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 nr. 122 731 van 18 april 2014 

in de zaak RvV X 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien de verzoekschriften die X en X, die verklaren van Nederlandse nationaliteit te zijn, op 

25 oktober 2013 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van 1oktober 

2013 van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied 

te verlaten (bijlagen 20) en van het bevel tot terugbrenging (bijlage 38). 

 

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 30 oktober 2013 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op het arrest nr. 119 390 van 24 februari 2014 waarbij de debatten worden heropend en de 

terechtzitting wordt bepaald op 21 maart 2014. 

 

Gelet op de beschikking van 14 januari 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

21 februari 2014.  

 

Gehoord de opmerkingen van verzoekende partijen en hun advocaat A.M.T.C. PLANTAZ, die als 

Nederlandse advocaat wordt bijgestaan door advocaat M. KALIN en van advocaat L. BRACKE, die loco 

advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Uit het administratief dossier blijkt dat de eerste verzoekster op 12 april 2013 een aanvraag voor 

een verblijfskaart indient als burger van de Unie, in de hoedanigheid van beschikker over voldoende 
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bestaansmiddelen. Haar zoon D., J.J.K. en haar dochter D.K. dienen op dezelfde dag een aanvraag in 

als familielid van een burger van de Unie, in de hoedanigheid van bloedverwant in nederdalende lijn. 

 

1.2. Op 1 oktober 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) een beslissing tot 

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

ten aanzien van eerste verzoekster. Op 1 oktober 2013 neemt de gemachtigde eveneens een bevel tot 

terugbrenging (bijlage 38). Dit zijn de bestreden beslissingen, die op 8 oktober 2013 ter kennis gebracht 

worden. 

 

De motieven van de eerste bestreden beslissing luiden als volgt: 

 

“Voldoet niet aan de voorwaarden overeenkomstig art. 40 §4 (wet 15.12.1980) om te genieten van 

het recht van verblijf van meer dan drie maanden als burger van de Unie : 

Betrokkene diende op 12.04.2013 een aanvraag voor een verklaring van inschrijving in als beschikker 

van voldoende bestaansmiddelen (art. 50, §2, 4° - KB 08.10.1981). Ter staving van de aanvraag leverde 

betrokkene een brief dd. 04.04.2013 gericht aan haar zorgverzekeraar (IZA Cura) m.b.t. haar verhuis 

naar België op 15.04.2013, het bewijs van afgesloten ziekteverzekering (voor zichzelf en 1 kind) en 

betalingsspecificaties van een UWV ziektewetuitkering voor periode februari en maart 2013 (van 

11.02.2013 tot 24.03.2013). 

Aan de hand van de voorgelegde documenten in het dossier kan niet worden vastgesteld dat 

betrokkene aan de voorwaarden voldoen om het verblijfsrecht als beschikker van voldoende 

bestaansmiddelen overeenkomstig art. 40, §4, 1ste lid, 2° en 2de lid van de wet van 15.12.1980 en 

art. 50, §2, 4° te kunnen genieten. De bestaansmiddelen die betrokkene aantoont aan de hand van de 

betaalspecificaties (UWV uitkering - ZW : werkloosheid en tijdelijke ziekte) zijn onvoldoende. Het bedrag 

ligt lager dan het inkomstenniveau onder hetwelk sociale bijstand kan worden verleend voor een 

persoon met twee kinderen ten laste. Het is wel degelijk de bedoeling dat een beschikker van 

bestaansmiddelen aantoont over voldoende bestaansmiddelen te beschikken om te kunnen voorkomen 

ten laste te vallen van het sociale bijstandstelsel. De bedoelde bestaansmiddelen dienen minstens gelijk 

te zijn aan het inkomstenniveau onder hetwelk sociale bijstand kan worden verleend. Er wordt daarbij 

rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de betrokkene, waaronder de aard en regelmaat 

van de bestaansmiddelen, alsook de gezinssituatie. Uit de gegevens van het dossier blijkt dat 

betrokkene twee kinderen ten laste heeft waarvan één meerderjarig is (D., K.M.G. (…) en D., J.J.K. 

(…)). 

