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 nr. 151 610 van 2 september 2015 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Spaanse nationaliteit te zijn, op 7 april 2015 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 11 maart 2015 tot 

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

(bijlage 20), aan de verzoekster ter kennis gebracht op 17 maart 2015. 

 

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 13 april 2015 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 5 juni 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 juli 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat A. DE MEU, 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. Op 1 februari 2013 dient de verzoekster die verklaart van Spaanse nationaliteit te zijn, een 

aanvraag voor een verklaring van inschrijving als werknemer of werkzoekende in. Op 2 mei 2013 neemt 

de burgemeester van de stad Ronse of zijn gemachtigde de beslissing tot weigering van verblijf van 

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

 

1.2. Op 17 juni 2013 wordt aan de verzoekster een E-kaart uitgereikt. 
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1.3. Op 18 juni 2014 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing die een 

einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 21). Bij arrest nr. 135 912 van 7 januari 2015 vernietigt de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) de bevelscomponent van deze beslissing en wordt het 

beroep tot nietigverklaring verworpen in de mate dat het gericht is tegen de beslissing die een einde 

stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden. 

 

1.4. Op 20 november 2014 dient de verzoekster een aanvraag in van een verklaring van inschrijving in 

de hoedanigheid van houder van toereikende bestaansmiddelen. Zij wordt in het bezit gesteld van een 

bijlage 19 en er wordt haar gevraagd om binnen de drie maanden de volgende documenten voor te 

leggen: “bewijs invaliditeitsuitkering, bewijs maandelijkse betaling, bewijs van ziekteverzekering geldig 

voor lang verblijf in België”. 

 

Uit een fax van 2 december 2014 van de gemeentelijk ambtenaar van de stad Ronse blijkt dat de 

verzoekster de volgende stukken heeft ingediend: 

- een identiteitskaart; 

- bewijsstukken fod sociale zekerheid met betrekking tot percentage mindervalide; 

- bedrag uitkeringen; 

- ziekteverzekering Spanje. 

 

Op 11 maart 2015 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de thans 

bestreden beslissing die aan de verzoekster op 17 maart 2015 wordt ter kennis gebracht. Deze 

beslissing luidt als volgt: 

 

“(…) 

In uitvoering van artikel 51 § 2, 2de 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 20-11- 21014 werd ingediend door: 

(…) 

om de volgende reden geweigerd. 

 

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 20-11-2014 een aanvraag tot verklaring van inschrijving (bijlage 19) in als 

beschikker van voldoende bestaansmiddelen (artikel 40 § 4, 2° - wet van 15-12-1980). Ter staving van 

haar aanvraag legt zij attesten met betrekking tot de toekenning en tegemoetkoming voor personen met 

een handicap en een ziekteverzekering voor (artikel 50 § 2, 4° - KB van 08-10- 1981). Om het 

verblijfsrecht te kunnen bekomen als beschikker van voldoende bestaansmiddelen moet betrokkene 

aantonen te voldoen aan de voorwaarden opgenomen in artikel 40 § 4, tweede lid van de wet van 15-

12-1980, zijnde: "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 ten zijne laste zijn." Overeenkomstig artikel 40 § 4, 1ste lid, 2° dient een 

beschikker van voldoende bestaansmiddelen aan te tonen te kunnen voorkomen ten laste te vallen van 

het sociale bijstandstelsel. Betrokkene legt bewijzen voor waaruit blijkt dat zij een inkomensvervangende 

tegemoetkoming en integratietegemoetkoming geniet als persoon met een handicap. Hiermee valt zij de 

facto ten laste van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. De tegemoetkomingen (de 

inkomensvervangende en de integratietegemoetkoming) voor gehandicapten behoren tot het residuaire 

bijstandsstelsel. De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) kan worden toegekend indien uit het 

medisch onderzoek blijkt dat de fysieke of psychische toestand het verdienvermogen van de aanvrager 

verminderd heeft met minstens twee derden in vergelijking met wat een valide persoon op de algemene 

arbeidsmarkt kan verdienen. De integratietegemoetkoming heeft als doel de bijkomende kosten als 

gevolg van de handicap te dekken. De tegemoetkomingen worden toegekend na een inkomenstoets. De 

tegemoetkomingen worden pas uitbetaald wanneer de eigen bestaansmiddelen ontoereikend zijn. 

