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 nr. 135 059 van 15 september 2014 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Minister van Justitie, belast met Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn, op 

29 september 2014 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van 4 augustus 2014 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

met 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 3 november 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

9 december 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. GOUWY, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn en geboren te zijn op 4 januari 

1978. 

 

Op 4 februari 2014 dient de verzoekende partij een aanvraag in voor een verklaring van inschrijving als 

beschikker van voldoende bestaansmiddelen.  

 

Op 4 augustus 2014, met kennisgeving op 29 augustus 2014, neemt de gemachtigde de beslissing tot 

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

20). Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 
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“In uitvoering van artikel 51, § 2, 2e 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 04.02.2014 werd ingediend door: Naam: B., S. (...) 

, Nationaliteit: Nederland ; Geboortedatum: (...) , Geboorteplaats: A. Identificatienummer in het 

Rijksregister : (...) , Verblijvende te (...) 

+ 4 minderjarige kinderen: 

B.M. (...) - RR: (...)  

B.N. (...) - RR: (...)  

B.M. (...) - RR: (...)  

B.A.K. (...) - RR: (...) 

om de volgende reden geweigerd : 

Betrokkene 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 04.02.2014 een aanvraag van verklaring van inschrijving in als beschikker van 

voldoende bestaansmiddelen (art. 40 §4, 1e lid, 2° - wet 15.12.1980) en legde ter staving van die 

aanvraag volgende documenten voor: een aansluitingsformulier voor zichzelf en de kinderen bij een 

ziekenfonds en een overzicht van haar Anw-uitkering - nabestaandenuitkering vanaf februari 2014. 

Als beschikker van voldoende bestaansmiddelen moet betrokkene aantonen dat zij voldoende 

inkomsten heeft om te voorkomen dat zij ten laste zal komen van het sociale bijstandsstelsel van het 

Rijk. Deze bestaansmiddelen moeten, overeenkomstig art. 40 §4, tweede lid van de wet van 

15.12.1980, minstens gelijk zijn aan het inkomstenniveau onder hetwelk sociale bijstand kan worden 

verleend. In het kader van de evaluatie van die bestaansmiddelen moet er rekening gehouden worden 

met de persoonlijke situatie van betrokkene, waarbij onder meer de aard en de regelmaat van de 

inkomsten en het aantal personen ten laste. 

Wanneer we de voorgelegde bewijsstukken ten gronde bekijken, dienen we vast te stellen dat mevrouw 

B. (...) weduwe is en 4 kinderen ten laste heeft. Wanneer we de persoonlijke situatie en het 

gezinsinkomen in rekening nemen, dienen we vast te stellen dat betrokkene niet aantoont dat de 

gezinsinkomsten voldoende zijn om te voorkomen ten laste te vallen van het sociale bijstandstelsel van 

het rijk. Uit het dossier blijkt immers niet dat betrokkene met een dergelijk karig inkomen toch in haar 

levensonderhoud en dat van haar gezin zou kunnen voorzien. Ook werd niet aangetoond dat 

betrokkene nu ze in België wenst te verblijven nog steeds recht blijft hebben op de Nederlandse Anw-

uitkering. 

Nergens uit het dossier blijkt dat betrokkene, desondanks, toch op voldoende wijze kan voorzien in het 

levensonderhoud van haar gezin. Derhalve heeft mevrouw B. (...) onvoldoende aangetoond over 

voldoende bestaansmiddelen beschikken om te voorkomen dat zij ten laste komt van het sociale 

bijstandsstelsel van het Rijk (art. 40 §4, 1e lid, 2° - wet 15.12.1980) en kan een verblijf van meer dan 

drie maanden derhalve niet aan betrokkene worden toegestaan. 

Nergens uit het dossier blijkt dat betrokkene houder is van het verblijfsrecht op basis van een andere 

rechtsgrond, noch dat zij het verblijfsrecht heeft aangevraagd op basis van een andere rechtsgrond. 

