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 nr. 270 705 van 30 maart 2022 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. ROEGIERS 

Vrombautstraat 114 

9900 EEKLO 

  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 Braziliaanse nationaliteit te zijn, op 5 januari 2022 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van 10 december 2021 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel 

om het grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 7 januari 2022 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 21 februari 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 maart 2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. ROEGIERS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat A. DE WILDE, die loco advocaten D. MATRAY en S. VAN ROMPAEY verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster diende op 6 augustus 2020 een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie, in functie van haar wettelijk geregistreerde partner. Op 4 februari 2021 

werd een beslissing genomen tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Deze beslissing werd vernietigd door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) bij arrest met nummer 256 008 van 9 juni 2021. 
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1.2. Op 10 december 2021 werd een nieuwe beslissing genomen tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de bestreden 

beslissing, 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 6.08.2020 werd 

ingediend door: 

 

[…] 

 

om de volgende reden geweigerd: 

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

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

Betrokkene vraagt gezinshereniging aan met haar wettelijk, geregistreerde partner, de genaamde H. 

A.H. (RR […]) van Belgische nationaliteit in toepassing van artikel 40 ter, §2, eerste lid, 2° van de wet 

van 15/12/80. Er werd betreffende deze aanvraag reeds eerder een beslissing genomen op 4.02.2021. 

Echter, de Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen vernietigde deze beslissing vandaar dat heden een 

nieuwe beslissing dient te worden genomen. 

 

Artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 stelt dat bij een aanvraag gezinshereniging in functie van een 

Belg de Belgische onderdaan moet aantonen 'dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige 

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

bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan honderd twintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 

14, §1, 3°, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie 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 werden de volgende documenten van de Belg voorgelegd: 

-fiscaal attest waaruit blijkt dat de referentiepersoon geen enkel bedrag verschuldigd is inzake 

belastingen, taksen, boeten, intresten, vervolgingskosten en toebehoren dd. 5.08.2020 

- Aanslagbiljet uit de personenbelasting van de inkomsten van 2018, aanslagjaar 2019. 

- Aanslagbiljet uit de personenbelasting van de inkomsten van 2019, aanslagjaar 2020. 

- Bewijs dat betrokkene aangesloten is als persoon ten laste bij het ziekenfonds Partena voor het jaar 

2021 + bewijs dat de referentiepersoon zelf eveneens is aangesloten bij dit ziekenfonds en als 

'zelfstandige’ gekend is. 

 

Met deze voorgelegde documenten wenst de Belgische referentiepersoon mogelijks te bewijzen dat hij 

bestaansmiddelen heeft die voortkomen uit een zelfstandige activiteit als bedrijfsleider. 

 

De bewijzen kunnen echter niet als voldoende worden aanvaard. Voor zover een referentiepersoon 

wenst aan te tonen bestaansmiddelen te hebben uit een zelfstandige activiteit dient op objectieve wijze 

te worden aangetoond dat er heden een zelfstandige activiteit plaats vindt, 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 die 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 stabiliteit van de bestaansmiddelen te kunnen vaststellen zijn de aanslagbiljetten 

van de personenbelasting van de referentiepersoon wel nuttig. Echter, er kan niet automatisch vanuit 

gegaan worden dat de referentiepersoon, op het moment van de aanvraag nog steeds over 

gelijkaardige bestaansmiddelen kon beschikken. Overeenkomstig de opmerkingen van de RW heeft 

betrokkene dan wel voorgelegd wat haar werd gevraagd, dat neemt niet weg dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken een appreciatie mag doorvoeren van de voorgelegde documenten. De dienst 

vreemdelingenzaken heeft inderdaad nagelaten bijkomende informatie op te vragen. Gezien de 

aantallen dossiers die de dienst Gezinshereniging te verwerken heeft, is het niet mogelijk voor elk 

individueel dossier, nog eens tussentijds betrokkene te raadplegen om extra toelichting te vragen.  
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Als in de wet voorzien is dat enkel gezinshereniging kan worden toegekend voor zover de Belg kan 

aantonen over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt, mag worden 

aangenomen dat dit begrijpelijk genoeg is. Het is niet dat de Belg moet aantonen te hebben beschikt (in 

het verleden) over die bestaansmiddelen. Voor een loontrekkende zou de Raad evenmin loonfiches 

aanvaarden van 6 maanden voor de aanvraag, dat houdt geen steek. Vooral gezien de doelstelling is, 

zoals in art. 42, §1, tweede lid omschreven dat de Dienst Vreemdelingenzaken moet kunnen vaststellen 

dat de Belg kan voorkomen een beroep te moeten doen op een Belgische openbare overheden om in 

het levensonderhoud van zijn partner te voldoen. Er kan bezwaarlijk gesteld worden dat 

bestaansmiddelen van 8 maanden voordien, dit zouden kunnen bewijzen. Het feit dat betrokkene na de 

beslissing of zelfs maar de beslissing van de RW het dossier niet heeft vervolledigd, terwijl zij 

redelijkerwijze kon verwachten dat wij nog steeds die informatie nodig hebben, stekt evenmin tot 

vertrouwen. 

De meest recente factuur van de huidige sociale bijdragen, het bedrag dat voorafbetaald werd aan 

bedrijfsvoorheffing en bewijzen van welke bedragen de referentiepersoon van de bedrijfsrekening heeft 

kunnen overmaken op zijn persoonlijke rekening zouden berekening van de reële bestaansmiddelen 

kunnen geven van de referentiepersoon. Het bewijs van aansluiting als zelfstandige bij het ziekenfonds, 

alsook het bewijs van aansluiting van betrokkene zelf, bewijst hoogstens de aansluiting bij een 

ziekenfonds. Op zich wil dat niets zeggen met betrekking tot effectieve zelfstandige activiteit en/of 

stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. 