Een verblijf van meer dan drie maanden, in hoedanigheid van beschikker van voldoende 

bestaansmiddelen, kan bijgevolg aan betrokkene niet worden toegekend. 

Verder blijkt uit het administratief dossier dat betrokkene op 09.07.2013 aanvullend een arbeidscontract 

van onbepaalde duur (deeltijdse tewerkstelling voor rekening van de Belgische werkgever 'Vite et Net 

sprl') en een loonfiche (juni 2013) heeft voorgelegd. Betrokkene kan evenmin de inschrijving genieten 

als werknemer in België (art. 50 §2,1° - KB 08.10.1981). Uit verder onderzoek van het dossier (nazicht 

RSZ- databank op 24.09.2013) blijkt dat betrokkene slechts op marginale basis wordt tewerkgesteld. 

Ook de overige werkzaamheden bij Goessens, Rogier & Dellien Barbara FV zijn louter bijkomstig of 

derhalve marginaal (paar losse dagen tot heden) dat hieraan geen verblijfsrecht als werknemer kan 

worden ontleend. 

Betrokkene dient dus eerder als werkzoekende beschouwd te worden maar op deze basis kan zij 

evenmin de inschrijving genieten gezien zij geen enkel bewijs ter staving van haar hoedanigheid als 

werkzoekende (art. 50 §2, 3° - KB 08.10.1981) heeft overgemaakt. Nergens uit het dossier blijkt dat zij 

ingeschreven is als werkzoekende bij de VDAB of solliciteerde én een reële kans maakt op bijkomende 

of niet marginale tewerkstelling. 

Betrokkene voldoet niet aan de voorwaarden van art. 40 §4 (wet 15.12.1980) waardoor het 

verblijfsrecht niet kan toegestaan worden. 

Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen de 30 dagen.” 

 

De motieven van de tweede bestreden beslissing luiden als volgt:  

 

“Afgegeven in toepassing van artikel 118 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

In uitvoering van de beslissing van de Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft of van zijn gemachtigde, 

wordt aan A.W.J.Y. (…)van Nederlandse nationaliteit verblijvende te (…), 
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bevel gegeven om de genaamde D., J.J.K., geboren te Maastricht, op 04.12.1995 van Nederland 

nationaliteit, verblijvende te (…) binnen dertig dagen terug te brengen naar de plaats vanwaar hij (zij) 

gekomen is of alwaar hij legaal kan binnenkomen en verblijven. 

Reden van beslissing:  

ZIE VOORZIJDE BIJLAGE 20” 

 

1.3. Op 1 oktober 2013 neemt de gemachtigde ten aanzien van verzoeksters zoon een beslissing tot 

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

die op 8 oktober 2013 ter kennis wordt gebracht. Dit is de derde bestreden beslissing waarvan de 

motieven luiden als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 51, § 2, tweede 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 voor een verklaring van inschrijving die op 12.04.2013 werd ingediend door:  

D.J.J.K. , 

Nationaliteit: Nederland ;  

(…) 

om de volgende reden geweigerd : 

Reden van de beslissing: 

Voor betrokkene werd op 12.04.2013 een aanvraag tot verklaring van inschrijving als familielid van een 

burger van de Unie (bloedverwant in neerdalende lijn) ingediend.  

Aan de moeder, mevrouw A.W.J.N., in functie van wie de aanvraag werd ingediend is het verblijfsrecht 

geweigerd. 

Gezien heden het verblijfsrecht van de moeder van betrokkene werd geweigerd omdat zij niet voldoet 

aan de voorwaarden om het verblijfsrecht te kunnen uitoefenen (zie voor de concrete motivering van 

A.W.J.Y.), kan betrokkene uiteraard ook geen verblijfsrecht ontlenen haar overeenkomstig art. 40bis, § 

2, 3° van de wet van 15.12.1980. 

Aan de moeder van betrokkene wordt een bevel tot terugbrenging gegeven binnen de 30 dagen.” 

