeft gedaan. 

 

In casu is er geen evenwichtige en redelijke beoordeling gemaakt van allen in het geding zijnde 

belangen, minstens dat in het bijzonder rekening werd gehouden met de belangen van het gehele gezin, 

inclusief de kinderen en de echtgenote. 

 

Dat de beslissing die aan verzoekende partij werd betekend, in deze benadering niet 

gerechtvaardigd/proportioneel is, daar deze enkel als gevolg heeft dat het recht van verzoekende partij 

op zijn privé-en gezinsleven, geschonden wordt (nu hij niet kan blijven bij zijn echtgenote en kinderen in 

België) en dat de overheid geen enkel voordeel heeft bij het nemen van dergelijke beslissingen. 

 

Dat de beslissing van 21.10.2020 aldus niet in verhouding is tot het recht op eerbiediging van het 

familieleven. 

 

Terwijl verzoekende partij, als familielid van een Belg, door zijn aanvraag gezinshereniging expliciet zijn 

recht op familieleven inroept, doet verwerende partij geen enkele afweging van de belangen van 

verzoekende partij waardoor dus afbreuk wordt gedaan aan het artikel 8 E.V.R.M. 

 

Het middel is dan ook gegrond.” 

 

3.2. Luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet moet het 

verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter 

ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet 

worden begrepen: “de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze 

waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden” (RvS 17 december 2004, 

nr. 138.590; RvS 1 oktober 2004, nr. 135.618; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972). 

 

Waar de verzoekende partij in haar uiteenzetting ter ondersteuning van het enig middel een louter 

theoretische toelichting verstrekt omtrent de draagwijdte van de hoorplicht en van het beginsel van fair 
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play, kan hieruit niet worden afgeleid hoe de bestreden beslissing een miskenning zou inhouden van 

deze beginselen. Ook het verdere inhoudelijke betoog van de verzoekende partij kan niet dienstig in 

verband worden gebracht met de voornoemde beginselen en bepalingen. 

 

Het enig middel is in die mate dan ook onontvankelijk. 

 

3.3. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 neergelegde 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 ze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen 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 (RvS 7 november 2001, nr. 100.628, RvS 30 mei 2006, nr. 

159.298, RvS 12 januari 2007, nr. 166.608, RvS 15 februari 2007, nr. 167.848, RvS 26 juni 2007, nr. 

172.777). Hetzelfde geldt voor artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet. 

  

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven aangeeft op basis 

waarvan deze is genomen. In casu verwijst de bestreden weigeringsbeslissing naar de bepalingen van 

artikel 52, §4, vijfde lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, naar artikel 40ter, §2, 

eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet en naar het feit dat de verzoekende partij niet voldoet aan de 

vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van meer dan drie maanden in de 

hoedanigheid van een familielid van een burger van de Unie. Er wordt verduidelijkt dat de verzoekende 

partij gezinshereniging aanvroeg met haar Belgische echtgenote, dat ter staving van de 

bestaansmiddelen de volgende documenten van de referentiepersoon worden voorgelegd: 

invaliditeitsverklaring uitgereikt door De Voorzorg van 9 februari 2018 waaruit blijkt dat de 

referentiepersoon is erkend als invalide +66% arbeidsongeschikt voor de periode van 1 juli 2014 tot en 

met 31 december 2018, bankuittreksels van BNP Paribas waaruit blijkt dat de referentiepersoon een 

inkomen van De Voorzorg heeft ontvangen voor de maanden december 2019 (1.254,76 euro), januari 

2020 (1.319,49 euro), februari 2020 (1.221,75 euro) en maart 2020 (958,88 euro), een brief van de 

advocaat waaruit blijkt dat er voor de maand maart een te klein bedrag werd uitgekeerd en dat dit werd 

rechtgezet met een bijpassing in april, en een bestedingspatroon, dat op basis van de voorgelegde 

documenten niet kan worden besloten dat de referentiepersoon over toereikende bestaansmiddelen 

beschikt, dat de referentiepersoon volgens de voorgelegde documenten over een gemiddeld 

maandelijks inkomen van 1188,72 euro beschikt, dat de gemachtigde, gezien de verklaring van de 

advocaat niet wordt gestaafd door een officieel bewijsstuk, genoodzaakt is enkel rekening te houden 

met de voorgelegde bedragen, dat deze echter niet ter waarde van 120% van het leefloon voor een 

persoon met gezinslast zijn zoals voorgeschreven door artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, dat dat 

heden immers komt op 1555,78 euro per maand, dat overeenkomstig artikel 42, §1, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet, in het geval de bestaansmiddelen overeenkomstig artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet ontoereikend zijn, een behoefteanalyse dient te worden gemaakt, dat met het oog op 

het uitvoeren van de behoefteanalyse een bestedingspatroon werd voorgelegd, dat echter vooreerst 

dient opgemerkt te worden dat dit stuk louter als een verklaring op eer dient beschouwd te worden, dat 

er geen officiële, objectieve stavingstukken werden voorgelegd, dat indien de gemachtigde ervan uitgaat 

dat de verklaarde kosten daadwerkelijk overeenstemmen met wat de referentiepersoon heden zou 

moeten betalen, en hij de behoefteanalyse maakt met de beschikbare gegevens, hij op een totale kost 

van 1.083,21 euro per maand komt, dat op basis van de verklaarde kosten er, rekening houdende met 

de gemiddelde inkomsten van 1.188,72 euro, slechts 105,51 euro ter beschikking blijft voor onder 

andere medische kosten, brandstof, kleding, ... die niet werden voorgelegd in het bestedingspatroon, dat 

ook blijkt dat de referentiepersoon in een sociale huurwoning woont, dat hieruit reeds impliciet de 

kwetsbare financiële situatie van de referentiepersoon blijkt, dat zij immers kan genieten van een lagere 

huurprijs voor haar sociale huurwoning welke afwijkt van de basishuurprijs en welke individueel werd 

aangepast aan onder andere het inkomen van de huurder, dat de sociale huisvestingsmaatschappij C.V. 

Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting bijgevolg reeds een analyse heeft 

gemaakt en heeft geoordeeld dat de referentiepersoon behoeftig is. Concluderend stelt de gemachtigde 

dat 120% van het leefloon dus echt wel het minimum is dat de referentiepersoon ter beschikking moet 

hebben, alvorens het verblijfsrecht aan de verzoekende partij kan worden toegekend, dat de 

verzoekende partij dan ook niet voldoet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging. 
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De verzoekende partij toont niet aan op welk punt de voormelde motivering haar niet in staat stelt te 

begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat 

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

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 of van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond.    

 

3.4. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd om 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475).  

 

Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die 

de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is 

kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. 

 

Het redelijkheidsbeginsel legt aan de bestuurlijke overheid de verplichting op om bij de uitoefening van 

haar wettelijke bevoegdheid redelijk te werk te gaan. Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan 

slechts worden vastgesteld wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot een bepaalde beslissing is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel 

geschonden te kunnen noemen, moet men dus voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur 

ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad 

niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer 

het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de 

motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 

 

3.5. De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en 

van het redelijkheidsbeginsel wordt onderzocht in het licht van de artikelen 40ter en 42 van de 

Vreemdelingenwet, waarop de bestreden beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden is gesteund en waarvan de verzoekende partij eveneens de schending aanvoert. 

 

Artikel 40ter van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“§ 1. 

De familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, van een Belg die zijn recht op vrij verkeer heeft uitgeoefend 

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

de Europese Unie, zijn onderworpen aan dezelfde bepalingen als de familieleden van een burger van de 

Unie. 

§ 2. 

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

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

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

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

gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen; 

(…) 

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

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

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

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

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

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

wordt daarentegen geen rekening gehouden met de middelen verkregen uit het leefloon, de financiële 
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maatschappelijke dienstverlening, de kinderbijslagen en toeslagen, de inschakelingsuitkeringen en de 

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

hij actief werk zoekt. 

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

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

(…)” 

 

Uit voornoemde bepaling volgt dat de Belgische onderdaan dient aan te tonen te beschikken over 

stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. De bewijslast inzake het aantonen van het 

beschikken over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen rust op de verzoekende partij.  

 

Artikel 42, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet bepaalt dat indien de referentiepersoon niet aan de 
bestaansmiddelenvoorwaarde voldoet, de minister of zijn gemachtigde moet nagaan wat de behoeftes 
zijn van de referentiepersoon, de verzoekende partij en eventuele personen ten laste. Bij deze 
behoefteanalyse wordt gekeken of de inkomsten van de referentiepersoon in alle behoeften kunnen 
voorzien, zonder dat deze personen ten laste komen van de Belgische staat.  
 

3.6. Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de verzoekende partij ter staving van de 

bestaansmiddelenvereiste de volgende documenten heeft voorgelegd: 

 

“- Invaliditeitsverklaring uitgereikt door De Voorzorg dd. 09.02.2018 waar de referentiepersoon als 

invalide +66% arbeidsongeschikt erkend is voor de periode van 01.07.2014 tot en met 31.12.2018  

- Uittreksels bank BNP Paribas waaruit blijkt dat de referentiepersoon een inkomen ontvangt van De 

Voorzorg voor de maand december 2019 (1254,76 euro) + januari 2020 (1319,49 euro) + februari 2020 

(1221,75 euro) + maart 2020 (958,88 euro) 

- Brief advocaat waaruit blijkt dat er voor de maand maart een te klein bedrag werd uitgekeerd en dit 

werd rechtgezet met een bijpassing in april) 

- Bestedingspatroon”. 

 

Er blijkt uit de stukken van het administratief dossier niet dat de verzoekende partij voor het nemen van 

de bestreden beslissing nog andere aanvullende documenten betreffende de bestaansmiddelen van de 

referentiepersoon heeft overgemaakt. Evenmin maakt de verzoekende partij dit ter gelegenheid van 

haar verzoekschrift aannemelijk. 

 

3.7. De verwerende partij motiveert in de bestreden beslissing over voornoemde documenten als volgt: 

 

“Op basis van de voorgelegde documenten kan niet worden besloten dat de referentiepersoon over 

toereikende bestaansmiddelen beschikt. Volgens de voorgelegde documenten beschikt de 

referentiepersoon over een gemiddeld maandelijks inkomen van 1188,72 euro. Gezien de verklaring van 

de advocaat niet gestaafd wordt door een officieel bewijsstuk zijn we genoodzaakt enkel rekening te 

houden met de voorgelegde bedragen. Echter, deze zijn niet ter waarde van 120% van het leefloon voor 

een persoon met gezinslast zoals voorgeschreven door bovenvermeld artikel 40ter van de wet van 

15.12.1980. Dat komt heden immers op 1555,78 euro per maand.” 

 