 

Gezien deze elementen dient het recht op lang verblijf aan betrokkene geweigerd te worden. 
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De minderjarige kinderen voldoen niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van 

meer dan drie maanden als burger van de Unie. 

 

De ouder in functie van wie de aanvraag werd ingediend werd zelf het recht op verblijf geweigerd. 

Bijgevolg kunnen betrokkenen zich ook niet bij haar voegen zoals bepaald in artikel 40 bis § 2, 3° van de 

wet van 15-12-1980. Het recht op verblijf wordt bijgevolg geweigerd aan betrokkenen. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekster de schending aan van artikel 50, § 2, 4° van het koninklijk 

besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenbesluit), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de 

motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de hoorplicht en van de rechten van 

verdediging. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“1. Artikel 2 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen bepaalt dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. Dat dit 

impliceert dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht niet enkel het dictum moet omvatten, maar 

tevens de redenen moet weergeven op grond waarvan de beslissing werd genomen. Terwijl artikel 3 

van deze wet voorschrijft dat de motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet 

vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Daarbij moet volgens dit zelfde artikel de 

motivering afdoende zijn, of met andere woorden dat deze pertinent moet zijn en duidelijk te maken 

hebben met de beslissing. 

 

Dat dient te worden opgemerkt dat de motivatie in de bestreden beslissing evenwel niet afdoende is. 

 

Dat in elk geval sprake is van een manifeste beoordelingsfout door verweerder en van schending van de 

zorgvuldigheidsplicht. 

 

2. Dat verweerder in de bestreden beslissing nalaat rekening te houden met het art. 50§2,4e a) van het 

K.B. van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen. 

 

Dat immers in het art. 50§2,4e , a) van het K.B. van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen het volgende gesteld wordt: 

“ Art. 50§2 4° Vw. : burger van de Unie bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 2° van de wet : 

a) het bewijs van voldoende bestaansmiddelen, waarbij onder andere een invaliditeitsuitkering, een 

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

beroepsziektenverzekering in aanmerking worden genomen. Zowel middelen waarover de burger van 

de Unie in eigen hoofde beschikt, als bestaansmiddelen die hij daadwerkelijk verkrijgt via een derde, 

worden in aanmerking genomen. 

 

Dat derhalve in deze bepaling uitdrukkelijk gesteld wordt dat “onder andere invaliditeitsuitkering, een 

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

beroepsziektenverzekering” in aanmerking worden genomen als bewijs van voldoende 

bestaansmiddelen. 

 

Dat verzoekster erop wijst dat in het 50§2,4e, a) Vw. K.B. uitdrukkelijk het woord “onder andere” wordt 

gebruikt wat wijst op een niet-limitatieve opsomming. 

 

Dat verzoekster er tevens op wijst dat ook de voorbeeld-uitkeringen die in het K.B. opgesomd worden 

(invaliditeitsuitkering, een vervroegd pensioen, een ouderdomsuitkering of een uitkering van de 

arbeidsongevallen- of beroepsziektenverzekering) uitkeringen betreffen welke betaald/gestort worden 

door een Belgische (of buitenlandse) overheid. Deze niet-limitatief opgesomde uitkeringen betreffen 

duidelijk uitkeringen ingevolge ouderdom, ongeval, invaliditeit, … dus m.a.w. uitkeringen waar de 

betrokken persoon geen fout of schuld treft aan het feit dat hij niet aan het werk (meer) is/of zelfstandige 

(meer) is of kan. 
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Dat derhalve verweerder in de bestreden beslissing geenszins verduidelijkt waarom de 

inkomensvervangende en de integratieuitkering (ingevolge gebrek aan zelfredzaamheid), welke 

verzoekster als persoon met een handicap ontvangt, niet kunnen beschouwd worden als ressorterende 

onder art. 50§2,4e a) Vw., welke slechts een niet-limitatieve opsomming bevat van uitkeringen welke als 

bewijs van voldoende bestaansmiddelen worden beschouwd. 