Vandaar dat overeenkomstig art. 51,§2, tweede lid (KB 08.10.1981) een bevel om het grondgebied te 

verlaten van toepassing is. 

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

Aangezien het verblijfsrecht van betrokkene geweigerd wordt, kan ook het verblijfsrecht van haar 

kinderen niet erkend worden. Er kan voor de kinderen geen toepassing gemaakt worden van het art. 40 

bis §2, 3° van de wet van 15.12.1980 bij gebrek aan EU-burger die ouder is van de kinderen, om zich bij 

te voegen.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 40, § 4, 2° juncto 

artikel 41, eerste 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).  

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“De Dienst Vreemdelingenzaken meent dat een verblijf van meer dan 3 maanden niet aan verzoekster 

kan worden toegestaan, omdat verzoekster niet zou kunnen aantonen dat zij in haar levensonderhoud 

en dat van haar gezin zou kunnen voorzien. Bovendien zou ze ook niet aantonen dat, nu ze in België 

wens te verblijven, nog steeds recht blijft hebben op een Nederlandse Anw-uitkering 

(nabestaandenuitkering).  



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

Conform artikel 40 van de Vreemdelingenwet dient er aan 3 voorwaarden te worden voldaan opdat men 

recht heeft op een verblijf van meer dan 3 maanden: 

(1) Men moet het recht van vrij verkeer en verblijf genieten (artikel 41, eerste lid Vreemdelingenwet) 

(2) Men moet over voldoende bestaansmiddelen beschikken (artikel 40, §4, 2° Vreemdelingenwet) 

(3) Men moet over een ziektekostenverzekering beschikken (artikel 40, §4, 2° Vreemdelingenwet) 

(1) Vrij verkeer en verblijf 

Verzoekster heeft de Nederlands nationaliteit, dit blijkt uit haar identiteitskaart (stuk 1). Zij heeft deze 

ook overlegd bij haar aanvraag. Als EU-burger geniet zij dan ook het recht van vrij verkeer en verblijf. 

(2) Voldoende bestaansmiddelen 

Ter staving van haar middelen legde verzoekster bij haar aanvraag dd. 04/02/2014 de volgende 

documenten  voor: 

• Een aansluitingsformulier voor zichzelf en de kinderen bij een ziekenfonds (CM) 

• Overzicht van haar Anw-uitkering – nabestaandenuitkering (december 2013, januari 2014 en 

februari 2014) 

Op het moment van haar aanvraag (februari 2014) kreeg verzoekster een Anw-uitkering 

(nabestaandenuitkering) ten bedrage van 1082,96 € (stuk 8b). 

Daarnaast had verzoekster nog bijkomend inkomen, namelijk: 

• Kinderbijslag (889,79 €/ 3 maanden):    296,60 € / maand (stuk 9) 

• Pensioen:        149,16 € / maand (stuk 10) 

• Zorgtoeslag:       72,00 € / maand (Stuk 11)  

• Kindergebonden budget:      173,00 € / maand (stuk 12) 

TOTAAL         690,76 € / maand 

Verzoekster heeft echter de stukken m.b.t. haar kinderbijslag, pensioen, zorgtoeslag en kindergebonden 

budget niet voorgelegd, omdat men haar zei dat dit niet nodig was! 

Ondertussen is haar Anw-uitkering (nabestaandenuitkering) verhoogd naar 1285,21 € netto/ maand. 

Deze verhoging is er gekomen juist omdat ze verhuisd is naar België. Je krijgt immers het bruto bedrag 

i.p.v. het netto bedrag als je naar een ander land verhuisd. 

Concreet heeft verzoekster op heden een maandelijks inkomen van 1975,97 €, en beschikt zij aldus 

over voldoende bestaansmiddelen beschikt. 