3.8. Door te stellen dat er geen reden is om te twijfelen aan het schrijven van de raadsman die haar toen 

bijstond, dat er ook niet wordt gemotiveerd dat er wordt getwijfeld aan de inhoud van dit schrijven en de 

verwerende partij hiermee derhalve rekening moet houden, weerlegt noch ontkracht de verzoekende 

partij de motieven van de bestreden beslissing waarin wordt gesteld dat ter staving van de 

bestaansmiddelen van de referentiepersoon onder meer bankuittreksels van BNP Paribas worden 

voorgelegd, waaruit blijkt dat de referentiepersoon een inkomen ontvangt van De Voorzorg voor de 

maanden december 2019 (1.254,76 euro), januari 2020 (1.319,49 euro), februari 2020 (1.221,75 euro) 

en maart 2020 (958,88 euro), evenals een brief van de advocaat waaruit blijkt dat er voor de maand 

maart een te klein bedrag werd uitgekeerd en dat dit werd rechtgezet met een bijpassing in april, dat op 

basis van de voorgelegde documenten niet kan worden besloten dat de referentiepersoon over 

toereikende bestaansmiddelen beschikt, dat de referentiepersoon volgens de voorgelegde documenten 

beschikt over een gemiddeld maandelijks inkomen van 1.188,72 euro, dat de verklaring van de 

advocaat niet gestaafd wordt door een officieel bewijsstuk zodat de gemachtigde genoodzaakt is enkel 

rekening te houden met de voorgelegde bedragen, dat deze echter niet ter waarde van 120% van het 

leefloon voor een persoon met gezinslast zijn zoals voorgeschreven door bovenvermeld artikel 40ter 

van de Vreemdelingenwet, dat dat heden immers op 1.555,78 euro per maand komt. Het is niet foutief, 

onzorgvuldig of kennelijk onredelijk van de verwerende partij om de verklaring van de advocaat niet te 
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aanvaarden omdat die niet wordt gestaafd met een officieel bewijsstuk, minstens maakt de verzoekende 

partij het tegendeel niet aannemelijk door louter te beweren dat er geen reden is om te twijfelen aan het 

voorgelegde schrijven van haar toenmalige raadsman. In zoverre de verzoekende partij meent dat er 

niet wordt gemotiveerd dat er wordt getwijfeld aan voornoemd schrijven, stelt de Raad vast dat uit de 

motieven blijkt dat de verwerende partij de verklaring van de advocaat niet weerhoudt, nu die niet wordt 

gestaafd door een officieel bewijsstuk. Aldus blijkt wel degelijk dat “er wordt getwijfeld aan voornoemd 

schrijven”, daar de verwerende partij de verklaring onvoldoende gestaafd acht om de inhoud ervan mee 

in rekening te nemen bij de berekening van het gemiddeld maandelijks inkomen van de 

referentiepersoon. De verzoekende partij maakt met haar betoog geenszins aannemelijk dat de 

verwerende partij gehouden was met voornoemde verklaring rekening te houden. 

 

3.9. Waar de verzoekende partij stelt dat de verwerende partij minstens, indien het schrijven van de 

raadsman die haar toen bijstond niet voldoende zou zijn geweest, gemakkelijk bijkomende inlichtingen 

had kunnen vragen, dat minstens een vraag om bijkomende inlichtingen voldoende was geweest indien 

de verwerende partij andere documenten aan het dossier toegevoegd wou zien, dat de verwerende 

partij echter heeft nagelaten dit te doen en aldus niet zorgvuldig was, wijst de Raad er vooreerst op dat 

het de aanvrager van verblijfsrecht toekomt alle elementen aan te brengen ter staving van het 

verblijfsrecht. Het bestuur moet daarbij geen tegensprekelijk debat organiseren zo zij zich voorneemt dit 

verblijfsrecht te weigeren. In dit verband herhaalt de Raad nogmaals dat de bewijslast van het 

beschikken over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen bij de verzoekende partij rust.  

 

In tegenstelling tot wat de verzoekende partij lijkt voor te houden, houdt het zorgvuldigheidsbeginsel niet 

in dat het bestuur er steeds toe gehouden is bijkomende stukken aan de betrokkene te vragen wanneer 

blijkt dat een voorgelegd stuk “niet voldoende zou zijn geweest”.  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt immers in dat een bestuur zich op afdoende wijze dient te informeren 

over alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen, met dien 

verstande echter dat de aanvrager van een vergunning, in casu van een verblijfskaart, alle nuttige 

elementen moet aanbrengen om te bewijzen dat hij voldoet aan de voorwaarden om de gevraagde 

vergunning te krijgen (RvS 12 maart 2013, nr. 222.809). De zorgvuldigheidsverplichting die rust op de 

bestuursoverheid geldt ook ten aanzien van de rechtsonderhorige of, in het kader van een wederkerig 

bestuursrecht, de burger (RvS 28 april 2008, nr. 182.450). Er dient op te worden gewezen dat de 

vreemdeling de nodige documenten moet aanbrengen opdat de verwerende partij kan beoordelen of hij 

aan de wettelijke voorwaarden voldoet. De verplichting die in casu rust op de vreemdeling, kadert 

bijgevolg in de wederkerige zorgvuldigheidsverplichting. 

 

De Raad merkt op dat de verzoekende partij zelf de nodige zorgvuldigheid aan de dag moet leggen om 

alle nuttige documenten en informatie aan de gemachtigde te bezorgen. De aanvrager van een recht op 

verblijf moet alle nuttige elementen aanbrengen om te bewijzen dat zij aan de voorwaarden voldoet om 

het gevraagde verblijfsrecht te krijgen. Het komt in de eerste plaats de verzoekende partij toe om erover 

te waken zich te bekwamen in elke procedure die zij heeft ingesteld, en, indien nodig, deze procedures 

te vervolledigen en te actualiseren. De verzoekende partij kan derhalve niet ernstig betogen dat een 

vraag om bijkomende inlichtingen voldoende was geweest indien de verwerende partij andere 

documenten aan het dossier toegevoegd wou zien, dat de verwerende partij echter heeft nagelaten dit 

te doen en aldus niet zorgvuldig was, nu de bewijslast bij het indienen van een aanvraag van een 

verblijfskaart als familielid van een burger van de Unie bij de verzoekende partij zelf berust.  