 

Kortom, op basis van de voorgelegde documenten kan niet worden vastgesteld dat de referentiepersoon 

heden een zelfstandige activiteit heeft en kan niet worden vastgesteld over hoeveel bestaansmiddelen 

hij met een zekere regelmaat en stabiliteit kan beschikken. Dit alles dient wel degelijk expliciet te worden 

aangetoond. De Dienst Vreemdelingenzaken beschikt niet over de nodige kanalen, databanken of wat 

dan ook om dergelijke gegevens te kunnen achterhalen. We weten niet eens voor welke firma de 

referentiepersoon actief zou zijn. Het is aan betrokkene en de referentiepersoon om de nodige 

gegevens te verstrekken. De toetsing van art. 40ter kan daarom niet gebeuren. 

 

De behoefteanalyse overeenkomstig art. 42, §1, tweede lid van de wet van 15.12.1980 is in dit geval 

overbodig. 

Er werd immers niet vastgesteld dat het inkomen ontoereikend is, wel dat er geen zicht is op de huidige 

bestaansmiddelen. 

 

Het recht op verblijf in toepassing van artikel 40 ter wordt geweigerd aan betrokkene. Het Al van 

betrokkene dient te worden ingetrokken. 

 

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.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert drie middelen aan die zij uiteenzet als volgt:  

 

“1. Eerste middel : Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, omdat DVZ de juridische en feitelijke 

aard/bewijswaarde van de gevraagde documenten niet voldoende heeft onderzocht. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de overheid haar beslissingen zorgvuldig dient voor te 

bereiden en moet enten op correcte feitenvinding. 

[RvV 18 november 2019, nr. 228.889, T.Vreemd. 2020, 228] 

 

DVZ stelt dat een aanslagbiljet (van het meest recente aanslagjaar 2020] niet volstaat om de 

bestaansmiddelen van de partner van mevr. A. aan te tonen, omdat dit enkel zou staven dat hij in het 

verleden over bestaansmiddelen beschikte. Maar tezelfdertijd vraagt DVZ de meest recente factuur van 

de betaalde sociale bijdragen "om de reële bestaansmiddelen te berekenen”. 

 

DVZ weet toch hoe sociale bijdragen voor een zelfstandige worden berekend en geïnd ? Het gaat om 

voorlopige (forfaitaire) betalingen per kwartaal berekend op het beroepsinkomen het jaar voordien7, en 

de eindafrekening m.b.t. de reële inkomsten gebeurt per jaar op basis van de fiscale aangifte (en dus 

mede op basis van de belastingaanslag). 
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Het is totaal onlogisch om enerzijds van oordeel te zijn dat aanslagbiljetten geen zicht geven op de 

actuele beroepsinkomsten, maar bijkomend wel een factuur van de laatste sociale bijdragen te vragen 

die slechts voorlopig is en een indicatie geeft van het beroepsinkomen van een jaar eerder. 

 

Dit toont aan hoe DVZ in de wilde weg telkens bijkomende administratieve paperassen uit haar duim 

zuigt om het dossier te blokkeren, zonder concreet de juridische en feitelijke waarde van die 

documenten m.b.t. het beroepsinkomen te onderzoeken, daarbij halsstarrig elke voorafgaande 

communicatie met mevr. A. en haar partner weigerend, [zie ook tweede en derde middel] 

 

Bijna lukraak worden papieren genoemd die verband houden met het zelfstandigenstatuut en die men 

nog niet heeft, om de regularisatie van het verblijf te bemoeilijken. (Vergelijk met de vorige beslissing 

waarin een aanslagbiljet werd gevraagd van een aanslagjaar dat nog niet verstreken was !) Het is dan 

helemaal onbegrijpelijk dat DVZ blijkbaar verwacht dat de partner van mevr. A. spontaan zou moeten 

beseffen dat hij een “factuur van de laatste sociale bijdragen" zou moeten voorleggen, aangezien een 

zelfstandige maar al te goed weet dat dit het (actuele) beroepsinkomen niet staaft.” 

 

 “2. Tweede middel : Schending van het redelijkheidsbeginsel in samenhang met het 

zorgvuldigheidsbeginsel en rechtszekerheidsbeginsel, omdat DVZ opnieuw (!) voor het eerst in een 

weigeringsbeslissing bijkomende documenten vereist, die op voorhand, ter voorbereiding van die 

beslissing, niet werden opgevraagd 

 

Er is een schending van het redelijkheidsbeginsel, wanneer de overheid kennelijk onredelijk handelt 

[RvV 31 mei 2014, nr. 124.322, T.Vreemd. 2014, 321], veelal omdat de beslissing afwijkt van het 

normale beslissingspatroon van een kundig en gematigd handelend bestuur, zonder dat de marginale 

toetsing (die verbonden is met de uitgeoefende beleidsvrijheid) ertoe mag leiden dat de rechter zou 

moeten oordelen dat een beslissing nog “een beetje onredelijk" mag zijn. [RvS 28 oktober 2013, nr. 

225.271, CDPK 2014, 472] 

 

De rode draad in dit dossier is dat er elke keer nieuwe documenten worden gevraagd onder het mom 

van “de wetgeving is duidelijk" en “het is aan de aanvrager of referentiepersoon om aan DVZ de nodige 

documenten te verstrekken" en “betrokkenen moesten redelijkerwijs weten dat wij die documenten 

verlangden". 

 

Komaan zeg ! 

 

Er is een constante schuldverschuiving in dit dossier. DVZ wijst er fijntjes op dat de verzoekende partij 

het dossier niet heeft vervolledigd door de documenten over te maken die in de vernietigde beslissing 

werden opgesomd, terwijl ze “redelijkerwijs" kon verwachten dat DVZ die documenten nog nodig had. 

 

In de eerste plaats werd de beslissing waarin die documenten werden “opgevraagd", uit het 

rechtsverkeer verwijderd. Dit betekent dat die beslissing retroactief niet meer bestaat, en dus ook die 

"vraag" tot bijkomende documenten die voor het eerst in die beslissing werd vermeld. 

 

Als DVZ ervoor kiest om, met het oog op het verkrijgen van bijkomende documenten, met de 

rechtzoekende te "communiceren" via officiële beslissingen die rechtsgevolgen hebben, eerder dan 

officieuze brieven ter voorbereiding van die beslissingen, dan moet zij ook de gevolgen daarvan dragen 

in omgekeerde richting, indien die beslissing wordt vernietigd : de inhoud daarvan bestaat niet meer. 