 

3. Dat verweerder, alvorens een beslissing te nemen, heeft nagelaten zich voldoende te infomeren 

minstens verzoekster mondeling te horen hieromtrent. 

 

Dat de beslissing dient te stoelen op een correcte feitenvinding. Het bestuur dient zich zo nodig 

voldoende te informeren om met kennis van zaken een beslissing te nemen. 

 

Dit is in casu niet gebeurd. 

 

Dat de motiverings-en de zorgvuldigheidsverplichting door verweerder ernstig werd geschonden.” 

 

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

 

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

- 50,§2,4° van het Vreemdelingenbesluit; 

- Artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen; 

- Algemene rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald de motiveringsplicht, 

de zorgvuldigheidsplicht, de hoorplicht en verzoeksters rechten van verdediging; 

 

Betreffende de vermeende schending van art. 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991, laat de verweerder 

gelden dat bij lezing van het inleidend verzoekschrift van verzoekende partij blijkt dat zij daarin niet 

enkel inhoudelijke kritiek levert, maar dat zij er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden 

beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden 

beslissing. 

 

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 

1994, z.p.). 

 

De formele motiveringsplicht, vervat in de wetsartikelen waarvan verzoekende partij de schending 

aanvoert, heeft immers geen ander doel dan het in kennis stellen van de bestuurde van de redenen die 

ten grondslag liggen aan de te zijnen of te haren opzichte genomen bestuursbeslissing, zodanig dat 

deze in staat is om te oordelen of het zinvol is om daartegen op te komen met de ter beschikking 

staande rechtsmiddelen (R.v.St. nr. 60.751, 4.7.1996, T.B.P. 1996, 698), terwijl de voormelde 

vaststelling impliceert dat deze wettelijke doelstelling is bereikt. 

 

De naleving van de genoemde plicht houdt daarentegen geen verband met de inhoudelijke juridische of 

feitelijke correctheid van de tot uitdrukking gebrachte motieven (cf. wat inhoudelijke juridische 

correctheid betreft, naar analogie, Cass., 10.1.1979, Arr. Cass. 1978-79, 522; alsook wat feitelijke 

correctheid betreft: R.v.St. nr. 44.948, 18.11.1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p.; Antwerpen, 16.6.1998, F.J.F. 

1998, 693). 

 

Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud daarvan verzoekende partij het 

genoemde inzicht verschaft en aldus volstaat om haar toe te laten de bedoelde nuttigheidsafweging te 

maken. 

 

De bestreden beslissing is immers genoegzaam met redenen omkleed, aangezien daarin zowel haar 

juridische grondslag als haar feitelijke grondslag zijn vermeld. 

 

Deze vermeldingen laten verzoekende partij toe kennis te hebben van de gronden op basis waarvan de 

bestreden beslissing werd genomen en maken dat het doel is bereikt dat met het bestaan van de 

betrokken formele motiveringsverplichting wordt beoogd. 
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Het normdoel dat ten grondslag ligt aan de in het besproken middel als geschonden aangeduide 

wetsartikelen is bereikt en de bestreden beslissing is genoegzaam gemotiveerd. 

 

De uiteenzetting van verzoekende partij kan aan het voorgaande geen afbreuk doen, temeer nu de 

beschouwingen van verzoekende partij niet dienstig in verband kunnen worden gebracht met de door 

haar geschonden geachte rechtsregels. 

 

In antwoord op de beschouwingen van de verzoekende partij, laat verweerder gelden dat de 

gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Administratieve 

vereenvoudiging geheel terecht heeft geoordeeld dat een beslissing tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20) diende te worden genomen. 

 

Te dezen werd door de verzoekende partij immers onvoldoende aangetoond dat zij beschikt over 

voldoende bestaansmiddelen. 