  

Ten overvloede wijst de Raad er nog op dat de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden de verzoekende partij niet verhindert om een nieuwe verblijfsaanvraag in te dienen vergezeld 

van de nodige stavingstukken indien zij meent dat de referentiepersoon in het bezit is van toereikende 

bestaansmiddelen. 

 

3.10. In de mate dat de verzoekende partij nog meent dat ze er vanuit kon gaan dat de overgemaakte 

stukken voldoende waren, toont zij geenszins aan waarom zij hierop zou hebben kunnen vertrouwen. 

Het komt immers aan de gemachtigde toe om na te gaan of, op het ogenblik van het nemen van de 

bestreden beslissing, is voldaan aan de wettelijke voorwaarden opdat de aanvraag kan worden 

gehonoreerd. Uit de door de verzoekende partij ondertekende bijlage 19ter (“aanvraag voor een 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie”) van 27 april 2020, die zich in het 

administratief dossier bevindt, blijkt dat “overeenkomstig 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 (…) de aanvraag onderzocht [zal] worden door de Minister of zijn gemachtigde.” 
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Aldus wist de verzoekende partij, minstens behoorde ze te weten, dat de verwerende partij de door haar 

voorgelegde stukken ging onderzoeken, zodat zij er niet per definitie kon van uitgaan dat de 

overgemaakte stukken voldoende waren. 

 

De Raad wijst erop dat het niet kennelijk onredelijk, onwettig of onzorgvuldig is dat de verwerende partij 

nagaat of, op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing, is voldaan aan de wettelijke 

voorwaarden opdat de aanvraag kan worden gehonoreerd. De verzoekende partij betwist in casu 

geenszins dat de verklaring van de advocaat niet gestaafd wordt door een officieel bewijsstuk noch 

toont zij aan dat het foutief, onzorgvuldig of kennelijk onredelijk was om de verklaring van de advocaat 

niet in rekening te brengen, nu deze verklaring niet gestaafd werd door een officieel bewijsstuk. Aldus is 

het niet foutief, onzorgvuldig of kennelijk onredelijk van de verwerende partij om zich genoodzaakt te 

zien enkel rekening te houden met de voorgelegde bedragen, die resulteren in een gemiddeld 

maandelijks inkomen van 1.188,72 euro. De verwerende partij kon dan ook op grond van voorgaande 

feitelijke vaststellingen op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing besluiten dat de 

voorgelegde bedragen, met name de inkomsten van de referentiepersoon, niet ter waarde van 120% 

van het leefloon zijn voor een persoon met een gezinslast zoals voorgeschreven door artikel 40ter van 

de Vreemdelingenwet, nu, zo blijkt uit de motieven van de bestreden beslissing, dit heden neerkomt op 

1.555,75 euro per maand. Met haar betoog slaagt de verzoekende partij er niet in het tegendeel 

aannemelijk te maken. 

 

Een schending van het vertrouwensbeginsel, al dan niet in combinatie met het 

rechtszekerheidsbeginsel, wordt niet aangetoond. 

 

3.11. De Raad herhaalt dat de gemachtigde in de bestreden beslissing tot weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden vaststelt dat uit de voorgelegde bewijzen niet kan worden besloten dat de 

referentiepersoon over toereikende bestaansmiddelen beschikt, daar de voorgelegde bedragen niet ter 

waarde van 120% van het leefloon zijn voor een persoon met gezinslast zoals voorgeschreven door 

artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. Voorts stelt de gemachtigde dat overeenkomstig artikel 42, §1, 

tweede lid van de Vreemdelingenwet, in het geval de bestaansmiddelen overeenkomstig artikel 40ter 

van de Vreemdelingenwet ontoereikend zijn, een behoefteanalyse dient te worden gemaakt. De 

gemachtigde motiveert hierover in de bestreden beslissing concreet wat volgt: 

 

“Met oog op het uitvoeren van de behoefteanalyse werd een bestedingspatroon voorgelegd. Echter 

dient vooreerst opgemerkt te worden dat dit stuk louter als een verklaring op eer dient beschouwd te 

worden. Er werden geen officiële, objectieve stavingsstukken voorgelegd. 

Indien we er van uit gaan dat de verklaarde kosten daadwerkelijk overeenstemmen met wat de 

referentiepersoon heden zou moeten betalen, en we de behoefteanalyse maken met de beschikbare 

gegevens, komen we op een totale kost van 1083.21 euro per maand. Op basis van de verklaarde 

kosten blijkt er, rekening houdende met de gemiddelde inkomsten van 1188,72 euro, slechts 105,51 

euro ter beschikking voor o.a. medische kosten, brandstof, kleding, ... die niet werden voorgelegd in het 

bestedingspatroon. 

Ook blijkt dat de referentiepersoon in een sociale huurwoning woont. Hieruit blijkt reeds impliciet de 

kwetsbare financiële situatie van de referentiepersoon. Immers, zij kan genieten van een lagere 

huurprijs voor haar sociale huurwoning welke afwijkt van de basishuurprijs en welke individueel werd 

aangepast aan onder andere het inkomen van de huurder. De sociale huisvestingsmaatschappij C.V. 