Verzoeker was er dan ook niet toe gehouden om aanvullende documenten over te maken (en by the 

way, de gemeente had tegen hen gezegd dat het dossier nu in orde was...). 

 

Bovendien gaat het niet op om onder de noemer van "redelijke verwachtingen" de verantwoordelijkheid 

voor het verdere administratieve traject van een dossier bij de aanvrager te leggen. De rechtzoekende 

kan geen verwachtingen koesteren na een foutief overheidsoptreden dat resulteert in een vernietiging 

van een bestuurlijke beslissing. Op dat moment ontstaat er een leemt die de overheid zelf moet 

opvullen, bijvoorbeeld door zo snel mogelijk te verduidelijken wat nu van de aanvrager wordt verwacht. 

De overheid staat in voor de rechtszekerheid. Voor hetzelfde geld kon DVZ na het vernietigingsarrest 

van de Raad bijvoorbeeld haar mening hebben herzien, en hebben geoordeeld dat het dossier in orde 

was. Dat kan verzoekster niet weten. Het komt in de eerste plaats toe aan de overheid om redelijk te 

handelen, alvorens de burger redelijke verwachtingen kan koesteren... 
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Trouwens, over verwachtingen gesproken, men zou toch juist verwachten dat DVZ bijkomende 

informatie opvraagt, wanneer de Raad heeft geoordeeld dat dit nodig is voor verdere gevolgtrekkingen 

in dit dossier, niet ? Verzoekster wachtte op een brief van DVZ. 

 

Maar als klap op de vuurpijl -en dit is belangrijk- somt DVZ weeral een reeks nieuwe documenten op in 

de bestreden beslissing, die zij menen nodig te hebben voor de beoordeling van de zelfstandige 

activiteit en de bestaansmiddelen. 

 

De vorige beslissing van DVZ werd door de Raad vernietigd, omdat er stavingsdocumenten werden 

vereist die op voorhand niet gevraagd werden aan mevr. A. of haar partner. En in deze beslissing doet 

DVZ gewoon klop hetzelfde. 

 

Wat er in essentie wordt gezegd is : we hebben nodig om het minimumberoepsinkomen "mogelijks'' te 

beoordelen en goed te keuren (lees : "volgens onze eigen appreciatie") : (a) een factuur van de huidige 

sociale bijdragen, (b) het bedrag dat voorafbetaald werd aan bedrijfsvoorheffing (c) bewijs van het geld 

dat van de bedrijfsrekening naar de persoonlijke rekening gaat. 

 

Deze nieuwe documenten, die blijkbaar nodig zijn voor de besluitvorming, werden niet opgevraagd bij de 

verzoekende partij. In de huidige bestreden beslissing wordt door DVZ erkend dat er in het kader van de 

vorige beslissing "werd nagelaten bijkomende informatie op te vragen." Wederom heeft DVZ deze 

bijkomende documenten, die nu plots belangrijk zijn, niet opgevraagd.  

 

Er wordt onmiddellijk een ongunstige beslissing genomen, die tot gevolg heeft dat de verblijfspapieren 

van mevr. A. worden ingetrokken. Dit is onredelijk en ligt volledig in lijn met de kritiek die de Raad de 

vorige keer heeft geuit. 

 

Dit alles terwijl een eenvoudige vraag tot bijkomende inlichtingen het probleem in dit dossier kan 

oplossen. Als de overheid klaarheid brengt omtrent de documenten die zij wenst, kan de verzoekende 

partij die geven. Zo simpel is het. 1 plus 1 is 2. 

 

De nota van DVZ zal weer bol staan van rechtspraak die zegt dat het de verantwoordelijkheid is van de 

verzoekende partij om bewijs te leveren. 

Ok, we get the picture. 

 

Waarover het hier gaat is (a) dat geen enkele wetsbepaling het voorleggen verlangt van de specifiek 

door DVZ gevraagde documenten en (b) het een vrije beoordelingsbevoegdheid van DVZ betreft zoals 

wordt geaccentueerd in de bestreden beslissing. 

 

Als er geen duidelijke en publiek toegankelijke richtsnoer bestaat aangaande de vereiste documenten, 

noch een wettelijke of reglementaire bepaling noch een vaste officiële communiqué (bv. op de website 

van DVZ), en het dus eigenlijk de overheid zélf is die finaal gaat bepalen welke documenten voldoende 

bewijswaarde opleveren op basis van een algemene regel dat het beroepsinkomen moet worden 

aangetoond, dan is het onbillijk om in een beslissing te beweren dat de wetgeving duidelijk is en de 

burger maar in zijn kristallen bol moet gaan kijken om te achterhalen welke stukken de overheid 

concreet verlangt. 

 

Sterker nog, de wetgeving is zelfs voor DVZ niet duidelijk ! In de voorgaande (vernietigde! beslissing 

worden die nieuwe stukken helemaal niet vermeld. Nochtans is de situatie niet veranderd. DVZ beschikt 

over evenveel informatie als toen. Het is dan blijkbaar toch niet zo voor de hand liggend dat die nieuwe 

documenten nu plots relevant zijn en dat de verzoekende partij dit moest hebben beseft... 

 

Ook het motief dat een belastingaanslag niet kan worden aanvaard omdat het een weergave is van het 

inkomen een jaar voordien, wordt nu voor het eerst vermeld in de bestreden beslissing (en niet in de 

vorige), zodat de verzoekende partij daarop niet kon anticiperen. 

 

Dit toont ook aan dat er geen omzendbrief of intern draaiboek bestaat over de documenten die nodig 

zijn om in toepassing van de Vreemdelingenwet een zelfstandig beroepsinkomen te bewijzen. Om den 

duur wordt dit willekeur als het elke keer iets anders moet zijn. 

 

Het is vanuit die optiek ook frappant dat er een voorwaardelijke wijs (!) wordt gebruikt in de bestreden 

beslissing.  
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De drie nieuwe documenten, en met name de laatste factuur van de sociale bijdragen, de 

bedrijfsvoorheffing, en rekeninguittreksels, zouden een "berekening kunnen geven”. Met andere 

woorden, het einde van de lijdensweg is nog lang niet in zicht. DVZ kan dan weer met het vingertje 

zwaaien "ah maar nee ! We willen nog dit en dat zien." Als er geen transparante communicatie is, wordt 

dit een straatje zonder einde. 