 

De bestreden beslissing maakt uitdrukkelijk melding van de volgende elementen: 

- Verzoekende partij legt bewijzen voor waaruit blijkt dat zij een inkomensvervangende en 

integratietegemoetkoming geniet als persoon met een handicap; 

- Door het verkrijgen van de voormelde vergoeding valt verzoekende partij de facto onder het sociale 

bijstandstelsel; 

- De tegemoetkomingen voor gehandicapten vallen onder het residuaire bijstandstelsel. 

- De tegemoetkomingen worden slechts uitbetaald wanneer de eigen bestaansmiddelen ontoereikend 

zijn; 

 

Uit de 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 besloten tot de 

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

(bijlage 20). 

 

In casu werd rekening gehouden met alle elementen van het dossier, inzonderheid de door de 

verzoekende partij bijgebrachte stukken van het administratief dossier. 

 

Uit de stukken die door de verzoekende partij werden voorgelegd kan op generlei wijze worden afgeleid 

dat de verzoekende partij over voldoende bestaansmiddelen beschikt. 

 

Verzoekende partij kan zulks niet dienstig betwisten. 

 

Verweerder verwijst ter zake naar artikel 40, §4, 2° 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. 

[…]”. (eigen vetschrift en onderlijning) 

 

Terwijl artikel 50, § 2, 4° van het Vreemdelingenbesluit het volgende bepaalt: 

“§ 2. Bij de aanvraag of ten laatste binnen de drie maanden na de aanvraag dient de burger van de Unie 

naargelang het geval de volgende documenten over te maken: 

[…] 

4° burger van de Unie bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 2° van de wet: 

a) het bewijs van voldoende bestaansmiddelen, waarbij onder andere een invaliditeitsuitkering, een 

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

beroepsziektenverzekering in aanmerking worden genomen. Zowel middelen waarover de burger van 

de Unie in eigen hoofde beschikt, als bestaansmiddelen die hij daadwerkelijk verkrijgt via een derde, 

worden in aanmerking genomen; en 

b) een ziektekostenverzekering;” 
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Verzoekende partij kan niet ernstig ontkennen dat een inkomensvervangende en 

integratietegemoetkoming valt onder de aanvullende bijstandsstelsels, die niet in aanmerking kunnen 

worden genomen. 

 

Volledigheidshalve laat verweerder verder gelden dat de voorwaarde inzake stabiele en regelmatige 

inkomsten, zonder ten laste te vallen van de sociale bijstand van het betreffende land, duidelijk wordt 

gesteld in de Europese regelgeving, die correct werd omgezet naar Belgisch recht. 

 

Artikel 7 van de richtlijn 2003/86/EG van 22.09.2003 bepaalt expliciet dat ‘bij de indiening van het 

verzoek tot gezinshereniging kan de betrokken lidstaat de persoon die het verzoek heeft ingediend, 

verzoeken het bewijs te leveren dat de gezinshereniger beschikt over (…), c) stabiele en regelmatige 

inkomsten die volstaan om hemzelf en zijn gezinsleden te onderhouden, zonder een beroep te doen op 

het stelsel voor sociale bijstand van de betrokken lidstaat. De lidstaten beoordelen daartoe de aard en 

de regelmaat van deze inkomsten en kunnen rekening houden met de nationale minimumlonen en -

pensioenen, evenals met het aantal gezinsleden’. 

 

Wat precies onder sociale bijstand dient te worden begrepen, wordt door het Hof van Justitie 

verduidelijkt in haar rechtspraak, zo o.m. in het arrest van 04.03.2010 in de zaak C 578/08 (arrest 

Chakroun), waarbij als volgt geoordeeld werd: 

Overweging 46: “In de eerste zin van artikel 7, lid 1, aanhef en sub c, van de richtlijn wordt het begrip 

„stabiele en regelmatige inkomsten die volstaan om hemzelf te onderhouden” geplaatst tegenover het 

begrip „sociale bijstand”. Uit deze tegenstelling volgt dat het begrip „sociale bijstand” in de richtlijn ziet 

op bijstand van overheidswege, ongeacht of het om het nationale, regionale of lokale niveau gaat, 

waarop een beroep wordt gedaan door een persoon, in dit geval de gezinshereniger, die niet beschikt 

over stabiele en regelmatige inkomsten die volstaan om in zijn eigen onderhoud en dat van zijn gezin te 

voorzien en die daardoor dreigt tijdens zijn verblijf ten laste van de sociale bijstand van de gastlidstaat te 

komen (zie naar analogie arrest van 11 december 2007, Eind, C-291/05, Jurispr. blz. I-10719, punt 29).” 