Tot slot heeft verzoekster ondertussen ook een onderhoud gehad met de burgemeester van Zelzate en 

hem de bijkomende stukken voorgelegd. Ook hij kan bevestigen dat de beslissing genomen is op grond 

van verkeerde informatie.  

(3)Ziektekostenverzekering  

Verzoekster is aangesloten bij de Christelijke Mutualiteit, waardoor zij over een ziektekostenverzekering 

beschikt (stuk 13). Aangezien verzoekster aangesloten is, zijn ook haar 4 minderjarige kinderen, als 

personen ten laste, aangesloten bij de CM.” 

 

2.1.2. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 40bis, § 2, 3° van 

de vreemdelingenwet.  

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“De Dienst Vreemdelingenzaken besliste daarnaast dat, aangezien het verblijfsrecht van verzoekster 

geweigerd wordt, ook het verblijfsrecht van haar kinderen niet kan erkend worden. 

Nu verzoekster kan aantonen dat zij over voldoende bestaansmiddelen en een ziektekostenverzekering 

beschikt, dient het verblijfsrecht ook aan haar 4 minderjarige kinderen, als bloedverwanten in 

neergaande lijn én als personen ten laste, te worden toegekend.” 

 

2.2. De verwerende partij merkt het volgende op met betrekking tot de beide middelen in haar nota: 

 

“In een eerste middel stelt verzoekster een schending voor van artikel 40 §4, 2° van de 

vreemdelingenwet juncto artikel 41, eerste lid van de vreemdelingenwet. 

Zij betoogt dat zij als EU-burger recht heeft op vrij verkeer en verblijf. Bij haar aanvraag legde zij ene 

aansluitingsformulier ziekenfonds, overzicht ANW-uitkering voor. Zij stelt dat zij daarnaast nog een 

inkomen had uit de kinderbijslag, pensioen, zorgtoeslag en kindergebonden budget. Zij stelt geen 

bewijzen voorgelegd te hebben van die laatst vermeld inkomsten omdat haar zou zijn gezegd dat dit niet 

nodig was. Ondertussen zou de Anw-uitkering verhoogd zijn omdat ze verhuisd is naar België. 

In een tweede middel stelt verzoekster een schending voor van artikel 40bis §2, 3° van de 

vreemdelingenwet. 
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Zij betoogt dat aangezien zij heeft aangetoond over voldoende bestaansmiddelen en een 

ziektekostenverzekering te beschikken, het verblijfsrecht ook aan haar vier minderjarige kinderen dient 

te worden toegekend. 

De verwerende partij behandelt beide middelen tezamen en heeft de eer te antwoorden dat verzoekster 

d.d. 4 februari 2014 een aanvraag voor een verklaring van inschrijving indiende als houder van 

toereikende bestaansmiddelen. 

Verzoekster diende derhalve te voldoen aan de voorwaarde zoals bepaald in artikel 40 van de 

vreemdelingenwet dat onder meer luidt als volgt: 

“§ 4. Iedere 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: (…) 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; 

(…) 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.” 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster op 10 maart 2014 de volgende documenten 

overmaakte: 

- Aansluiting CM 23.02.2014 

- Overzicht ANW uitkering vanaf februari 2014 (1.082,95 euro) 

- Overlijdensakte partner 

In de bestreden beslissing werd hieromtrent het volgende gesteld: 

“(…) dienen we vast te stellen dat mevrouw B. (...) weduwe is en 4 kinderen ten laste heeft. Wanneer 

we de persoonlijke situatie en het gezinsinkomen in rekening genomen, dienen we vast te stellen dat 

betrokkene niet aantoont dat de gezinsinkomsten voldoende zijn om te voorkomen ten laste te vallen 

van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. Uit het dossier blijkt immers niet dat betrokkene met een 

dergelijk karig inkomen toch in haar levensonderhoud en dat van haar gezin zou kunnen voorzien; Ook 

werd niet aangetoond dat betrokkene nu ze in België wenst te verblijven nog steeds recht blijft hebben 

op de Nederlandse Anw-uitkering. 