 

Trouwens, "het bewijs van de bedragen die van de bedrijfsrekening naar de persoonlijke rekening 

gaan", dat is toch al heel specifiek. Vraagt DVZ ook bij werknemers, naast de loonfiches, een 

rekeninguittreksel als bewijs dat het loon daadwerkelijk werd gestort ? Dat zijn toch überhaupt geen 

stukken die iemand spontaan -zonder voorafgaand verzoek daartoe- gaat voorleggen als daarom niet 

wordt gevraagd én er andere officiële stukken zijn waaruit het inkomen blijkt (loonfiches, fiscale fiches, 

etc). Alle inkomsten en uitgaven van haar partner staan op de aanslagbiljetten die verzoekster heeft 

overgemaakt. 

 

DVZ moet zich hier niet van kromme haas gebaren. Het is een doelbewuste beleidsstrategie om 

hieromtrent geen bestuurlijke transparantie te bieden, en na te laten in dialoog te treden over de door 

hen vereiste documenten. Hierdoor worden altijd alle opties opengehouden om alsnog te kunnen 

oordelen dat de bestaansmiddelen niet voldoende bewezen zijn, zodat het verblijfsrecht kan worden 

geweigerd. 

 

Zelfs na een arrest van de Raad, waarin dit gebrek aan voorafgaande inlichtingenvergaring wordt 

bekritiseerd, vertikt DVZ het om bijkomende inlichtingen op te vragen en o priori te verduidelijken welke 

documenten voor hen noodzakelijk zijn. Doelbewust, want ze weten potverdorie goed genoeg wat er in 

dat arrest staat. Ze verwijzen er zelfs naar. 

 

Deze manier van werken, waarbij elke dialoog wordt weggewuifd, en er steevast wordt geweigerd om de 

administratieve verwachtingen op elkaar af te stemmen, is vooral onbillijk omdat dit een zware impact 

heeft op mevr. A. 

Elke keer wordt een verblijfstitel afgewezen, omdat er nieuwe stukken nodig zijn, en ondertussen kan zij 

niet meer werken (omdat de oranje kaart wordt ingetrokken). Haar mogelijkheid om te participeren in de 

Belgische samenleving wordt volledig geblokkeerd. Dit is mentaal zwaar. Mevr. A. was zo blij dat ze aan 

de slag kon gaan. Kijk eens naar de foto's : fier als een gieter ! Het gaat hier wel om het dagdagelijks 

leven van een persoon. Al die miserie en ongerieflijkheden, terwijl het probleem er voornamelijk uit 

bestaat dat ze niet weet wat DVZ verlangt. 

 

Er is geen enkele bereidwilligheid tot medewerking en een constructieve dossieranalyse, zodat de 

regularisatie van dit dossier kan worden gefaciliteerd. 

De trukendoos wordt geledigd om deze kwestie op de lange baan te schuiven. "Vreemdelingen" zijn ook 

maar mensen. Zij zijn niet onfeilbaar. Help die personen dan toch een beetje als overheid. Doe uw mond 

open, en zeg wat ge wilt hebben. Het is niet moeilijk maar gemakkelijk, zou Kamiel Spiessens beweren. 

 

Deze ongunstige beslissing komt weer aan als een mokerslag. Mevr. A. is daardoor erg 

terneergeslagen. Ze doet haar best om zich hier te integreren, maar België wil haar gewoon niet 

verwelkomen. Dit weegt op haar én op haar relatie. Ze heeft het moeilijk. 

Soms denkt ze "zou ik niet beter terugkeren naar Brazilië ?". Wellicht is dat ook hetgeen DVZ wil.” 

 

3. Derde middel : Schending van het gezag (kracht) van gewijsde van een arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, omdat DVZ, in strijd met hetgeen bepaald werd in het arrest dd. 09.06.21 

nr. 257 897 van deze Raad, zonder bijkomende informatie op te vragen oordeelde dat de zelfstandige 

activiteit en de beroepsinkomsten van de partner van verzoekster twijfelachtig zijn 

 

DVZ gaat lijnrecht in tegen hetgeen beslist werd in het vorige arrest van de Raad. 

 

Het gezag van gewijsde dat aan een vernietigingsarrest verbonden is, wordt bepaald door het dictum 

van het arrest en de daarmee onlosmakelijk verbonden motieven. Die motieven bepalen de 

beoordelingsruimte waarover het bestuur nog beschikt na de vernietiging. [RvV 6 december 2017, nr. 

196.214, T.Vreemd. 2018,234] 

 

In het arrest dd. 09.06.21 nr. 257 897 oordeelde de Raad (p6) : 
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"(...) Daarenboven dient de Raad te concluderen dat verzoekster zowel een bewijs van aansluiting bij 

een ziektekostenverzekering neerlegde als een bewijs van de bestaansmiddelen van de 

referentiepersoon in 2018 en 2019 aan de hand van de meest recente aanslagbiljetten. Zij heeft met 

andere woorden de stukken neergelegd die van haar gevraagd werden in de bijlage 19ter. Verzoekster 

heeft drie stukken voorgelegd en op actieve wijze geprobeerd om de inkomsten van de 

referentiepersoon en het actueel karakter daarvan te staven. Indien verweerder bij het nemen van de 

bestreden beslissing, ondanks de voorgelegde stukken, oordeelde dat er redelijke twijfel bestaat over de 

zelfstandige activiteit en de beroepsinkomsten van de referentiepersoon. kwam het hem toe om 

bijkomende bewijzen te vragen aan verzoekster. Noch uit de bestreden beslissing, noch uit het 

administratief dossier blijkt dat verweerder een dergelijke vraag heeft gesteld. Op basis van de twee 

meest actuele aanslagbiljetten en het actueel attest van het ziekenfonds, acht de Raad het in casu 

kennelijk onredelijk om te twijfelen aan de zelfstandige activiteit van de referentiepersoon zonder 

hierover bijkomende informatie op te vragen. Verzoekster kan dan ook worden gevolgd waar zij betoogt 

dat de bestreden beslissing het redelijkheidsbeginsel schendt. (...)" 

