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 nr. 174 083 van 2 september 2016 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 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 IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Poolse nationaliteit te zijn, op 15 juni 2016 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 mei 2016 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 17 juni 2016 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 2 augustus 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

30 augustus 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat F. VAN ROYEN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 16 november 2015 diende verzoekster een aanvraag in voor een verklaring van inschrijving, als 

houder van toereikende bestaansmiddelen (bijlage 19). Op 11 mei 2016 besliste de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging tot weigering van verblijf van 

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

Dit is de bestreden beslissing, die op 20 mei 2016 aan betrokkene ter kennis werd gebracht en waarvan 

de motieven luiden als volgt: 
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“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 16.11.2015 werd ingediend door:  

Naam: W., S. Z. , Nationaliteit: Polen (Rep.) ; Geboortedatum: 12.12.1990 , Geboorteplaats: S. W. , 

Identificatienummer in het Rijksregister : (…) , Verblijvende te: (…) 

+ kind: W., K. (…) 

om de volgende reden geweigerd : 

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

Mevrouw diende op 16.11.2015 een aanvraag tot verklaring van inschrijving (bijlage 19) in als 

beschikker van voldoende bestaansmiddelen. Ter staving van haar aanvraag legt zij een verklaring van 

tenlasteneming voor door de heer M., C. (12.03.1954), een attest van uitbetalingen ziekte-uitkeringen 

aan de heer M. C., E. A. een bewijs van rekening bij de bank KBC op naam van betrokkene en een 

ziekteverzekering voor betrokkene. 

Als beschikker van voldoende bestaansmiddelen moet betrokkene onder meer bewijzen over voldoende 

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

van het Rijk (artikel 40 §4, eerste lid, 2° van de wet van 15.12.1980). Artikel 40 § 4, tweede lid van de 

wet van 15.12.1980 stelt bovendien dat “de bedoelde bestaansmiddelen minstens gelijk moeten 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.” 

Het bewijs van voldoende bestaansmiddelen kan zowel bestaan uit middelen waarover de Burger van 

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

in aanmerking worden genomen. Uit het administratief dossier blijkt dat mevrouw haar 

bestaansmiddelen bekomt via de heer M. C. met wie zij samenwoont. Echter, uit het dossier blijkt dat de 

referentiepersoon, de heer M. C., ziekte-uitkeringen ontvangt. Deze zijn echter lager dan het bij het door 

wet voorziene minimumbedrag en derhalve kunnen zij niet worden aanvaard als geldig bewijs van 

voldoende bestaansmiddelen overeenkomstig artikel 40 §4, eerste lid, 2° van de wet van 15/12/1980. 

De persoon die de bestaansmiddelen ter beschikking stelt, kan niet voldoende garanderen dat hijzelf en 

betrokkene niet zelf ten laste zullen vallen van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. 

Verder blijkt er uit niets of er nog een bijkomende bron van inkomsten voorhanden is. In hoeverre de 

tenlastenemer, de heer M. C. thans over andere bestaansmiddelen zou beschikken, die hij op 

regelmatige basis ter beschikking stelt van betrokkene wordt niet aangetoond. Gewoonweg 

veronderstellen dat er nog voldoende bestaansmiddelen aanwezig zouden zijn, is geen optie. 

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

minderjarig kind: W., K. (…) niet erkend worden. Er kan voor het kind helemaal geen toepassing 

gemaakt worden van het artikel 40 bis, §2, 3° van de wet van 15.12.1980 bij gebrek aan EU-burger die 

ouder is van het kind, om zich bij te voegen. Aan de moeder wordt bevel gegeven het 

grondgebied van het Rijk te verlaten binnen de 30 dagen. Haar minderjarig kind dient haar te 

vergezellen. 

Overeenkomstig art. 7 eerste alinea, 2° van de wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen wordt aan de betrokkene het 

bevel gegeven om het grondgebied te verlaten binnen de 30 dagen aangezien zij in het Rijk verblijft 

buiten de gestelde termijn gezien het verblijf van meer dan 3 maanden als beschikker van voldoende 

bestaansmiddelen aangevraagd op 16.11.2015 haar geweigerd werd en dat zij niet meer toegelaten of 

gemachtigd is om hier te verblijven op basis van een andere rechtsgrond.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan 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: de vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van het 

zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel. Zij betoogt als volgt: 

 