 

1.4. Op 1 oktober 2013 neemt de gemachtigde ten aanzien van tweede verzoekster een beslissing tot 

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

die op 8 oktober 2013 ter kennis wordt gebracht. Dit is de vierde bestreden beslissing waarvan de 

motieven luiden als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 51, § 2, tweede 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 voor een verklaring van inschrijving die op 12.04.2013 werd ingediend door:  

D.K.M.G. , 

Nationaliteit: Nederland ;  

(…) 

om de volgende reden geweigerd : 

X Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie 

maanden als burger van de Unie: 

Betrokkene diende op 12.04.2013 een aanvraag tot verklaring van inschrijving als familielid van een 

burger van de Unie in (bloedverwant in neerdalende lijn). 

Aan de moeder, mevrouw A.W.J.Y.(…), in functie van wie de aanvraag werd ingediend is het 

verblijfsrecht geweigerd. 

Gezien heden het verblijfsrecht van de moeder van betrokkene werd geweigerd omdat zij niet voldoet 

aan de voorwaarden om het verblijfsrecht te kunnen uitoefenen (zie voor de concrete motivering de 

beslissing van A.W.J.Y. (…), kan betrokkene uiteraard ook geen verblijfsrecht ontlenen haar 

overeenkomstig art. 40bis, §2, 3° van de wet van 15.12.1980 . 

Evenmin blijkt uit het dossier dat betrokkene zelf aan de voorwaarden zou voldoen om overeenkomstig 

art. 40 §4 van de wet van 15.12.1980 het verblijfsrecht uit te oefenen. 

Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen de 30 dagen.” 

  

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. De verzoekende partijen vragen ieder in een afzonderlijk verzoekschrift de vernietiging van hun 

bevestigende beslissing van weigering van verblijf van meer dan drie maanden. De beslissing die ten 

aanzien van de dochter en zoon werden genomen, steunen op de bevestigende beslissing van 
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weigering van verblijf ten aanzien van hun moeder. In het belang van een goede rechtsbedeling is het 

aangewezen beide beroepen wegens verknochtheid samen te behandelen en te beslechten. 

 

2.2. De Raad merkt op dat overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid van de vreemdelingenwet, de 

Raad uitspraak doet op basis van de synthesememories behoudens wat de ontvankelijkheid van het 

beroep en van de middelen betreft. 

 

 3. Onderzoek van het beroep  

 

3.1. In een enig middel, dat in wezen gericht is tegen de eerste bestreden beslissing, met name de 

beslissing  tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden van 1 oktober 2013 genomen in hoofde 

van eerste verzoekster, voert de eerste verzoekster in haar synthesememorie onder meer de schending 

aan van de motiveringsplicht  en  van artikel 40, §4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: 

vreemdelingenwet). 

 

Het middel wordt als volgt toegelicht: 

 

“1. 

Onzorgvuldig voorbereiden / tot stand komen van beslissing 

De beslissingen waarvan beroep berusten niet op de juiste feiten (en is derhalve onzorgvuldig 

voorbereid / tot stand gekomen, althans lijden aan motiveringsgebreken Verzoekster is van oordeel dat 

de hierdoor aangevallen beslissing niet berusten op de juiste feiten (en derhalve onzorgvuldig is 

voorbereid c.q. tot stand gekomen), althans lijdt aan motiveringsgebreken, althans zijn strijdig met enig 

beginsel van Belgisch recht. Immers, verzoekster beschikt wel degelijk over voldoende middelen van 

bestaan om te kunnen voldoen aan de voorwaarden van art. 40 paragraaf 4 van de Wet van 15 

december 1980. 

Deze middelen van bestaan betreffen een (gedeeltelijke) Arbeidsongeschiktheiduitkering uit Nederland 

en een (deeltijd) inkomen als huishoudelijke hulp in Nederland. 

Daarnaast geniet verzoekster in België een inkomen dat aanmerkelijk hoger is dan marginaal. 

Verder ontvangst verzoekster voor haar beide in Nederland HBO studerende kinderen kinderbijslag van 

de Belgische Staat. 

Tenslotte zij op dit thema opgemerkt dat de thuiswonende meerderjarige dochter K.D. van de 

Nederlandse Staat een substantieel bedrag aan studiefinanciering ontvangt. 