 

De Raad oordeelde -letterlijk- dat DVZ niet kon twijfelen aan de zelfstandige activiteit van de partner van 

verzoekster zonder bijkomende inlichtingen op te vragen. En toch beslist DVZ -letterlijk- zonder 

daadwerkelijk bijkomende inlichtingen op te vragen, en op basis van dezelfde stukken die voorlagen op 

het ogenblik van de vernietigde beslissing, dat niet kan worden vastgesteld dat de referentiepersoon een 

zelfstandige activiteit heeft.       De motieven van het hogergenoemde arrest worden miskend. 

 

Ook de beroepsinkomsten worden opnieuw ter discussie gesteld zonder op voorhand additionele 

documenten te vragen. 

 

En rotte kers op de taart is toch wel de volgende motivering in de bestreden beslissing :  

 

(...) De Dienst Vreemdelingenzaken heeft inderdaad nagelaten om bijkomende informatie op te vragen. 

Gezien de aantallen dossiers die de dienst Gezinshereniging te verwerken heeft, is het niet mogelijk 

voor elk individueel dossier, nog eens tussentijds betrokkene te raadplegen om extra toelichting te 

vragen.       Als in de wet voorzien is dat enkel gezinshereniging kan worden toegekend voor zover de 

Belg kan aantonen over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt (sic), mag 

worden aangenomen dat dit begrijpelijk genoeg is. (...) 

 

Lees : "U mag dan wel van mening zijn, beste Raad, dat er bijkomende inlichtingen moesten worden 

gevraagd, maar dit klopt niet want de wet is duidelijk en het is niet mogelijk/opportuun om in elk dossier 

bijkomende inlichtingen te vragen. We gaan dat dus opnieuw niet doen." 

 

Dit is een dikke fuck-you-vinger die wordt uitgestoken naar de Raad. Het maakt niet uit wat de uitkomst 

is van een gerechtelijke procedure, DVZ doet toch altijd haar zin. Ze nemen exact dezelfde beslissing 

via exact dezelfde werkwijze (die door de Raad werd bekritiseerd) met bijna exact dezelfde motieven. 

DVZ heeft geen cassatieberoep aangetekend, maar legt het voorgaande arrest van de Raad gewoon 

naast zich neer. Alleen zij zijn baas. Zij hebben het laatste woord. 

 

Awel santé. 

 

DVZ heeft het recht om niet akkoord te gaan met de interpretatie en toepassing van het 

redelijkheidsbeginsel in het voornoemde arrest, maar dan moest zij naar de Raad van State zijn 

getrokken. Dit is niet gebeurd. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft tussen de partijen in dit 

concrete dossier de omvang van het redelijkheidsbeginsel afgebakend m.b.t. het opvragen van 

bijkomende inlichtingen en de mate waarin er kan worden getwijfeld aan het zelfstandigenstatuut van de 

referentiepersoon, en DVZ zegt ronduit “foert." 

 

De huidige beslissing lijkt zelfs een wraakactie te zijn, omdat de vorige beslissing werd vernietigd. In 

plaats van effectief bijkomende inlichtingen op te vragen voor verdere gevolgtrekkingen aangaande de 

zelfstandige activiteit en de omvang van de bestaansmiddelen, zoals de Raad vooropstelde, wordt er 

hoofdzakelijk opnieuw gemotiveerd waarom de reeds gekende stukken ontoereikend zijn. Eigenlijk volgt 

er een gans betoog waarom de vorige beslissing van de Raad incorrect was (of in de woorden van DVZ 

“geen steek hield"), zodat er toch geen bijkomende informatie moest worden opgevraagd. Koppig zijn 

als een steenezel, heet dat. Of nog anders gezegd : de kritiek van een rechtbank niet kunnen 

aanvaarden. 
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Verzoekster vraagt een signaal van Uw Raad. 

 

4. à propos 

 

Gewoon ter info legt verzoekster een aantal aanvullende documenten i.v.m. het beroepsinkomen en de 

zelfstandige activiteit van haar partner over. [stuk 8-11] Ondertussen heeft hij een loopbaan van 45 jaar 

achter de rug en krijgt hij een pensioen, dat hij integraal cumuleert met inkomsten uit zelfstandige 

activiteit. 

 

Hij zou volgend jaar graag stoppen met werken en "volledig" op pensioen gaan [maar als het nodig is, 

wil hij blijven werken om het dossier van L. te kunnen regulariseren). 

 

Ook Mevr. A. zelf bleef niet bij de pakken zitten en werd pakketinpakker bij H. [stuk 12-15] Ze verdient 

(nog) niet zo veel, maar alle begin is moeilijk. Het is vrij lastig werk, omdat ze voortdurend moet 

rechtstaan en er toch aan een behoorlijk gezwind tempo pakketten moeten worden omzwachteld. 

Maar ze is (of althans was) content. 

 

Het is zonneklaar dat noch mevr. A. noch haar partner afhankelijk willen zijn van de sociale zekerheid, 

en het is dit "parasiteren" dat art. 40ter van de Vreemdelingenwet wil indijken. Het is dan ook vanuit dit 

oogmerk dat de bewijsvoering moet worden benaderd. 

 

De bestreden beslissing schetst van verzoekster en haar partner een beetje het beeld van foefelaars die 

"niet tot vertrouwen strekken". Alstublieft zeg. Verzoekster maakt van niks een geheim en als DVZ de 

drie nieuwe documenten wenst, die werden vermeld in de bestreden beslissing, gaat ze die kunnen 

krijgen. Geen probleem. Het is alleen jammer om dit (telkens) te moeten vernemen in een beslissing die 

het verblijf weigert en de AI intrekt. Dat is niet schappelijk. 

 

Het is niet zo dat verzoekster en haar partner op hun luie krent bleven zitten en niks hebben 

ondernomen om te informeren naar de stand van het verblijfsdossier. 