Kantonale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting heeft bijgevolg reeds een analyse 

gemaakt en geoordeeld dat de referentiepersoon behoeftig is. 120% van het leefloon is dus echt wel het 

minimum dat de referentiepersoon ter beschikking moet hebben, alvorens het verblijfsrecht aan 

betrokkene kan worden toegekend.” 

 

3.12. In zoverre de verzoekende partij opnieuw betoogt dat de verwerende partij van een bedrag van 

1.188,72 euro per maand vertrekt terwijl de inkomsten meer bedragen, zoals blijkt uit de stukken van het 

dossier en tevens uit het schrijven van de raadsman die haar indertijd heeft bijgestaan, dat hierboven 

reeds werd uiteengezet dat het bedrag waarmee rekening wordt gehouden niet zomaar kan beperkt 

worden tot 1.188,72 euro en dat met de inhoud van het schrijven van de raadsman die haar indertijd had 

bijgestaan, ook rekening moet worden gehouden, dat er immers geen reden is om te twijfelen aan het 

schrijven van de raadsman die haar toen bijstond, dat er ook niet wordt gemotiveerd dat er wordt 

getwijfeld aan de inhoud van dit schrijven en dat de verwerende partij hiermee derhalve rekening moet 

houden, wordt verwezen naar hetgeen uiteengezet werd in punt 3.8. Door haar betoog, zoals 

uiteengezet in punt 3.8, te herformuleren en te herhalen, toont de verzoekende partij niet aan dat de 

motieven omtrent het maandelijks gemiddeld inkomen van de referentiepersoon foutief, onzorgvuldig, 
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kennelijk onredelijk of in strijd met artikel 40ter van de Vreemdelingenwet zijn noch dat met de verklaring 

van haar raadsman rekening had moeten worden gehouden. In de mate dat de verzoekende partij doet 

uitschijnen dat haar inkomsten meer bedragen, wat zou blijken uit de stukken van het dossier, stelt de 

Raad vast dat in het administratief dossier overschrijvingsbewijzen van BNP Paribas te vinden zijn, 

waarnaar in de bestreden beslissing wordt verwezen. Uit deze documenten kan slechts afgeleid worden 

dat de verzoekende partij van De Voorzorg in december 2019 1.254,76 euro, in januari 2020 1.319,49 

euro, in februari 2020 1.221,75 euro en in maart 958,88 euro ontving, zodat de verwerende partij op 

basis van deze documenten kon vaststellen dat het gemiddeld maandelijks inkomen van de 

verzoekende partij 1.188,72 euro bedraagt. De verzoekende partij maakt niet duidelijk met welke andere 

stukken de verwerende partij gehouden was rekening te houden. De Raad herhaalt in dit verband dat de 

verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat de verwerende partij gehouden was rekening te houden 

met de verklaring van haar raadsman. 

 

De verzoekende partij meent verder dat minstens ook hier de verwerende partij gemakkelijk bijkomende 

inlichtingen had kunnen vragen indien de voorgelegde stukken niet voldoende zouden zijn geweest, dat 

minstens een vraag om bijkomende inlichtingen voldoende was geweest indien de verwerende partij 

andere documenten aan het dossier toegevoegd wou zien, dat de verwerende partij echter heeft 

nagelaten dit te doen en aldus niet zorgvuldig was, dat de verzoekende partij er dan ook van uit kon 

gaan dat de overgemaakte stukken voldoende waren. De Raad verwijst in dit verband naar hetgeen 

uiteengezet werd in punten 3.9. en 3.10. De verzoekende partij maakt immers geenszins aannemelijk 

dat de verwerende partij gehouden was inlichtingen te vragen, daar het aan haar toekwam om de 

nodige stukken voor te leggen ter staving van haar aanvraag om gezinshereniging, noch toont de 

verzoekende partij aan dat zij ervan kon uitgaan dat de overgemaakte stukken voldoende waren, nu uit 

de voornoemde door haar ondertekende bijlage 19ter van 27 april 2020 blijkt dat “overeenkomstig 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 (…) de aanvraag onderzocht [zal] worden door de 

Minister of zijn gemachtigde.” Aldus wist de verzoekende partij, minstens behoorde ze te weten, dat de 

verwerende partij de door haar voorgelegde stukken ging onderzoeken, zodat zij er niet per definitie kon 

van uitgaan dat de overgemaakte stukken voldoende waren. 

 

3.13. In zoverre de verzoekende partij nog stelt dat het verschil dan ook niet bepaald kan worden op 

105,51 euro, zoals de verwerende partij stelde, dat de verwerende partij minstens diende vast te stellen 

dat dit gezin met de inkomsten die zij genereren in hun behoeften kunnen voorzien, kan de Raad slechts 

vaststellen dat de verzoekende partij, zoals uit het voorgaande blijkt, geenszins aannemelijk maakt dat 

de motieven over het gemiddeld maandelijks inkomen van 1.188,72 euro van de referentiepersoon 

foutief, onzorgvuldig dan wel kennelijk onredelijk zijn. Daarnaast weerlegt noch ontkracht de 

verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing waarin wordt gesteld dat met het oog op 

het uitvoeren van een behoefteanalyse een bestedingspatroon werd voorgelegd, dat echter vooreerst 

dient opgemerkt te worden dat dit stuk louter als een verklaring op eer dient beschouwd te worden, dat 

er geen officiële stavingstukken werden voorgelegd, dat indien de gemachtigde er vanuit gaat dat de 

verklaarde kosten daadwerkelijk overeenstemmen met wat de referentiepersoon heden zou moeten 

betalen, en hij de behoefteanalyse maakt met de beschikbare gegevens, hij op een totale kost van 