Het totale inkomen van verzoekster uit Nederland bedraagt 1165 Euro, te vermeerderen met 88 Euro 

per maand aan zorgtoeslag, derhalve totaliter 1252 Euro netto per maand. Verzoekster is van mening 

dat reeds dit inkomen uit Nederland voldoende is om haar de gevraagde vergunning te geven. In 

voormeld totaalbedrag is niet (eens) begrepen de 440 Euro per maand kinderbijslag die verzoekster van 

de Belgische Staat ontvangt. Het totale inkomen dat verzoekster genereert in Nederland en België 

samen bedraagt 2280 Euro per maand. Verzoekster heeft een Belgische en een Nederlandse 

Ziektekostenverzekering. Aldus voldoet verzoekster ook aan deze voorwaarde van art. 40 paragraaf4 

ten tweede. 

Ten tijde van het indienen van de aanvraag verblijfsvergunning was het verzoekster volstrekt onmogelijk 

om te kunnen beschikken over alle bescheiden aan de hand waarvan haar exact inkomen kon worden 

vastgesteld. Verzoekster kan dit niet verweten worden omdat haar aanvraag binnen een bij Wet 

bepaalde termijn moest worden ingediend en binnen deze termijn de Belgische werkgever en/of de 

Belgische overheidsinstanties nog niet in staat waren de gevraagde bescheiden te produceren. 

2. 

Onjuiste toepassing van Wet en Rechts(beginslen). 

Ten onrechte heeft de Stsecr. door het inkomen van verzoekster per elk van 4 in art. 40 posities op 

grond waarvan de aanvraag verblijfsvergunning van verzoekster kan worden gehonoreerd te separeren. 

Deze werkwijze van de Stsecr. is onjuist, althans strijdig met de Belgische en overige toepasselijke (EU) 

regelgeving, en in casu in strijd met de redelijkheid en billijkheid. 

In de in deze relevante (EU) wet- en regelgeving vindt verzoekster geen rechtvaardiging voor het 

kennelijke standpunt van de Stsecr dat onder voldoende middelen van bestaan niet tevens begrepen 

mag / moet worden inkomsten uit arbeid in Nederland, werk uit arbeid in België, kindergeld en overige 

fondsen. Naar mening van verzoekster mogen en dienen alle inkomsten meegeteld te worden, nu deze 

immers alle aangewend (kunnen) worden ter bestrijding van de kosten van levensonderhoud c.a.. 

3. 

Détournement de pouvoir 
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Verzoekster is van mening dat het rechtens niet toelaatbaar, en in strijd met het verbod van 

détournement de pouvoir is om haar inkomen uit Nederlandse dienstbetrekking - waaronder dus ook 

haar ZW-uitkering en verdiensten uit arbeid in Nederland (zijnde lidstaat van de EU) in deze buiten 

beschouwing te laten. Naar mening van verzoekster wordt aldus de voorwaarde die in dit artikellid wordt 

gesteld gebruikt met een ander en ontoelaatbaar doel dan waar deze voorwaarde voor bedoeld is. 

Immers, uitgangspunt bij het stellen van deze voorwaarde kan evident niet anders zijn dan het aan de 

Stsecr. geven van een bevoegdheid om die vreemdelingen te weren die enkel marginale inkomsten als 

werknemer binnen het Rijk hebben en voor het overige geen ander inkomen (uit arbeid) genieten, 

waardoor de kans bestaat dat deze werknemers ten laste van de Belgische Staat komen. Deze 

redenering is rechtens niet toelaatbaar omdat zich zulks niet verstaat met de grondregels als onder 

meer neergelegd in art. 15 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en tevens 

strijd oplevert met het discriminatieverbod als (o.a) neergelegd in het EVRM. 

4. 

Gevaar voor willekeur 

Verzoekster ziet in Wet en recht geen steun voor het door de Stsecr. Aangelegde criterium dat 

marginale inkomsten als werknemer weigering van een verblijfsvergunningrechtvaardigen. 

Met het door de stsecr. gehanteerde marginaliteitscriterium wordt een (uiterst) subjectief criterium 

ingebracht bij de beoordeling vaan een aanvraag voor verblijfsvergunning hetgeen een reëel gevaar van 

willekeur in zich draagt, welk zich in de voorliggende zaak openbaart. 

5. 