Overweging 52: “Gelet op een en ander, dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat de 

zinsnede „beroep op het stelsel voor sociale bijstand” in artikel 7, lid 1, aanhef en sub c, van de richtlijn 

aldus moet worden uitgelegd, dat deze een lidstaat niet de mogelijkheid biedt een regeling voor 

gezinshereniging vast te stellen die ertoe leidt dat gezinshereniging niet wordt toegestaan aan een 

gezinshereniger die het bewijs heeft geleverd over stabiele en regelmatige inkomsten te beschikken om 

in zijn algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan en in die van zijn gezinsleden te kunnen 

voorzien, maar die, gelet op de hoogte van zijn inkomsten, toch een beroep zal kunnen doen op 

bijzondere bijstand om te voorzien in bijzondere, individueel bepaalde noodzakelijke kosten van het 

bestaan, op inkomensafhankelijke kwijtscheldingen van heffingen van lagere overheden of op 

inkomensondersteunende maatregelen in het kader van het gemeentelijk minimabeleid.” 

 

Het begrip sociale bijstand moet derhalve volgens het Hof beschouwd worden als een autonoom begrip 

van het recht van de Unie dat verwijst naar sociale bijstand van overheidswege die in de plaats komt 

van de ontbrekende stabiele, regelmatige en voldoende inkomsten. 

 

In België correspondeert de sociale bijstand aldus met: 

1) de aanvullende bijstandsstelsels, die een minimaal niveau van bestaanszekerheid dienen te 

waarborgen en uitsluitend via algemene overheidsmiddelen worden gefinancierd, waaronder: 

o leefloon, 

o inkomensgarantie voor ouderen, 

o gewaarborgde gezinsbijslag, 

o tegemoetkomingen aan gehandicapten, 

2) financiële maatschappelijke dienstverlening. 

(zie ook de nota van het Studiebureau van de Dienst Vreemdelingenzaken gevoegd bij het Verslag van 

19 mei 2011, Parl. St. Kamer 2010-2011, Doc 53-0443/018). 

 

De gemachtigde motiveerde derhalve in de bestreden beslissing geheel terecht dat de 

referentiepersoon ten laste valt van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk zodat de ontvangen 

inkomensvervangende en integratietegemoetkomingen niet in overweging konden worden genomen bij 

de aanvraag gezinshereniging. 

 

Verzoekende partij haar betoog als zou de referentiepersoon zeker over bestaansmiddelen beschikken 

die 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, is - gelet op het voorgaande - 
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dan ook weinig dienstig, nu het betoog eraan voorbijgaat dat het in casu om middelen verkregen uit 

aanvullende bijstandsstelsels gaat, terwijl artikel 40ter, tweede lid, eerste streep, 2° Vreemdelingenwet 

bepaalt dat deze bestaansmiddelen niet in aanmerking kunnen worden genomen. 

 

Aldus dient te worden vastgesteld dat de gemachtigde van de Staatssecretaris – na te hebben 

vastgesteld dat voormelde grens niet werd bereikt – in concreto heeft aangegeven waarom hij van 

oordeel is dat de bestaansmiddelen van de verzoekende partij niet volstaan om te voorkomen dat 

verzoekende partij ten laste zal vallen van het sociale bijstandsstelsel. 