1.083,21 euro per maand komt, dat op basis van de verklaarde kosten er blijkt dat, rekening houdende 

met de gemiddelde inkomsten van 1.188,72 euro, slechts 105,51 euro ter beschikking blijkt voor onder 

andere medische kosten, brandstof, kleding… die niet werden voorgelegd in het bestedingspatroon, dat 

120% van het leefloon dus wel echt het minimum is dat de referentiepersoon ter beschikking moet 

hebben, alvorens het verblijfsrecht aan de verzoekende partij kan worden toegekend. De verzoekende 

partij toont niet aan dat zij wel degelijk officiële stavingstukken heeft voorgelegd noch dat de verwerende 

partij een foutieve weergave geeft van de door haar verklaarde kosten ten bedrage van 1.083,21 euro. 

Zij maakt dan ook geenszins aannemelijk dat het verschil tussen het gemiddeld maandelijks inkomen en 

de maandelijkse kosten niet kan bepaald worden op 105,51 euro. Waar zij stelt dat de verwerende partij 

diende vast te stellen dat haar gezin met de inkomsten die zij genereren in hun behoeften kunnen 

voorzien, maakt zij dit geenszins aannemelijk. Zij toont niet aan dat het foutief, onzorgvuldig of kennelijk 

onredelijk van de verwerende partij is om te stellen dat er op basis van de verklaarde kosten slechts 

105,51 euro ter beschikking blijkt voor onder andere medische kosten, brandstof, kleding… en dat 120% 

van het leefloon dus wel echt het minimum is dat de referentiepersoon ter beschikking moet hebben, 

alvorens het verblijfsrecht aan de verzoekende partij kan worden toegekend. 

 

3.14. De verzoekende partij betoogt in een derde middelonderdeel dat de verwerende partij motiveert 

dat de referentiepersoon een sociale woning huurt en kan genieten van een lagere huurprijs en stelt dat 

de referentiepersoon aldus behoeftig zou zijn, dat zij zich hierin niet kan vinden, dat artikel 42 van de 
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Vreemdelingenwet immers stelt dat het gezin in de eigen behoeften moet kunnen voorzien, dat het 

gezin huurt bij de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting en het gezin in de 

eigen behoeften kan voorzien, zoals door de wet gesteld, dat het ene het andere niet uitsluit, dat het niet 

is omdat een gezin huurt bij de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting dat 

daardoor het gezin in een kwetsbare financiële situatie verkeert, laat staan niet in de eigen behoeften 

kan voorzien, hetgeen de verwerende partij onterecht besluit, dat de Kantonnale Bouwmaatschappij zich 

niet op de Vreemdelingenwet baseert en de verwerende partij zich ook niet zomaar kan baseren op 

hetgeen de Kantonnale Bouwmaatschappij al of niet heeft beslist, dat huren bij de Kantonnale 

Bouwmaatschappij van Beringen afhankelijk is van het gezinsinkomen, dat het gezinsinkomen voor een 

persoon met gezinslast beperkt dient te zijn tot 40.097 euro per jaar of 3.341 euro per maand, dat de 

Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting de huurprijs begroot op grond van 

verschillende parameters, zoals samenstelling gezin, de woningkwaliteit, vermindering onroerende 

voorheffing…, dat nergens uit blijkt dat de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor 

Huisvesting geoordeeld heeft dat de referentiepersoon behoeftig is, laat staan behoeftig in de zin van de 

Vreemdelingenwet, dat de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting in elk geval 

nergens heeft geoordeeld dat dit gezin niet kan instaan voor de eigen behoeften met de inkomsten die 

zij op dit moment hebben en dit in de zin van artikel 42 van de Vreemdelingenwet. 

 

De Raad herhaalt vooreerst dat de verzoekende partij geenszins de motieven betwist waarin wordt 

gesteld dat met oog op het uitvoeren van de behoefteanalyse een bestedingspatroon werd voorgelegd, 

dat dit stuk echter louter als een verklaring op eer dient beschouwd te worden, dat er geen officiële, 

objectieve stavingstukken werden voorgelegd, dat indien de gemachtigde ervan uitgaat dat de 

verklaarde kosten daadwerkelijk overeenstemmen met wat de referentiepersoon heden zou moeten 

betalen, en hij de behoefteanalyse maakt met de beschikbare gegevens, hij op een totale kost van 

1.083,21 euro per maand komt, dat op basis van de verklaarde kosten er, rekening houdende met de 

gemiddelde inkomsten van 1.188,72 euro, slechts 105,51 euro ter beschikking blijkt voor onder andere 

medische kosten, brandstof, kleding... die niet werden voorgelegd in het bestedingspatroon en dat 120% 

van het leefloon dus echt wel het minimum is dat de referentiepersoon ter beschikking moet hebben, 

alvorens het verblijfsrecht aan de verzoekende partij kan worden toegekend. De verzoekende partij 

betwist aldus niet dat er geen officiële en objectieve stavingstukken werden voorgelegd, noch dat de 

totale maandelijkse kosten 1.083,21 euro betreft. Gezien zij niet aantoont dat onterecht uitgegaan werd 

van een beschikbaar inkomen van 1.188,72 euro, toont zij ook niet aan dat onterecht werd vastgesteld 

dat maar 105,51 euro overblijft voor andere kosten die niet werden gevoegd in de verklaring. 