Motiveringsgebreken 

De Stsecr. geeft niet prijs op grond van welk criterium de inkomsten van verzoekster als marginaal 

moeten worden gekwalificeerd. Evenmin vermeldt de voorliggende beslissing waarom - meer bepaald 

op welke wettelijke gronden - (beweerdelijk) marginale inkomsten als werkneemster in België tot 

afwijzing van het verzoek om verblijfsvergunning en uitzetting moeten leiden. 

6. 

Redelijkheid en billijkheid 

Verzoekster is van oordeel dat op voormelde gronden de beslissingen waarvan beroep tevens in strijd 

zijn met de redelijkheid en billijkheid.” 

 

3.2. De verwerende partij antwoordt in haar nota met opmerkingen als volgt: 

 

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

- artikel 40, §4 van de wet dd. 15.12.1980 ; 

- het redelijkheidsbeginsel ; 

- de billijkheid. 

De verzoekende partij acht de voormelde rechtsregels geschonden, doordat ten onrechte zou zijn 

besloten dat zij niet in aanmerking komt voor het verblijf van meer dan drie maanden als beschikker over 

voldoende bestaansmiddelen. De verzoekende partij voert in haar enig middel een reeks inkomsten aan 

waarmee door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding geen rekening werd gehouden. 

De verzoekende partij haar beschouwingen kunnen niet worden aangenomen. 

De bestreden beslissing maakt uitdrukkelijk melding van de volgende elementen: 

[…] 

Uit de omstandige motivering van de bestreden beslissing blijkt afdoende dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding na grondig 

en zorgvuldig onderzoek van de verzoekende partij haar concrete situatie heeft geoordeeld dat diende 

te worden besloten tot de weigering van het verblijf van meer dan drie maanden, met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

De verzoekende partij heeft een aanvraag om een verklaring van inschrijving ingediend als beschikker 

over voldoende bestaansmiddelen, in de zin van artikel 40, §4, 2° van de Vreemdelingenwet. 

Artikel 40,§ 4,2° van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

[…] 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij ter ondersteuning van haar 

aanvraag tot verblijfsmachtiging documenten heeft voorgelegd betreffende haar ziektewetuitkering, 

alsook een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 

Verweerder stelt vast dat de verzoekende partij bij haar inleidend verzoekschrift voor de eerste maal 

bijkomende stukken voorlegt, ter staving van het feit dat zij wel degelijk over voldoende 

bestaansmiddelen zou beschikken, doch dienaangaande dient te worden benadrukt dat de gemachtigde 

van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding met 



  

 

 

RvV  X – RvV X- Pagina 6 

deze bijkomende bewijzen uiteraard geen rekening heeft kunnen houden bij het nemen van de 

bestreden beslissing. 

De regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens 

waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te 

nemen (zie ook R.v.V. nr. 509, 29 juni 2007). Voor het beoordelen van de wettelijkheid van een 

bestuursbeslissing dient men zich inderdaad te plaatsen op het ogenblik van het nemen die beslissing, 

rekening houdend met de alsdan voorhanden zijnde feitelijke en juridische gegevens (cf. bv. R.v.St. nr. 

46.794, 30.3.1994, R.A.C.E. 1994, z.p.). 

In het enig middel van verzoekende partij is met deze regel geen rekening gehouden, waardoor het 

geenszins tot de beoogde nietigverklaring kan leiden. 

De verzoekende partij erkent in haar enig middel uitdrukkelijk dat zij nog niet over alle heden door haar 

voorgelegde gegevens kon beschikken bij het indienen van haar aanvraag van een verklaring van 

inschrijving, zodat zij niet dienstig kan voorhouden dat de gemachtigde van de federale Staatssecretaris 

voor Migratie- en Asielbeleid hier rekening mee diende te houden. 

Verweerder merkt op dat het de verzoekende partij vrij staat -nu zij over de vereiste gegevens beschikt- 

een nieuwe aanvraag voor een verklaring van inschrijving in te dienen, als beschikker over voldoende 

bestaansmiddelen. 

De verzoekende partij slaagt er middels haar beschouwingen echter niet in afbreuk te doen aan de 

gedegen motivering van de bestreden beslissing. 