Nergens uit het dossier blijkt dat betrokkene, desondanks, toch op voldoende wijze kan voorzien in het 

levensonderhoud van haar gezin. Derhalve heeft mevrouw B. (...) onvoldoende aangetoond over 

voldoende bestaansmiddelen beschikken om te voorkomen dat zij ten laste komt van het sociale 

bijstandsstelsel van het Rijk (…) en kan een verblijf van meer dan drie maanden derhalve niet aan 

betrokkene worden toegestaan.(…)” 

Een lezing van de bestreden beslissing leert dat er met de documenten die verzoekster heeft 

overgemaakt, zijnde bewijs aansluiting CM, bewijs uitkering Anw en de overlijdenakte ook effectief 

rekening gehouden werd. Daar zij zelf aangeeft dat zij de documenten met betrekking tot de 

kinderbijslag, pensioen, zorgtoeslag en kindergebonden budget niet aan de verwerende partij heeft 

overgemaakt, kon de verwerende partij hieromtrent logischerwijze niet motiveren. De regelmatigheid 

van een bestuurshandeling dient immers te worden beoordeeld op het moment dat de beslissing werd 

genomen. 

Uit de attesten van de Anw uitkering kan, zoals de verwerende partij op correcte wijze heeft 

weergegeven in de beslissing, niet worden afgeleid als zou verzoekster hierop nog steeds recht hebben 

bij een verhuis naar België. Het feit dat de uitkering inmiddels verhoogd zou zijn precies omdat zij 

verhuisd is naar België, werd geenszins aan de verwerende partij ter kennis gebracht voordat de 

beslissing genomen werd. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde d.d. 27 november 2013, bij arrest nr. 114.475 

onder meer wat volgt: 

“(…) Het feit dat verzoeker nu bij zijn verzoekschrift een stuk voorlegt, dat bewijst dat hij zijn verhuis aan 

de Nederlandse uitkeringsinstantie heeft kenbaar gemaakt en nog een uitkering ontvangt, is laattijdig. 

Niettegenstaande dit bij het verzoekschrift gevoegde stuk dateert van voor de bestreden beslissing, kan 

niet anders dan vastgesteld worden dat verzoeker nagelaten heeft verweerder hiervan in kennis te 

stellen in tempore utili, met name vóór het nemen van de bestreden beslissing. 

De Raad dient zich bij de uitoefening van zijn wettigheidstoezicht te plaatsen op het ogenblik van het 

nemen van de bestreden beslissing door verweerder (beoordeling ex tunc), bijgevolg is verweerder op 

basis van de feitelijke gegevens die hem bekend waren niet tot een kennelijk onredelijk besluit gekomen 

op het ogenblik van de beslissing. Waar verzoeker aanvoert dat verweerder “verder onderzoek” naar de 

situatie van verzoeker had moeten doen en hierbij verwijst naar het netto maandbedrag van 1.106, 02 

euro dat hij ontving in de maand juli 2013, kan de Raad enkel herhalen dat het aan verzoeker toekomt 
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om de nodige stukken van een eventuele verhoging van de maandelijkse uitkering in tempore utili vóór 

te leggen aan verweerder, daar uit de voorgelegde stukken in het administratief dossier een 

maandelijkse uitkering bleek die gevoelig lager lag.” 

Ook in casu kwam het aan verzoekster toe om alle documenten ter staving van haar aanvraag aan de 

verwerende partij over te maken voordat de beslissing genomen werd. 

Daar de verwerende partij op niet kennelijk onredelijke wijze oordeelde dat verzoekster niet voldoet aan 

de voorwaarden voorzien in artikel 40 §4, 1e lid van de vreemdelingenwet, kon er ten aanzien van haar 

kinderen evenmin een verblijfsrecht worden toegekend, daar zij een aanvraag indienden in functie van 

verzoekster. 

