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 nr. 40 549 van 22 maart 2010   

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Griekse nationaliteit te zijn, op 22 januari 2010 heeft 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 15 december 2009 tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de regelmatig gewisselde memories en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 16 februari 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 maart 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HENDRICKX, die loco advocaat P. JANSSENS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die loco advocaten E. MATTERNE en N. 

LUCAS HABA verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

 

Verzoeker verklaart te zijn geboren te G. op (…) 1953 en van Griekse nationaliteit te zijn.  

 

Op 1 oktober 2008 dient verzoeker als burger van de unie een aanvraag in om machtiging tot verblijf van 

meer dan drie maanden als beschikker over voldoende bestaansmiddelen. 
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Op 12 februari 2009 neemt de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid een beslissing 

tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten. 

Deze beslissing wordt op 18 augustus 2009 aan verzoeker betekend. 

 

Op 15 december 2009 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid een 

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

verlaten. Deze beslissing wordt op 4 januari 2010 aan verzoeker ter kennis gebracht en betreft de 

bestreden beslissing die luidt als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 51 § 3, derde 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 verklaring tot inschrijving aangevraagd op 01.10.2008 door R.I. (…) van Griekse nationaliteit, 

geweigerd.  

 

Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen de 30 dagen (1).  

 

Reden van de beslissing (2):  

 

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

maanden als burger van de Unie als beschikker van voldoende bestaansmiddelen (art. 50 §2, 4°): De 

aanvraag van betrokkene dateert van 01.10.2008. Als staving voor de aanvraag legde betrokkene 4 

kwijtingen (periode 2007-2008) van gedane betalingen aan de dienst fiscaliteit m.b.t. de intrest op 

rendez-voushuizen en het aanslagbiljet op de personenbelasting voor de inkomsten van 2006. Deze 

aanvraag werd geweigerd, gezien uit de voorgelegde stukken kon onvoldoende afgeleid worden 

dat betrokkene beschikte over voldoende bestaansmiddelen. Aan de hand van een bijlage 20 zonder 

beslissing dd. 12.02.2009 werd hij daarvan op de hoogte gebracht op dd. 18.08.2009. Aan betrokkene 

werd gevraagd om aanvullende bewijzen (of andere) bewijzen aan te leveren. Zo werd hem 

gevraagd om, de eigendomsakten van de panden, de verhuurovereenkomsten, de bewijzen van 

betaalde huurgelden en een geldige ziektekostenverzekering. Betrokkene kreeg een maand de tijd, 

uiterlijk tot 17.09.2009, om de gevraagde bewijsstukken aan te leveren. Op 17.09.2009 legde betrokkene 

als bewijsstuk de aankoopakte van de panden voor. Daaropvolgend leverde hij op 08.10.2009 het 

aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing (aanslagjaar 2009 met overschrijvingsopdracht) dd. 

06.10.2009, het aanslagbiljet inzake de gemeentebelasting (aanslagjaar 2009 met 

overschrijvingsopdracht) dd. 07.10.2009 en een brief van het Onafhankelijk Ziekenfonds 

aangaande de aanvraag tot ziektekostenverzekering dd. 28.09.2009. Uit de aangeleverde 

bewijsstukken kan enkel afgeleid worden dat betrokkene gemeentebelasting en onroerende voorheffing 

moet betalen voor de aangekochte panden. Nergens uit het dossier blijkt dat hij hieruit bestaansmiddelen 

verwerft, die overeenkomstig artikel 40 § 4, 1ste lid, 2° en 2de lid van de wet van 15/12/1980 voldoende, 

regelmatig en duurzaam zijn. Evenmin kan betrokkene aantonen dat hij over een geldige 

ziekteverzekering beschikt. Het Onafhankelijk Ziekenfonds verklaarde, in de brief, immers dat betrokkene 

eerst over een geldig verblijf dient te beschikken. Het administratie dossier bevat geen elementen 

waaruit afgeleid kan worden welke het beschikbare netto-inkomen is waarover betrokkene, maandelijks, 

kan beschikken. Aan de hand van de voorgelegde documenten kan er niet toe besloten worden dat 

betrokkene over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen dat hij tijdens zijn verblijf ten 

laste komt van het sociale bijstandsstelsel. (art. 40, §4, eerste lid, 2° van de wet van 15.12.1980). 