 

Nog daargelaten de vraag of de vaststelling dat geen officiële en objectieve stavingstukken werden 

voorgelegd in het kader van het bestedingspatroon afdoende is om vast te stellen dat de verzoekende 

partij niet voldoet aan de voorwaarden, nu de verwerende partij niet op basis van objectieve gegevens 

een behoefteanalyse kan maken, toont de verzoekende partij niet aan dat, gelet op het feit dat de totale 

kost van gekende uitgaven 1.083,21 euro is en de verzoekende partij andere uitgaven zoals medische 

kosten, brandstof, kleding en dergelijke meer niet voegde aan het door haar verklaarde 

bestedingspatroon, foutief, onzorgvuldig of kennelijk onredelijk werd geoordeeld dat 120% van het 

leefloon het minimum is dat de referentiepersoon ter beschikking moet hebben, wat aldus blijkens de 

motieven dat volgens de voorgelegde documenten de referentiepersoon over een gemiddeld 

maandelijks inkomen beschikt van 1188,72 euro en deze niet ter waarde zijn van 120% van het leefloon 

voor een persoon met gezinslast, niet het geval is. 

 

Voornoemde motieven volstaan aldus om de behoefteanalyse te schragen. Het motief waarop de 

verzoekende partij kritiek uit, met name het motief met betrekking tot de sociale huurwoning en de 

kwetsbare financiële situatie van de referentiepersoon, is overtollig. Kritiek op een overtollig motief kan 

niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. Het betoog van de verzoekende partij in 

dit verband is dan ook niet dienstig. 

 

3.15. Door te stellen dat haar gezin met de huidige inkomsten en kosten in de eigen behoeften voorziet, 

dat het gezin dit ook al heeft aangetoond voor een periode van meer dan één jaar, dat de verzoekende 

partij zich gelukkig sinds 17 augustus 2019 heeft kunnen vervoegen bij haar gezin en aldus al meer dan 

één jaar, dat haar gezin sindsdien ook in de eigen behoeften kan voorzien met de inkomsten die haar 

gezin heeft, maakt de verzoekende partij dit geenszins aannemelijk. Met haar betoog gaat de 

verzoekende partij er immers aan voorbij dat het haar toekomt aan te tonen dat de referentiepersoon 

beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. De bewijslast inzake het 

aantonen van het beschikken over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen rust, het 

weze herhaald, op de verzoekende partij. 
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De loutere bewering dat haar gezin in de eigen behoeften voorziet is onvoldoende om de motieven van 

de thans bestreden beslissing, zoals die hierboven reeds werden uiteengezet, te weerleggen of te 

ontkrachten. Door louter het tegendeel te beweren toont de verzoekende partij niet aan dat de motieven 

van de thans bestreden beslissing foutief, onzorgvuldig dan wel kennelijk onredelijk zijn.  

 

Waar de verzoekende partij nog meent dat er bovendien geen rekening wordt gehouden met de 

inkomsten die zij ook zal generen, dat zij nog niet is kunnen gaan werken omdat zij werd meegedeeld 

dat dit nog niet kan, dat zij niettemin zal trachten dit in orde te brengen, nu zij heeft vernomen dat 

werken wel tot de mogelijkheden behoort, dat zij immers wil gaan werken wat dan ook zal zorgen voor 

een betere financiële situatie, kan de Raad slechts vaststellen dat de verzoekende partij op het ogenblik 

van het nemen van de bestreden beslissing geen inkomen genereerde, minstens niet heeft aangetoond 

dat zij een inkomen had, zodat de verwerende partij bij het maken van de behoefteanalyse hier 

geenszins rekening mee kon houden. Het is niet foutief, onzorgvuldig of kennelijk onredelijk van de 

verwerende partij om op het ogenblik van het nemen van de thans bestreden beslissing slechts rekening 

te houden met actuele inkomsten van de referentiepersoon, daar dit de enige inkomsten zijn die door de 

verzoekende partij werden aangetoond. 

 

3.16. Een schending van de artikelen 40ter en 42 van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

3.17. De verzoekende partij wijst tot slot nog op een schending van artikel 8 van het EVRM, dat luidt als 

volgt: 

 

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

correspondentie. 

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

3.18. Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, 

veronderstelt het bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven dat beschermingswaardig is 

onder artikel 8 van het EVRM. 

 

Dit privé- en/of familie- en gezinsleven dient te bestaan op het moment van de bestreden beslissing. 

 

De Raad kijkt in eerste instantie na of de verzoekende partij een beschermingswaardig privé- en/of 

familie- en gezinsleven aanvoert in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een inbreuk werd 

gepleegd op het recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven door het nemen van de 

bestreden beslissing. 

 

Te dezen verwijst de verzoekende partij vooreerst naar het familie- en gezinsleven en het privéleven 

met haar echtgenote Y.N. en hun samenwoonst sinds hun huwelijk in 1991. 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven' noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat het bestaan van een privé-/gezinsleven dat 

beschermingswaardig is onder artikel 8 van het EVRM, wordt betwist. 