De middelen zijn ongegrond.” 

 

2.3.1. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is 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). 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat deze is genomen in toepassing van artikel 40, § 4, eerste lid, 2° van 

de vreemdelingenwet (waarvan de verzoekende partij eveneens de schending aanvoert) en artikel 51, § 

2, tweede lid van het vreemdelingenbesluit. Deze bepalingen luidden ten tijde van het nemen van de 

bestreden beslissing als volgt: 

 

Artikel 40, § 4, eerste lid van de vreemdelingenwet: 

 

“§ 4 

Iedere 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: 

(...) 

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; 

(...) 

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.” 

 

Artikel 51, § 2, tweede lid van het vreemdelingenbesluit: 

 

“§ 1  

Indien een burger van de Unie niet alle vereiste bewijsstukken overlegt binnen drie maanden na de 

indiening van zijn aanvraag voor een verklaring van inschrijving, weigert de burgemeester of zijn 

gemachtigde de aanvraag, zonder hem het bevel te geven om het grondgebied te verlaten, door middel 

van een document overeenkomstig het model van bijlage 20.  

In dit geval beschikt de burger van de Unie over een bijkomende termijn van een maand om de vereiste 

documenten over te leggen. Deze bijkomende termijn van een maand begint te lopen vanaf de 

kennisgeving van de in het eerste lid bedoelde bijlage 20.  

Indien de burger van de Unie nog altijd niet beschikt over de vereiste documenten binnen de 

bijkomende termijn van een maand bedoeld in het eerste lid, weigert de burgemeester of zijn 

gemachtigde de aanvraag en geeft hij hem, zo nodig, het bevel om het grondgebied te verlaten door 

middel van een document overeenkomstig het model van bijlage 20.  

Indien de burger van de Unie de vereiste documenten overlegt binnen de termijn van drie maanden, 

eventueel verlengd met een maand, stuurt de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag 

onmiddellijk door aan de gemachtigde van de Minister, behalve indien het recht op verblijf onmiddellijk 

aan de burger van de Unie is toegekend conform § 3.  

§ 2  

Indien de Minister of zijn gemachtigde het verblijfsrecht toekent of als er geen enkele beslissing is 

genomen binnen de termijn bepaald bij artikel 42, van de wet, en mits de documenten bedoeld in artikel 
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50, § 2, werden overgelegd binnen de termijn van drie maanden, eventueel verlengd met een maand, 

geeft de burgemeester of zijn gemachtigde aan de burger van de Unie een verklaring van inschrijving 

overeenkomstig het model van bijlage 8 af.  

Indien de Minister of zijn gemachtigde aan de burger van de Unie niet het verblijfsrecht toekent, weigert 

hij de aanvraag en geeft hij hem, zo nodig, het bevel om het grondgebied te verlaten. De burgemeester 

of zijn gemachtigde betekent beide beslissingen door middel van een document overeenkomstig het 

model van bijlage 20.  

§ 3  

De burgemeester of zijn gemachtigde mag het verblijfsrecht onmiddellijk toekennen aan de burger van 

de Unie die alle vereiste bewijsstukken overlegt binnen de in § 1 bepaalde termijn, indien:  

1° hij werknemer of zelfstandige is in de zin van artikel 40, § 4, 1e lid, 1°, van de wet;  

2° hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt, overeenkomstig artikel 40, § 4, 1e lid, 2°, van de wet, 

mits het bewijs van de voldoende bestaansmiddelen wordt geleverd door een invaliditeitsuitkering, een 

vervroegd pensioen, een ouderdomsuitkering of een uitkering van de arbeidsongevallen- of 

beroepsziektenverzekering waarover de betrokkene voor zichzelf beschikt; 

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

hoofdbezigheid een studie te volgen, overeenkomstig artikel 40, § 4, 1e lid, 3°, van de wet;  