 

Zij zijn na de vernietiging van de vorige beslissing naar de gemeente getrokken met de bedoeling om 

een nieuwe aanvraag mét nieuwe stukken in te dienen, maar daar zei men dat er niks moest worden 

ondernomen, verwijzend naar een brief van DVZ. [stuk 16] 

 

Want nogmaals : een vernietigde beslissing creëert een soort vacuüm en plaatst de partijen terug in de 

toestand waarin zij zich bevonden voor die beslissing. Dit kan bij de rechtzoekende verwarring teweeg 

brengen over hetgeen al dan niet moet worden benaarstigd na die overheidsfout. Je kunt niet 

verwachten dat de aanvragers supermannen en -vrouwen zijn die zonder communicatie en uniforme 

richtlijnen alles doen wat de overheid verwacht, als je als overheid zélf een fout hebt gemaakt. 

 

Als DVZ in die omstandigheden niks van zich laat horen, en geen bijkomende inlichtingen vraagt zoals 

de Raad in het eerdere arrest had geponeerd, noch m.b.t de documenten die in de niet langer 

bestaande vernietigde beslissing dd. 04.02.21 werden vermeld noch m.b.t. de documenten die voor het 

eerst in de nieuwe beslissing worden opgesomd, dan kan de schuld niet zomaar in de schoenen van 

betrokkenen worden geschoven en al zeker niet tussen de regels door worden geopperd dat ze niet te 

vertrouwen zijn ! Dat is nu toch geen manier van doen. 

 

Dat niet van DVZ wordt verlangd dat ze hierbij hemel en aarde bewegen, blijkt uit de voorgelegde 

(geanonimiseerde] beslissing in een ander dossier, [stuk 17] 

 

Uit deze beslissing bleek wel degelijk dat DVZ bijkomende documenten had opgevraagd, alvorens een 

beslissing te nemen, zowel m.b.t. het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats als m.b.t. de 

bestaansmiddelen       ([...]“mais qu'il peut déjà être noté que des documents complémentaires 

concernant les moyens d'existence de [*bliep*j ont été demandés et que ceux-ci n'ont à ce jour pas été 

produits"[..j) DVZ betwist ook niet dat dit een administratieve praktijk is, want daarnaar wordt verwezen 

in de bestreden beslissing. 

De aanvraag werd toen in dat andere dossier onder meer geweigerd omdat betrokkene de gevraagde 

documenten niet had overgemaakt. Ja : dit is redelijk. Maar een aanvraag afwijzen omdat documenten 

die niet werden gevraagd, niet werden gegeven, dat is kafkaiaans. Los van het feit dat DVZ geen 

cassatieberoep heeft aangetekend tegen het vernietigingsarrest dd. 09.06.21, was de kritiek van de 

Raad in het vorige arrest dus terecht, en DVZ is niet gerechtigd om dit oordeel naast zich neer te 
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leggen, of sterker nog, prompt in de bestreden beslissing te gaan schrijven dat, in weerwil van die visie 

van de Raad, er geen bijkomende documenten moesten én moeten worden opgevraagd, omdat de wet 

toch duidelijk is !”. 

 

2.2. Doorheen de drie middelen richt verzoekster een tirade aan het adres van de verwerende partij, 

waarbij zij haar misnoegdheid over de bestreden beslissing uitdrukt. Dat verzoekster ontevreden is 

volstaat echter niet om vast te stellen dat er een gegrond middel werd aangevoerd. Daartoe is vereist 

dat zowel de rechtsregel of het rechtsbeginsel wordt aangeduid dat zou zijn geschonden en de wijze 

waarop die rechtsregel of het rechtsbeginsel door de bestreden beslissing werd geschonden. 

 

In de middelen kunnen drie concrete grieven in rechte worden ontwaard:  

- Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel doordat de meest recente factuur van de 

betaalde sociale bijdragen wordt gevraagd, terwijl deze bijdragen worden berekend op basis van de 

inkomsten van het jaar voordien, en het aanslagbiljet van dat fiscaal jaar niet wordt aanvaard;  

- Er worden bijkomende documenten verwacht zonder dat de verzoekster werd 

geïnformeerd welke documenten nog moesten worden overlegd of bijkomende stukken werden 

opgevraagd. Het is ook niet redelijk te verwachten dat bijkomende stukken werden ingediend na de 

vorige beslissing, gezien deze werd vernietigd en geacht wordt zich nooit in het rechtsverkeer te hebben 

bevonden.  

- Schending van het gezag van gewijsde van het arrest nr. 256.008 waarin de Raad 

oordeelde dat het kennelijk onredelijk was om te twijfelen aan de zelfstandige activiteit van de 

referentiepersoon, zonder hierover bijkomende informatie op te vragen. 

 

2.2.1. De Raad merkt op dat de zorgvuldigheidsverplichting die rust op de bestuursoverheid evenzeer 

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

burger. Het komt verzoekende partij toe om de nodige zorgvuldigheid aan de dag te leggen en zich te 

bekwamen in de verblijfsprocedure die zij instelt en haar aanvraag zo volledig mogelijk te staven. De 

vreemdeling die aanspraak maakt op een recht op verblijf moet de nodige documenten aanbrengen 

opdat de verwerende partij kan beoordelen of hij/zij aan de wettelijke voorwaarden voldoet. De 

verplichting die in casu rust op de vreemdeling, kadert bijgevolg in de wederkerige 

zorgvuldigheidsverplichting (RvS 28 april 2008, nr. 182.450). Verzoekende partij kon zich daartoe 

informeren en/of een beroep doen op een raadsman.  

 

De bestreden beslissing is gesteund op artikel 40ter, § 2, tweede lid, 1°, van de vreemdelingenwet, 

waaruit volgt dat verzoekster moet aantonen dat haar Belgische partner-referentiepersoon, 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. 

 

Verzoekster klaagt aan dat steeds bijkomende bewijzen worden gevraagd. De verwerende partij zou er       

op uit zijn de aanvraag steeds te weigeren door telkens bijkomende documenten te vragen die niet 

eerder werden opgevraagd.  