Betrokkene kan bijgevolg het recht op verblijf van meer dan drie maanden, als beschikker van 

voldoende bestaansmiddelen niet genieten.”  

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

 

2.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen aan. In een eerste theoretisch 

onderdeel wijst verzoeker erop dat de minister zijn beslissing op gemotiveerde wijze dient te nemen en 

dat zulks niet of minstens op zeer gebrekkige wijze is geschied. Dit blijkt onder meer uit de hierna 

opgesomde vergissingen en fouten in de bestreden beslissing van de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid. Verzoeker stelt dat kan besloten worden dat indien een bestuurshandeling niet degelijk 

gemotiveerd wordt, zulks leidt tot een gemis van een wezenlijke waarborg tegen willekeur en zulks geldt 

als bewijs dat de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid noch de hem voorgelegde middelen 

zorgvuldig onderzocht heeft noch zijn uitspraak beredeneerd heeft. In casu is er sprake van een onjuiste 
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en anderzijds een manifest gebrek aan motivering in de beslissing zodat kan worden gesteld dat de 

staatssecretaris de voorgelegde middelen niet zorgvuldig heeft onderzocht.  

 

In een tweede onderdeel gaat verzoeker in op de onjuiste, gebrekkige of ontbrekende motivering. Hij 

geeft aan niet akkoord te kunnen gaan met de motivering en wijst erop dat de staatssecretaris volstaat 

met te stellen dat verzoeker niet voldoet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf 

van meer dan drie maanden als burger van de Unie als beschikker van voldoende bestaansmiddelen. 

Meer bepaald dat er aan de hand van de voorgelegde documenten niet toe besloten kan worden dat 

verzoeker over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen dat hij tijdens zijn verblijf ten 

laste komt van het sociale bijstandstelsel. Verzoeker betoogt dat hij reeds 38 jaar in Antwerpen woont 

en steeds een kaart voor vijf jaar heeft gehad doch dat hij ingevolge administratieve problemen ambtelijk 

geschrapt werd. Verzoeker geeft aan te zijn blijven werken in deze periode, met name het innen van 

huurpenningen, zoals voorheen en hij woont nog steeds in zijn eigendom te Antwerpen. Verzoeker 

betoogt wel degelijk nog steeds over voldoende bestaansmiddelen te beschikken. Hij geeft aan eigenaar 

te zijn van verschillende onroerende goederen die hij verhuurt en hij baat tevens in de gedoogzone te 

Antwerpen een rendez-voushuis uit. Deze bezorgen verzoeker meer dan voldoende bestaansmiddelen 

en hij betaalt hiervoor reeds sedert jaar en dag belastingen. Verzoeker voegt drie huurcontracten met 

een totale waarde aan huurgelden van 2000 euro per maand en de brandverzekeringspolis voor het 

pand toe. Verzoeker voegt eveneens een overzicht van de door hem verschuldigde en betaalde 

belastingen met betrekking tot onder meer de rendez-voushuizen waaruit blijkt dat hij jaarlijks ongeveer 

7400 belastingen betaalt om één en ander te mogen uitbaten. Verzoeker stelt dat hij eveneens een 

verklaring van de Liberale Mutualiteit bijvoegt dat hij onmiddellijk kan worden verzekerd vanaf het 

ogenblik dat hij opnieuw is ingeschreven in het Vreemdelingen- of bevolkingsregister. Hij stelt ook een 

afrekening van de gerechtsdeurwaarder met betrekking tot de waterkosten die omwille van 