4° hij de echtgenoot is of de partner waarmee een geregistreerd partnerschap werd gesloten dat 

beschouwd wordt als gelijkwaardig aan het huwelijk, in de zin van artikel 40bis, § 2, 1e lid, 1°, van de 

wet, mits de band van aanverwantschap of partnerschap wordt bewezen door middel van officiële 

documenten, overeenkomstig artikel 30 van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van 

internationaal privaatrecht of de internationale overeenkomsten ter zake;  

5° hij bloedverwant in neergaande lijn is jonger dan 21 jaar, in de zin van artikel 40bis, § 2, 1e lid, 3°, 

van de wet, mits de band van bloedverwantschap en het recht van bewaring, en, bij gedeelde bewaring, 

de toestemming van de andere houder van het recht van bewaring, zijn bewezen door middel van 

officiële documenten, overeenkomstig artikel 30 van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van 

internationaal privaatrecht of de internationale overeenkomsten ter zake.  

Als het recht op verblijf wordt toegekend aan een burger van de Unie bedoeld in het 1e lid, 1° tot 5°, 

geeft de burgemeester of zijn gemachtigde hem een verklaring van inschrijving af, overeenkomstig het 

model van bijlage 8 en stuurt hij onmiddellijk een kopie van de aanvraag door aan de gemachtigde van 

de Minister.  

§ 4 (...).” 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij op 4 februari 2014 een aanvraag indiende 

voor een verklaring van inschrijving als beschikker van voldoende bestaansmiddelen. Zij voegde 

bewijsstukken van aansluiting bij een ziekenfonds toe voor zichzelf en haar 4 minderjarige kinderen ten 

laste, evenals een document waaruit blijkt dat haar nabestaandenuitkering (anw-uitkering) vanaf februari 

2014 1082,96 euro bedraagt. 

 

Waar de verzoekende partij er in haar verzoekschrift op wijst dat zij nog een bijkomend inkomen zou 

genieten, namelijk bedragen afkomstig uit kinderbijslag, pensioen, zorgtoeslag en kindergebonden 

budget ten ten belope van 690,76 euro per maand, dient de Raad vast te stellen dat zij deze gegevens 

niet aan de verwerende partij heeft kenbaar gemaakt voor het nemen van de bestreden beslissing, 

zodat zij de verwerende partij niet kan verwijten hiermee geen rekening te hebben gehouden bij het 

nemen van deze beslissing. De verzoekende partij erkent overigens uitdrukkelijk in haar verzoekschrift 

dat zij deze stukken niet heeft voorgelegd.  

 

Waar de verzoekende partij er vervolgens op wijst dat haar anw-uitkering werd verhoogd en zij ter 

staving hiervan stukken voegt bij haar verzoekschrift, dient te worden herhaald dat deze informatie de 

verwerende partij niet gekend was voor het nemen van de bestreden beslissing, zodat haar niet kan 

verweten worden hiermee geen rekening te hebben gehouden. Voorts belet niets de verzoekende partij 

om, op basis van alle nuttige informatie waarover zij beschikt, een nieuwe aanvraag in te dienen met het 

oog op het bekomen van een verblijfsrecht van meer dan drie maanden. Het feit dat zij bijkomende 

stukken zou hebben voorgelegd aan de burgemeester van Zelzate en dat hij zou kunnen bevestigen dat 

de beslissing zou genomen zijn op grond van verkeerde informatie betreft tenslotte een loutere bewering 

waarvan geen enkel bewijs terug te vinden is. Gelet op het voorgaande kan deze bewering voorts 

evenmin afbreuk doen aan de motieven van de bestreden beslissing.  

 

Waar de verzoekende partij er op wijst dat zij en haar 4 minderjarige kinderen over een 

ziektekostenverzekering beschikken, vermag dit gegeven geen afbreuk te doen aan de motieven van de 
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bestreden beslissing, namelijk dat niet wordt aangetoond dat er sprake is van voldoende 

bestaansmiddelen in de zin van artikel 40, § 4, eerste lid, 4° van de vreemdelingenwet.  