 

De Raad merkt vooreerst op dat het bewijs van de bestaansmiddelen overeenkomstig artikel 40ter van 

de vreemdelingenwet, vrij is. Zoals hoger aangehaald dient de verzoekster aan te tonen dat de 

referentiepersoon beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. De bestreden 

beslissing verwijst ook naar artikel 42, § 1, tweede lid, van de vreemdelingenwet, waaruit blijkt dat de 

Dienst Vreemdelingenzaken moet kunnen vaststellen dat de Belgische referentiepersoon kan 

voorkomen dat beroep wordt gedaan op een Belgische openbare overheid om in het levensonderhoud 

van zijn partner te voorzien. Derhalve motiveert de bestreden beslissing dat er zicht moet worden 

geboden op voldoende recente inkomsten en dat de bewijzen inkomsten die dateren van acht maanden 

voor de aanvraag in dat opzicht onvoldoende recent zijn.  

 

Waar de verzoekster aanvoert dat al maar bijkomende stukken worden opgevraagd, gaat zij uit van een 

verkeerde lezing van de bestreden beslissing. Het is niet betwist dat verzoekster als 

stavingsdocumenten voorlegde:  

 

- een fiscaal attest waaruit blijkt dat de referentiepersoon geen enkel bedrag verschuldigd is inzake 

belastingen, taksen, boeten, intresten, vervolgingskosten en toebehoren dd. 5.08.2020; 

- een aanslagbiljet uit de personenbelasting van de inkomsten van 2018, aanslagjaar 2019; 
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- een aanslagbiljet uit de personenbelasting van de inkomsten van 2019, aanslagjaar 2020; 

- een bewijs dat betrokkene aangesloten is als persoon ten laste bij het ziekenfonds Partena voor het 

jaar 2021 + bewijs dat de referentiepersoon zelf eveneens is aangesloten bij dit ziekenfonds en als 

'zelfstandige’ gekend is; 

- aangesloten is en als zelfstandige gekend is.  

 

Zoals hierboven uiteengezet, wordt in de bestreden beslissing gemotiveerd waarom deze documenten 

onvoldoende aantonen dat de bestaansmiddelen van de referentiepersoon stabiel, toereikend en 

regelmatig zijn. De bestreden beslissing motiveert waarom, om aan de doelstelling van de wet te 

voldoen, vereist is dat de inkomsten ook een recenter karakter hebben. Vervolgens wordt uiteengezet 

op welke wijze dergelijk bewijs kan worden geleverd, zoals de meest recente factuur van de sociale 

bijdragen, het bedrag dat werd vooraf betaald aan bedrijfsvoorheffing, de betalingen op de persoonlijke 

rekening van de referentiepersoon. Dit is geen limitatieve noch exhaustieve opsomming, doch slechts 

een duiding van de wijze waarop het actueel karakter van de bestaansmiddelen kan worden geleverd. 

Verzoekster wordt niet bijgetreden waar zij stelt dat steeds maar documenten worden bij gevraagd. Met 

het subjectieve aanvoelen dat de verwerende partij de aanvraag hoe dan ook wenst te weigeren, toont 

verzoekster niet aan dat de voorgelegde documenten onjuist of kennelijk onredelijk werden beoordeeld.  

 

Waar verzoekster met betrekking tot de verwijzing naar de meest recente factuur van de betaalde 

sociale bijdragen betoogt dat de sociale bijdragen worden geschat op het inkomen van het laatste 

sociale jaar, geldt dezelfde opmerking. Het determinerend motief van de bestreden beslissing is de 

vaststelling dat geen actuele bestaansmiddelen die kunnen voorkomen dat de verzoekster ten laste valt 

van de overheid worden aangetoond. Met het verwijzen naar de factuur van de laatste sociale bijdragen, 

informeert de verwerende partij slechts hoe het actueel karakter van de zelfstandige activiteit kan 

worden bewezen. Nergens valt in de beslissing te lezen dat de aanvraag werd geweigerd omdat een 

welbepaald document niet werd voorgelegd. Dat wordt verwezen naar de betaling van de laatste sociale 

bijdragen houdt geen tegenstrijdigheid of onzorgvuldigheid in.  

 

Ook het feit dat de gemeente zou hebben verklaard dat het dossier in orde was, bindt de appreciatie 

door de verwerende partij niet. Uit artikel 52, § 4, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 

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

vreemdelingen blijkt duidelijk dat het gemeentebestuur de vereiste documenten verzamelt, waarna de 

aanvraag ter beoordeling wordt overgemaakt aan de minister, die beslist of het recht verblijf wordt 

erkend. Dat de gemeente zou hebben verklaard dat het dossier “in orde” was, houdt hoogstens in dat 

het dossier in staat is om ter beoordeling van de minister of zijn gemachtigde te worden voorgelegd. 

Verzoekster, die wordt bijgestaan door een advocaat, kan niet voorhouden dit niet te begrijpen.  

 

Het eerste en het tweede middel zijn niet gegrond.  

 

2.2.2. In het derde middel voert verzoekster aan dat het gezag van gewijsde van ’s Raads arrest 

256.008 van 9 juni 2021 doordat in dit arrest werd gesteld dat indien de verwerende partij twijfel had 

over de zelfstandige activiteit van en de beroepsinkomsten van de referentiepersoon, het haar toekwam 

om bijkomende bewijzen te vragen aan de verzoekster. Meer bepaald zou zij zonder het gezag van 

gewijsde te miskennen niet opnieuw tot een weigering mogen beslissen én daarbij de onwettigheid 

herhalen die door het vernietigingsarrest in aanmerking werd genomen.  

 

Het gezag van gewijsde geldt als een algemeen rechtsbeginsel en is ook verbonden aan de 

beslissingen van administratieve rechtscolleges. Het is verbonden aan iedere eindbeslissing in de zin 

van een definitieve beslechting door de rechter van een bij hem aanhangig geschilpunt. (RvS nr. 