 

Het eerste en enig middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

2.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot doel de burger, zelfs 

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 

29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” 

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

genomen beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In casu wordt in de motieven van de bestreden beslissing verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 40, § 4, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat 

de beslissing een motivering in feite, met name dat de verzoekster bewijzen voorlegt waaruit blijkt dat zij 

een inkomensvervangende tegemoetkoming en een integratietegemoetkoming geniet als persoon met 

een handicap, waarmee “zij de facto ten laste van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk (valt)”. Er 

wordt meer specifiek gesteld dat “(d)e inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) kan worden 

toegekend indien uit het medisch onderzoek blijkt dat de fysieke of psychische toestand het 

verdienvermogen van de aanvrager verminderd heeft met minstens twee derden in vergelijking met wat 

een valide persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen” en dat “(d)e integratietegemoetkoming 

(…) als doel (heeft) de bijkomende kosten als gevolg van de handicap te dekken” waarna wordt 

gesynthetiseerd dat deze tegemoetkomingen pas worden toegekend na een inkomenstoets en “pas 

(worden) uitbetaald wanneer de eigen bestaansmiddelen ontoereikend zijn”. De verzoekster kan 

derhalve niet worden gevolgd waar zij in haar verzoekschrift voorhoudt dat in de bestreden beslissing 

geenszins wordt verduidelijkt “waarom de inkomensvervangende en de integratieuitkering (…) niet 

kunnen beschouwd worden als ressorterende onder art. 50§2,4
e
 a) Vw., welke slechts een niet-

limitatieve opsomming bevat van uitkeringen welke als bewijs van voldoende bestaansmiddelen worden 

beschouwd”. Zij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op 

basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat 

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

 

Een schending van de formele motiveringsplicht kan bijgevolg niet worden aangenomen. 

 

2.3.2. In zoverre de verzoekster de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, wordt het 

middel vanuit dat oogpunt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd 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 in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van artikel 40, § 4, eerste lid, 2° van de 

Vreemdelingenwet, op grond waarvan de bestreden beslissing werd genomen, en het door de 

verzoekster geschonden geachte artikel 50, § 2, 4° van het Vreemdelingenbesluit. 

 

Artikel 40, § 4, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet 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: 

(…) 
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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; 

(…)” 

 

Artikel 50, § 2, 4° van het Vreemdelingenbesluit bepaalt het volgende: 

 

“§ 2. Bij de aanvraag of ten laatste binnen de drie maanden na de aanvraag dient de burger van de Unie 

naargelang het geval de volgende documenten over te maken: 

(…) 

4° burger van de Unie bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 2° van de wet: 

a) het bewijs van voldoende bestaansmiddelen, waarbij onder andere een invaliditeitsuitkering, een 

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

beroepsziektenverzekering in aanmerking worden genomen. Zowel middelen waarover de burger van 

de Unie in eigen hoofde beschikt, als bestaansmiddelen die hij daadwerkelijk verkrijgt via een derde, 

worden in aanmerking genomen; en 

b) een ziektekostenverzekering; 

(…)” 

 

De verzoekster wijst er op dat artikel 50, § 2, 4° van het Vreemdelingenbesluit een niet-limitatieve 

opsomming geeft van uitkeringen die in aanmerking worden genomen als bewijs van voldoende 

bestaansmiddelen en dat het bij al deze voorbeelden gaat om “uitkeringen waar de betrokken persoon 

geen fout of schuld treft aan het feit dat hij niet aan het werk (meer) is/of zelfstandige (meer) is of kan”. 

Zij gaat er evenwel aan voorbij dat, hoewel de opsomming in deze bepaling inderdaad niet exhaustief is, 

deze bepaling moet worden gelezen in het licht van het bepaalde in artikel 40, § 4, eerste lid, 2° van de 