“aangezien de bestreden beslissing enerzijds voorhoudt dat verzoekster niet het bewijs levert van zelf 

over voldoende bestaansmiddelen te beschikken én anderzijds de Belgische partner van verzoekster, 

dewelke haar en haar minderjarige zoon ten laste heeft genomen, ook niet over voldoende 

bestaansmiddelen beschikt; aangezien verzoekster van zodra zij in België was meer dan de nodige 

inspanningen heeft geleverd om zo spoedig als mogelijk over eigen voldoende bestaansmiddelen te 
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beschikken; aangezien verzoekster echter eerst - teneinde op de Belgische arbeidsmarkt reële 

tewerkstellingskansen te kunnen hebben - haar kennis van het Nederlands (zie stuk 4) op punt heeft 

moeten stellen én aldus in een eerste fase afhing van haar Belgische partner, dewelke in tegenstelling 

tot hetgeen de bestreden beslissing voorhoudt, weldegelijk over voldoende bestaansmiddelen beschikt 

om verzoekster en haar minderjarige zoon ten laste te nemen; aangezien de Belgische partner van 

verzoekster immers via de Christelijke Mutualiteit een maandelijkse uitkering wegens 

arbeidsongeschiktheid geniet van +/- 1.700€ (stuk 3), waardoor de voorwaarde van artikel 40§4, tweede 

lid van de wet van 15.12.1980 vervult is; aangezien de Belgische partner van verzoekster in zijn eigen 

hypotheekvrije woning woont waaromtrent hij aldus geen woonlasten heeft; aangezien verzoekster 

inmiddels wel in de mogelijkheid is gekomen om officiële tewerkstelling op te nemen en dit middels 

arbeidsovereenkomst dienstencheques van bepaalde duur (stuk 5); aangezien de minderjarige zoon 

van verzoekster sinds 01.09.15 in België school loopt en zijn integratie vlot verloopt (stuk 6); dat aldus 

de thans bestreden beslissing niet gestoeld is op een correcte feitenvinding en tevens van alle 

redelijkheid ontbloot Is; dat uit het bovenstaande volgt dat aldus de bestreden beslissing van 11.05.16 

dan niet alleen artikel 40 §4 Vreemdelingenwet schendt doch bovendien niet ten genoege van recht 

gemotiveerd is aangezien deze manifest onzorgvuldig en onredelijk |s, derhalve willekeurig is en aldus 

benevens de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het zorgvuldigheids- en 

redelijkheidsbeginsel, ook schendt ze de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen dat - 

volledigheidshalve en voor zoveel als nodig - dit uiteraard ook de nietigheid met zich meebrengt van het 

bevel om het grondgebied te verlaten daar dit gebaseerd is op de beslissing tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden.” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen 

waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er 

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De motiveringsplicht verplicht de 

overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten 

grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 19 maart 

2004, nr. 129.466; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Het begrip ‘afdoende’ impliceert dat de opgelegde 

motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing.  

 

Bij lezing van de toelichting van het middel blijkt dat de verzoekende partij daarin inhoudelijke kritiek 

levert, het weze vanuit louter feitelijk oogpunt, het weze vanuit het oogpunt van het materieel recht, en 

daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven, vervat in de bestreden beslissing. 

 

De motieven die de bestreden beslissing onderbouwen, kunnen op eenvoudige wijze in die beslissing 

worden gelezen zodat verzoekster er kennis van heeft kunnen nemen en hierdoor tevens heeft kunnen 

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

zij in rechte beschikken. Er wordt immers, met verwijzing naar de toepasselijke wetsbepaling, met name 

artikel 40 van de vreemdelingenwet, gemotiveerd waarom het verblijf van meer dan drie maanden 

geweigerd wordt. De bestreden beslissing gaat aldus in op de door verzoekster aangehaalde elementen 

en neergelegde bewijsstukken. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad) niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag 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. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat 

de overheid bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle 

daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Verzoekster voegt bij het verzoekschrift een resem bijkomende stukken, die zij niet bij de aanvraag had 

gevoegd: er zou een maandelijkse uitkering van +/- 1.700,00 EUR voorhanden zijn, de heer M. C. zou in 

een hypotheekvrije woning wonen en de verzoekende partij zelf zou ook reeds een tewerkstelling 

hebben gevonden. 
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Deze stukken waren niet aan de gemachtigde van de staatssecretaris ter kennis gebracht op het 

ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing, zodat deze geen rekening heeft kunnen houden 

met deze stukken, die pas in het kader van onderhavige procedure worden voorgelegd. 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. 

 

Het gegeven dat de minderjarige zoon thans school loopt en dat ook zijn integratie vlot verloopt, doet 

geen afbreuk aan de vaststellingen van de gemachtigde van de staatssecretaris. 

 

Verzoekster maakt een schending van de opgeworpen wetsbepalingen en beginselen niet aannemelijk. 

 

Het enig middel 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 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

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

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. MILOJKOWIC 

 