230.192 van 13 februari 2015). Hoe groot de beoordelingsvrijheid is die de overheid na de vernietiging 

nog overhoudt -en of zij überhaupt nog wel over enige discretionaire bevoegdheid beschikt dan wel 

tegen een rechtsplicht tot het verlenen van het geweigerde aankijkt- moet geval per geval in het licht van 

de precieze draagwijdte van het gegrond bevonden annulatiemiddel worden nagegaan. 

 

 In het arrest 256.008 van 9 juni 2021 heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen geoordeeld:        

 

“Zoals wordt opgemerkt in de bestreden beslissing, legt verzoekster ter staving van de 

bestaansmiddelen twee aanslagbiljetten voor. Uit deze biljetten blijkt dat de referentiepersoon in 2018 

en 2019 inkomsten had in de hoedanigheid van zelfstandige, wat uitdrukkelijk wordt erkend in de 

bestreden beslissing.  
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Verzoekster wijst erop dat zij op het moment van haar aanvraag, namelijk 6 augustus 2020, geen 

aanslagbiljet kon voorleggen dat recenter was dan dit van inkomstenjaar 2019 –aanslagjaar 2020.  

Verzoekster heeft met andere woorden de meest recente aanslagbiljetten neergelegd. Verweerder 

verduidelijkt niet waarom deze stukken niet aanvaard kunnen worden als officiële documenten die de 

zelfstandige activiteit, en dus de bestaansmiddelen van de referentiepersoon, staven.  

Daarenboven merkt verzoekster terecht op dat zij tevens een bewijs voorlegde waaruit blijkt dat de 

referentiepersoon voor de periode tussen 1 januari 2021 tot 30 december 2021 aangesloten is bij 

Partena (ziekenfonds) als zelfstandige. Dit stuk bevindt zich in het administratief dossier, wat in de nota 

met opmerkingen door verweerder niet wordt betwist. Uit de lezing van de bestreden beslissing blijkt niet 

dat verweerder rekening heeft gehouden met dit stuk. Waar verweerder in de nota met opmerkingen 

betoogt dat het attest van Partena geen afbreuk doet aan het feit dat er geen inzicht wordt geboden op 

het huidig netto-inkomen van de referentiepersoon, dient de Raad op te merken dat dit een post factum-

motivering is.  

 

(…) Indien verweerder bij het nemen van de bestreden beslissing, ondanks de voorlegde stukken, 

oordeelde dat er redelijke twijfel bestaat over de zelfstandige activiteit en de beroepsinkomsten van de 

referentiepersoon, kwam het hem toe om bijkomende bewijzen te vragen aan verzoekster. Noch uit de 

bestreden beslissing, noch uit het administratief dossier blijkt dat verweerder een dergelijke vraag heeft 

gesteld. Op basis van de twee meest actuele aanslagbiljetten en het actueel attest van het ziekenfonds, 

acht de Raad het in casu kennelijk onredelijk om te twijfelen aan de zelfstandige activiteit van de 

referentiepersoon zonder hierover bijkomende informatie op te vragen. Verzoekster kan dan ook worden 

gevolgd waar zij betoogt dat de bestreden beslissing het redelijkheidsbeginsel schendt.” 

 

Besluitend stelde de Raad dat het kennelijk onredelijk was om op basis van de twee meest actuele 

aanslagbiljetten en het actueel attest van het ziekenfonds, zonder hierover bijkomende informatie op te 

vragen te twijfelen aan de zelfstandige activiteit van de referentiepersoon. Aldus oordeelde de Raad dat 

de twijfel aan de actualiteit van het zelfstandig statuut niet gerechtvaardigd was zonder bijkomende 

informatie. Met betrekking tot het feit dat de aanslagbiljetten geen zicht boden op het huidig netto-

inkomen van de referentiepersoon, oordeelde de Raad in zijn arrest 256.008 van 9 juni 2021 dat dit een 

post factum motief is. Er werd geen cassatieberoep ingediend tegen dit arrest, zodat het definitief in het 

rechtsverkeer is.  

 

In de thans bestreden beslissing wordt niet enkel aan de zelfstandige activiteit van de referentiepersoon 

getwijfeld, maar wordt ook gemotiveerd waarom de bestaansmiddelen als onvoldoende bewezen 

worden geacht. Er wordt op gewezen dat aan de hand van de aanslagbiljetten van het aanslagjaar 2019 

en 2020 (inkomsten van 2018 en 2019), niet automatisch van uit kan worden gegaan dat de 

referentiepersoon op het moment van de aanvraag nog steeds over hetzelfde inkomen beschikt, zodat 

niet is aangetoond dat kan worden voorkomen dat verzoekster ten laste van de openbare overheid zal 

vallen. Met betrekking tot de aanslagbiljetten wordt gemotiveerd dat deze de stabiliteit van het inkomen 

kunnen aantonen, maar geen informatie verstrekken met betrekking tot het inkomen op het ogenblik van 

de aanvraag zelf. Dat de referentiepersoon op het moment van de aanvraag nog steeds over 

gelijkaardige bestaansmiddelen kon beschikken, kan niet automatisch worden verondersteld en moet 

objectief worden aangetoond.  

De Raad stelt dan ook vast dat ditmaal wel uitdrukkelijk werd gemotiveerd waarom de voorgelegde 

aanslagbiljetten de inkomsten onvoldoende bewijzen. Aangezien het hier gaat om een grondvoorwaarde 

waaraan moet voldaan zijn om het recht op gezinshereniging te openen, is dit motief determinerend en 

volstaat het om de bestreden beslissing te schragen. De motieven met betrekking tot de vraag of er 

heden nog wel een zelfstandige activiteit is, zijn subsidiair en doen niets af aan het determinerend 

motief. De bestreden beslissing schendt bijgevolg het gezag van gewijsde van het voormelde arrest niet.  

 

Verzoeksters kritiek op de overige motieven leidt om die reden evenmin tot de vernietiging van de 

bestreden beslissing. 

 

Het derde middel is niet gegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing kan leiden.  
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Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 

2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot 

schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, samen met het beroep tot 

nietigverklaring verworpen.  

Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de 

vordering tot schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

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 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden 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 dertig maart tweeduizend tweeëntwintig 

door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

A.-M. DE WEERDT C. VERHAERT 

 

 

 

 

 

 

  

 