Vreemdelingenwet, waaruit volgt dat uitkeringen verkregen uit het aanvullend sociale bijstandsstelsel 

niet in aanmerking kunnen worden genomen. Het aanvullende bijstandsstelsel werkt immers niet op 

basis van bijdragebetalingen op de arbeidsinkomsten om de sociale zekerheid te financieren, maar 

wordt gefinancierd met overheidsmiddelen, zodat degene die hiervan uitkeringen geniet de facto ten 

laste komt van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. Het is dus geen verzekeringsstelsel, maar wordt 

gefinancierd door de federale overheid. Of de betrokkene door eigen fout of schuld ten laste is van het 

sociale bijstandsstelsel is hierbij niet relevant. De uitkeringen die worden opgesomd in artikel 50, § 2, 4° 

van het Vreemdelingenbesluit behoren trouwens alle tot het sociale zekerheidsstelsel, dat gebaseerd is 

op het betalen van sociale bijdragen op de arbeidsinkomsten, en niet tot het sociale bijstandsstelsel. De 

verzoekster toont niet aan dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris, in het licht van het 

gestelde in artikel 40, § 4, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet, ten onrechte heeft geoordeeld dat zij 

door het genieten van een inkomensvervangende tegemoetkoming en een integratietegemoetkoming 

“de facto ten laste (valt) van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk” nu deze tegemoetkomingen voor 

gehandicapten tot het residuaire bijstandsstelsel behoren en “pas (worden) uitbetaald wanneer de eigen 

bestaansmiddelen ontoereikend zijn”, in het licht van het gestelde in artikel 40, § 4, eerste lid, 2° van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Een schending van artikel 50, § 2, 4° van het Vreemdelingenbesluit wordt niet aangetoond. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de verzoeker niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de 

bestreden beslissing is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van 

artikel 40, § 4, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet en artikel 50, § 2, 4° van het 

Vreemdelingenbesluit, kan niet worden aangenomen. 

 

2.3.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen op 

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

voorgaande bespreking volgt dat er niet wordt aangetoond dat niet werd uitgegaan van een correcte 

feitenvinding kan niet worden gesteld dat het zorgvuldigheidsbeginsel zou zijn geschonden. 

 

2.3.4. Wat betreft de opgeworpen schending van de rechten van de verdediging, wijst de Raad erop dat 

de behandeling van een aanvraag tot gezinshereniging volgens een administratieve en niet volgens een 

jurisdictionele procedure verloopt. Het volstaat te stellen dat de rechten van verdediging op het 

administratiefrechtelijk vlak alleen in tuchtzaken bestaan. De rechten van verdediging zijn niet van 

toepassing op administratieve beslissingen die worden genomen in het raam van de Vreemdelingenwet 

en kunnen derhalve in dit verband niet dienstig opgeworpen worden (cf. RvS 3 juni 2014, nr. 10.539 (c)). 
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2.3.5. Waar de verzoekster de schending van de hoorplicht aanvoert, wordt er op gewezen dat zij de 

kans had om de vereiste toelichtingen te verstrekken in haar aanvraag om tot een verblijf van meer dan 

drie maanden te worden toegelaten en dat zij deze aanvraag met alle nodige gegevens en stukken kon 

onderbouwen. De verzoekster had bijgevolg de kans om haar standpunt te verduidelijken. Zij heeft zich 

ook persoonlijk aangeboden bij de administratieve diensten van haar gemeente om de aanvraag in te 

dienen, doch er blijkt niet dat zij hierbij nog bijkomende argumenten naar voor wenste te brengen. Het 

volstaat dat een betrokkene de gelegenheid krijgt zijn standpunt op een nuttige wijze uiteen te zetten 

(RvS 15 februari 2007, nr. 167.853; RvS 23 juni 2005, nr. 146.472). De verzoekster kan dan ook niet 

dienstig voorhouden dat de verwerende partij heeft nagelaten zich voldoende te informeren of haar 

mondeling diende te horen. Ten overvloede wordt er nog op gewezen dat de verzoekster nalaat om in 

concreto aan te geven welke elementen zij, indien zij gehoord zou zijn geweest, dan wel zou hebben 

aangevoerd die alsnog een andere beslissing hadden kunnen rechtvaardigen. Zij beperkt zich in casu 

tot een louter theoretisch betoog dat niet tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden. 

 

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

 

3. Kosten 

 

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

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee september tweeduizend vijftien door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS D. DE BRUYN 

 