In zoverre de verzoekende partij in haar enig middel kritiek levert op het feit dat zij evenmin werd erkend 

als werknemer of werkzoekende in de zin van artikel 40, §4, 1° van de Vreemdelingenwet, laat 

verweerder nogmaals gelden dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding bij het nemen van de bestreden beslissing uiteraard 

enkel rekening kon houden met de gegevens, dewelke hem destijds ter kennis waren gebracht. 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding terecht vaststelde dat de 

verzoekende partij slechts op marginale basis tewerk werd gesteld, zodat aan dergelijke beperkte 

tewerkstelling geen verblijfsrecht als werknemer kon worden ontleend. 

De verzoekende partij houdt voor dat door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding tevens rekening diende te worden 

gehouden met de inkomsten uit haar Nederlandse dienstbetrekking, doch dienaangaande dient te 

worden benadrukt dat artikel 40, §4,1° van de Vreemdelingenwet uitdrukkelijk stipuleert dat men 

werknemer of werkzoekende dient te zijn in het Rijk. 

Verweerder merkt nog op dat de verzoekende partij verkeerdelijk voorhoudt dat zou zijn geoordeeld dat 

haar inkomsten uit tewerkstelling slechts marginaal zouden zijn. Uit de motieven van de bestreden 

beslissing blijkt daartegen dat door de gemachtigde werd vastgesteld dat de verzoekende partij 

nauwelijks enkele dagen tewerkstelling in België kon aantonen, reden waarom haar geen verblijf van 

meer dan drie maanden als werknemer kon worden toegekend. 

De verzoekende partij beoogt middels haar uiteenzetting in het enig middel schijnbaar een feitelijke 

herbeoordeling door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te bekomen, doch dienaangaande laat 

verweerder gelden dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een dergelijke beoordeling niet kan 

maken. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen onderzoekt enkel of de gemachtigde van de Staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding in redelijkheid is kunnen 

komen tot de door hem gedane vaststelling van feiten en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn welke met die vaststelling onverenigbaar zijn. In het kader van de marginale toetsing 

wordt de aangeklaagde onwettigheid slechts dan gesanctioneerd wanneer daarover geen redelijke 

twijfel kan bestaan, m.a.w. wanneer de beslissing kennelijk onredelijk is (zie o.m. R.v.St. 17 januari 

2007, nr. 166.820). 

De verzoekende partij slaagt er geenszins in aannemelijk te maken dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een kennelijk 

onredelijke beslissing zou genomen hebben. Het loutere feit dat de verzoekende partij het oneens is met 

de motieven van de bestreden beslissing volstaat uiteraard niet om tot de nietigverklaring te besluiten. 

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

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat de weigering van het verblijf van meer dan drie 

maanden, met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20) aan de verzoekende partij diende te 

worden betekend. 

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

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

toepasselijke rechtsregels, het redelijkheidsbeginsel incluis. 

Het enig middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 
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3.3. In zoverre eerste verzoekster de formele motiveringsplicht geschonden acht, dient te worden 

gesteld dat de motieven van de eerste bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing 

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

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

hij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht 

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

 

De Raad merkt op dat de eerste verzoekster de eerste bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert en 

bijgevolg dient het middel te worden bekeken vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht.  

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

beoordeling in de plaats te stellen van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn 

wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

3.4. De eerste bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 40, §4 van de 

vreemdelingenwet, dat bepaalt: 

 

“§4 ledere burger van de Unie heeft het recht gedurende meer dan drie maanden in het Rijk te verblijven 

indien hij de in artikel 41, eerste lid, bedoelde voorwaarde vervult en hij: 

1 ° hetzij in het Rijk werknemer of zelfstandige is of het Rijk binnenkomt om werk te zoeken, zolang hij 

kan bewijzen dat hij nog werk zoekt en een reële kans maakt om te worden aangesteld; 

2° hetzij voor zichzelf over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen dat hij tijdens zijn 

verblijf ten laste komt van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk, en over een verzekering beschikt die 

de ziektekosten in het Rijk volledig dekt; 

3° hetzij is ingeschreven aan een georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling om er 

als hoofdbezigheid een studie, daaronder begrepen een beroepsopleiding, te volgen en indien hij 

beschikt over een verzekering die de ziektekosten in het Rijk volledig dekt, en hij door middel van een 

verklaring of van een gelijkwaardig middel van zijn keuze de zekerheid verschaft dat hij over voldoende 

middelen van bestaan beschikt om te voorkomen dat hij tijdens zijn verblijf ten laste komt van het 

sociale bijstandsstelsel van het Rijk. 