 

3.19. Met de bestreden beslissing wordt de verzoekende partij het verblijfsrecht op grond van artikel 

40ter van de Vreemdelingenwet geweigerd. De Raad van State wees er in zijn arrest nr. 231.772 van 26 

juni 2015 op dat ook al primeert artikel 8 van het EVRM op de bepalingen van de Vreemdelingenwet, dit 

niet wil zeggen dat aan de administratieve overheid een belangenafweging wordt opgelegd, daar de 

wetgever deze reeds heeft voorzien in het kader van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. Tevens 

bepaalde de wetgever dat het voordeel van een verblijfsrecht aan bepaalde familieleden van een Belg 

slechts kan worden toegekend wanneer bepaalde voorwaarden zijn voldaan, zoals de verplichting voor 

de Belgische gezinshereniger om over stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen te 

beschikken. Deze voorwaarde werd door het Grondwettelijk Hof, in zijn arrest nr. 121/2013 van 26 

september 2013, niet als een onevenredige inbreuk op het recht op respect voor het privéleven en 
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gezinsleven, zoals gewaarborgd door artikel 8 van het EVRM, beschouwd (cf. de consideransen B.64.7 

iuncto B.65, en B.52.3). 

 

Bijgevolg staat in dit kader het opleggen aan de administratieve overheid om een belangenafweging te 

doen gelijk aan het feit dat de vreemdeling moet voldoen aan de wettelijk voorziene voorwaarden om 

van een gezinshereniging te kunnen genieten. In onderhavig verzoekschrift maakt de verzoekende partij 

niet aannemelijk dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris op kennelijk onredelijke, onjuiste 

of onzorgvuldige wijze zou hebben geoordeeld dat niet blijkt dat is voldaan aan de 

bestaansmiddelenvoorwaarde zoals bepaald in artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. In deze 

omstandigheden blijkt niet dat het bestuur tot een verdere belangenafweging diende over te gaan, laat 

staan dat hieromtrent dan diende te worden gemotiveerd. 

 

3.20. De verzoekende partij verwijst ter gelegenheid van haar verzoekschrift niet alleen naar het familie- 

en gezinsleven en het privéleven met haar echtgenote maar ook met haar kinderen en stelt dat zij 

steeds ingeschreven is geweest bij haar gezin, dat zij momenteel nog steeds samenwoont met haar 

echtgenote en met haar dochter A., dat de gezamenlijke kinderen in België geboren zijn en allemaal de 

Belgische nationaliteit bezitten, dat de kinderen sinds hun geboorte met hun vader, tevens de 

verzoekende partij, en zijn echtgenote hebben samengewoond, dat de onderbreking in de samenwoonst 

niet haar vrije keuze was, dat zodra zij kon, haar gezin opnieuw vervoegd heeft op 17 augustus 2019, 

dat de verwerende partij met deze belangen diende rekening te houden, wat zij evenwel niet heeft 

gedaan, dat er in casu geen evenwichtige beoordeling is gemaakt van alle in het geding zijnde 

belangen, minstens, dat in het bijzonder rekening werd gehouden met de belangen van het hele gezin, 

inclusief de kinderen en de echtgenote, dat de beslissing die aan haar werd betekend in deze 

benadering niet gerechtvaardigd/proportioneel is, daar deze enkel als gevolg heeft dat haar recht op een 

privé- en gezinsleven wordt geschonden, nu zij niet kan blijven bij haar echtgenote en de kinderen in 

België, dat de overheid geen enkel voordeel heeft bij het nemen van dergelijke beslissingen, dat de 

beslissing van 21 oktober 2020 aldus niet in verhouding is tot het recht op eerbieding van het 

familieleven, dat zij, als familielid van een Belg, door haar aanvraag gezinshereniging expliciet haar 

recht op een familielieven inroept, dat de verwerende partij geen enkele afweging van de belangen van 

de verzoekende partij maakt waardoor dus afbreuk wordt gedaan aan het artikel 8 van het EVRM. 

 

In de mate dat de verzoekende partij verwijst naar een familie- en gezinsleven en een privéleven met 

haar kinderen blijkt vooreerst geenszins dat zij zich hierop beriep bij de aanvraag gezinshereniging die 

zij indiende in functie van haar Belgische echtgenote, zodat niet kan worden ingezien waarom de 

verwerende partij gehouden was hiermee rekening te houden of hierover te motiveren. Dit geldt des te 

meer nu de bestreden beslissing geen bevel om het grondgebied te verlaten inhoudt, zodat de 

bestreden beslissing ook geen scheiding impliceert tussen de verzoekende partij, haar echtgenote en 

haar kinderen, zelfs niet van tijdelijke aard. De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat haar privé- 

en gezinsleven daadwerkelijk worden verbroken door de bestreden beslissing, en toont evenmin aan 

hoe de bestreden beslissing zou leiden tot onoverkomelijke hinderpalen voor haar gezins- en privéleven.  

 

Wat betreft de overige kritiek op het familie- en gezinsleven en het privéleven met haar echtgenote, met 

name dat er in casu geen evenwichtige beoordeling is gemaakt van alle in het geding zijnde belangen, 

minstens, dat in het bijzonder rekening werd gehouden met de belangen van het hele gezin, inclusief de 

echtgenote, dat de beslissing die aan haar werd betekend in deze benadering niet 

gerechtvaardigd/proportioneel is, verwijst de Raad opnieuw naar hetgeen uiteengezet werd in punt 3.19. 

 

3.21. Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

3.22. De verzoekende partij toont niet aan dat de verwerende partij op basis van onjuiste gegevens, op 

kennelijk onredelijke wijze of onzorgvuldige wijze heeft vastgesteld dat de verzoekende partij niet 

voldoet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet om het verblijfsrecht in 

België te verkrijgen op basis van gezinshereniging met haar Belgische echtgenote Y.N. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel of het 

redelijkheidsbeginsel blijkt niet. 

 

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

 

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

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig februari tweeduizend 

eenentwintig door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN N. VERMANDER 

 