 

Het louter feit dat de verzoekende partij het niet eens is met de conclusie van de vreemdelingenwet doet 

op zich geen afbreuk aan de motieven van de beslissing. De verzoekende partij gaat met haar betoog 

voorbij aan deze motivering. Uit de beperkte voorgelegde gegevens kon de verwerende partij op 

kennelijk redelijke wijze afleiden dat niet afdoende is aangetoond dat de verzoekende partij voldoet aan 

de voorwaarden zoals bepaald in artikel 40, § 4, eerste en tweede lid van de vreemdelingenwet, te meer 

in casu geen andere inkomsten werden voorgelegd.  

 

In de mate dat de verzoekende partij een ander oordeel over de zaak wenst te bekomen, nodigt zij de 

Raad uit tot een opportuniteitsonderzoek, hetgeen niet tot zijn bevoegdheid behoort, zoals hoger reeds 

werd aangegeven.  

 

Een schending van artikel 40, § 4, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk 

gemaakt. 

 

Waar de verzoekende partij in de hoofding van haar eerste middel de schending aanvoert van artikel 41, 

eerste lid van de vreemdelingenwet, stelt de Raad vast dat zij op geen enkele andere wijze toelicht 

waarom zij van oordeel is dat het hierboven vermelde artikel wordt geschonden. Een algemene 

verwijzing uit niet de voldoende duidelijke en precieze omschrijving van de geschonden geachte 

rechtsregels die is vereist omdat er sprake zou kunnen zijn van een middel als bedoeld in artikel 39/78 

i.o. 39/69, § 1,4° van de vreemdelingenwet. Het onderdeel van het middel waarin de geschonden 

bepaling niet worden toegelicht, is onontvankelijk. 

 

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

 

2.3.2. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 40bis, § 2, 3° van 

de vreemdelingenwet. Deze bepaling luidde ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing als 

volgt: 

 

“§ 2 

Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 

(...) 

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

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

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

geregistreerde partner over het recht van bewaring beschikt en, indien het recht van bewaring wordt 

gedeeld, op voorwaarde dat de andere houder van het recht van bewaring zijn toestemming heeft 

gegeven;” 

 

De verzoekende partij meent dat, aangezien zij heeft aangetoond over voldoende bestaansmiddelen te 

beschikken het verblijfsrecht “ook” aan haar 4 minderjarige kinderen ten laste dient te worden 

toegekend. 

 

Vooreerst dient te worden herhaald dat de Raad, gelet op zijn annulatiebevoegdheid, zijn oordeel niet in 

de plaats kan stellen van dat van de overheid en niet zelf een verblijfsrecht kan toekennen, in zoverre de 

verzoekende partij dit met haar betoog beoogt. 

 

Vervolgens dient te worden vastgesteld dat uit de bespreking van het eerste middel blijkt dat de 

verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat de verwerende partij niet op kennelijk redelijke wijze de 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met betrekking tot de verzoekende 

partij nam, zodat de verzoekende partij niet kan voorhouden dat haar 4 minderjarige kinderen “ook” 

recht hebben op verblijf in het Rijk.  

 

Daarnaast kan worden opgemerkt dat minderjarige kinderen het statuut van de moeder volgen. Uit de 

bespreking van het eerste middel blijkt dat, zoals reeds gesteld, de verwerende partij op kennelijk 

redelijke wijze het verblijfsrecht van meer dan drie maanden aan de verzoekende partij weigerde toe te 

kennen, zodat haar 4 minderjarige kinderen evenmin recht hebben op dergelijk verblijfsrecht. 

 

Een schending van de aangevoerde bepaling wordt niet aannemelijk gemaakt. 
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Het middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

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

kan leiden aangevoerd. 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.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien december tweeduizend veertien 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. BEELEN 

 