De in het eerste lid, 2° en 3°, bedoelde bestaansmiddelen moeten minstens gelijk zijn aan het 

inkomstenniveau onder hetwelk sociale bijstand kan worden verleend. In het kader van de evaluatie van 

de bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de burger van de Unie, 

waarbij ondermeer rekening gehouden wordt met de aard en de regelmaat van diens inkomsten en met 

het aantal familieleden die te zijnen laste zijn. 

De Koning bepaalt de gevallen waarbij de burger van de Unie geacht wordt de voorwaarde van 

voldoende bestaansmiddelen, bedoeld in het eerste lid, 2°, te vervullen.” 

 

3.5. Eerste verzoekster diende op 12 april 2013 een aanvraag in voor een verblijfskaart als burger van 

de Unie, in de hoedanigheid van beschikker over voldoende bestaansmiddelen, en legde daarbij 

volgende documenten voor: 

 

- Een brief van 4 april 2013 aan zorgverzekeraar IZA CURA 

- Een bewijs van IZA CURA van een afgesloten zorgverzekering 

- Betalingsspecificaties van een uitkering vanwege UWV van 7 januari 2013 tot en met 24 maart 2013 

 

Op 9 juli 2013 vult eerste verzoekster haar dossier aan met: 

 

- Een arbeidscontract van onbepaalde duur voor een deeltijdse tewerkstelling vanaf 1 juli 2013 

- Een loonfiche van de maand juni 2013 

 

Dit wordt door de verwerende partij niet betwist noch weerlegd. 

 

3.6. In casu wordt de aanvraag van eerste verzoekster geweigerd omdat ze volgens de gemachtigde 

niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te voldoen aan de voorwaarden van artikel 40, §4, 

2° van de vreemdelingenwet. 

 

De eerste verzoekster voert aan dat ze wel degelijk over voldoende bestaansmiddelen beschikt zoals 

bedoeld in artikel 40, §4, 2° van de vreemdelingenwet en verwijst daarbij naar een gedeeltelijke 
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arbeidsongeschiktheidsuitkering uit Nederland, een deeltijds inkomen als huishoudelijke hulp in 

Nederland, een inkomen in België, kinderbijslag voor haar beide kinderen en een studiefinanciering voor 

een van de kinderen. Volgens eerste verzoekster heeft de gemachtigde bij het nemen van de bestreden 

beslissing ten onrechte haar inkomsten uit arbeid niet mee in rekening genomen bij het onderzoek naar 

de voldoende bestaansmiddelen zoals bedoeld in artikel 40, §4, 2° van de vreemdelingenwet. 

 

3.7. Uit de eerste bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde twee verschillende situaties heeft 

onderzocht. Enerzijds is de gemachtigde nagegaan of eerste verzoekster voldoet aan de voorwaarden 

van artikel 40, §4, 2° van de vreemdelingenwet als beschikker over voldoende bestaansmiddelen, in 

toepassing waarvan verzoekster op 12 april 2013 een aanvraag voor een verblijfskaart had ingediend. 

De gemachtigde neemt bij dit onderzoek enkel de door eerste verzoekster bij haar aanvraag 

aangebrachte betaalspecificaties van een UWV ziektewetuitkering in rekening en komt tot de conclusie 

dat eerste verzoekster niet voldoet aan de voorwaarden om te worden erkend als beschikker over 

voldoende bestaansmiddelen. 

Anderzijds, en volledig losstaand van het vorige onderzoek, is de gemachtigde nagegaan of eerste 

verzoekster voldoet aan de voorwaarden van artikel 40, §4, 1° van de vreemdelingenwet als werknemer. 

De gemachtigde neemt bij dit onderzoek het door verzoekster op 9 juli 2013 aangebrachte 

arbeidscontract van onbepaalde duur voor een deeltijdse tewerkstelling en loonfiche in rekening en komt 

tot de conclusie dat verzoekster niet voldoet aan de voorwaarden om te worden erkend als werknemer 

daar hij oordeelt dat het in casu slechts een marginale tewerkstelling betreft.  

 

Hieruit blijkt duidelijk dat de gemachtigde de door eerste verzoekster aangebrachte betaalspecificaties, 

enerzijds, en het arbeidscontract en de loonfiche, anderzijds, als losstaande en afzonderlijke elementen 

heeft afgetoetst aan de bepalingen van respectievelijk artikel 40, §4, 2° en artikel 40, §4, 1° van de 

vreemdelingenwet.  

 

De Raad stelt derhalve vast dat de gemachtigde bij het onderzoek naar de voldoende bestaansmiddelen 

van eerste verzoekster niet alle bronnen van de aangebrachte inkomsten, d.i. de voorgelegde UWV 

ziektewetuitkering én de deeltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur, in hun geheel en cumulatief in 

rekening heeft genomen. De gemachtigde motiveert ook niet  waarom alle voorgelegde elementen niet 

in hun geheel en cumulatief werden beoordeeld bij het onderzoek naar de voldoende bestaansmiddelen 

van eerste verzoekster.  

Ten overvloede, uit artikel 40, §4, 2° van de vreemdelingenwet, in toepassing waarvan verzoekster op 

12 april 2013 een aanvraag voor een verblijfskaart indiende, blijkt niet dat de herkomst van de 

bestaansmiddelen van belang is bij de beoordeling of de aanvrager kan beschouwd worden als 

beschikker van voldoende bestaansmiddelen. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht is aangetoond. 

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. Aangezien de eventuele gegrondheid van de overige 

onderdelen van het middel niet tot een ruimere vernietiging kan leiden, dienen deze niet te worden 

onderzocht (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

Het gegeven dat de beslissing van 1 oktober 2013 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

genomen in hoofde van eerste verzoekster dient te worden vernietigd, leidt in voorliggende zaak tot de 

bijkomende conclusie dat ook de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, die 

eerste verzoekster op 8 oktober 2013 werd betekend, niet rechtsgeldig werd genomen. De gemachtigde 

kan in casu immers geen bevel om het grondgebied te verlaten betekenen aan eerste verzoekster 

zonder eerst op zorgvuldige en redelijke wijze te hebben nagegaan of haar aanspraak op een recht op 

verblijf van meer dan drie maanden al dan niet kan worden ingewilligd.  

 

3.8. Uit de redactie van de eerste bestreden beslissing, enerzijds, en de tweede, derde en vierde 

bestreden beslissingen, anderzijds, blijkt voorts dat de tweede, derde en vierde bestreden beslissingen 

werden afgeleverd in navolging van de eerste bestreden beslissing en steunen op de motieven van de 

eerste bestreden beslissing. Gezien de verknochtheid van de beroepen, gezien de tweede, derde en 

vierde bestreden beslissingen volgbeslissingen zijn van de eerste bestreden beslissing en in het licht 

van de vaststelling dat de eerste bestreden beslissing behept is met een motiveringsgebrek, dient met 

het oog op de rechtszekerheid en in het belang van een goede rechtsbedeling, komt het gepast voor om 

ook de tweede, derde en vierde bestreden beslissingen uit het rechtsverkeer te halen en te vernietigen.  
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4. Kosten 

 

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

partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1. 

 

De zaken met rolnummers 140.902 en 140.930 worden gevoegd. 

 

Artikel 2. 

 

De beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris van Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten van 1 oktober 2013 worden vernietigd.(bijlagen 20) 

 

Artikel 3. 

 

De beslissing van 1 oktober 2013 van  de gemachtigde van de staatssecretaris van Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding  tot afgifte van een bevel tot terugbrenging, wordt 

vernietigd. (bijlage 38) 

 

Artikel 4. 

 

De kosten van het beroep, begroot op 350 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien april tweeduizend veertien door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT M. MAES 

 