“administratieve kosten” niet waren betaald doch op zeer korte termijn waren voldaan, bij te voegen. Ten 

overvloede voegt verzoeker nog een bewijs van zijn autoverzekering, rechtsbijstandsverzekering en 

elektriciteitsrekening bij. Verzoeker wijst erop dat al deze documenten werden overhandigd aan de 

gemeente, doch dat de staatssecretaris hiermee klaarblijkelijk geen rekening heeft gehouden. Bijgevolg 

wordt de door de staatssecretaris gegeven beslissing niet gedragen door de feiten van de zaak zodat de 

bestreden beslissing gebrekkig gemotiveerd is, wat een schending uitmaakt van de artikelen 2 en 3 van 

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. 

 

 

2.2. In de replieknota volhardt verzoeker in de middelen zoals uiteengezet in zijn verzoekschrift.  

 

 

2.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 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. Voornoemde artikelen verplichten 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. De bestreden beslissing geeft duidelijk aan op welke 

rechtsgrond de bestreden beslissing genomen werd, met name artikel 40, §4, eerste lid, 2° van de 

Vreemdelingenwet en artikel 51 § 3, derde lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende 

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

verkort Vreemdelingenbesluit). De bestreden beslissing motiveert ook uitvoerig waarom verweerder van 

mening is dat aan verzoeker het verblijf van meer dan drie maanden moet geweigerd worden, met name 

daar hij niet heeft aangetoond over voldoende bestaansmiddelen te beschikken. De bestreden 

beslissing overloopt de verschillende neergelegde documenten en geeft aan waarom deze niet worden 

aanvaard als bewijs van voldoende bestaansmiddelen. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de 

motieven van de bestreden beslissing kent aangezien hij deze betwist waar hij poogt aan te tonen wel 

degelijk over voldoende bestaansmiddelen te beschikken. Hij heeft dan ook geen belang bij het inroepen 

van een mogelijke schending van de formele motiveringsplicht. De toetsing van de formele motivering 

brengt in beginsel niet de beoordeling van de inhoud van de motieven met zich mee. Het middel zal dan 

ook verder onderzocht worden vanuit het oogpunt van de eventuele schending van de materiële 

motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel. 
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Er moet worden benadrukt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen als annulatierechter enkel een 

wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing kan uitoefenen (wetsontwerp tot hervorming van de 

Raad van State en oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Memorie van Toelichting, 

Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 94). Dit houdt in dat de Raad in het raam van de uitoefening 

van zijn wettelijk toezicht  niet bevoegd is om zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen 

van die van de administratieve overheid. De Raad is 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 tot een onredelijk besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, 

nr.101.624). 

 

Verzoeker diende als burger van de unie een aanvraag om machtiging tot verblijf van meer dan drie 

maanden in op grond van artikel 40 van de Vreemdelingenwet als beschikker van voldoende 

bestaansmiddelen. Dit artikel 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. 

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 50 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort Vreemdelingenbesluit) luidt 

als volgt: 

  

“§ 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” 

 

Het determinerend motief van de bestreden beslissing stelt “het administratieve dossier bevat geen 

elementen waaruit afgeleid kan worden welke het beschikbare netto-inkomen is waarover betrokkene, 

maandelijks, kan beschikken. Aan de hand van de voorgelegde documenten kan er niet toe besloten 

worden dat betrokkene over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen dat hij tijdens zijn 

verblijf ten laste komt van het sociale bijstandsstelsel. (art. 40, §4, eerste lid, 2° van de wet van 

15.12.1980). Betrokkene kan bijgevolg het recht op verblijf van meer dan drie maanden, als 

beschikker van voldoende bestaansmiddelen niet genieten.”  

 

Verzoeker diende bij zijn aanvraag de bewijzen bij te brengen dat hij over voldoende bestaansmiddelen 

beschikt. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker bij zijn aanvraag op 1 oktober 2008 vier kwijtingen 

(periode 2007-2008) van betalingen aan de dienst fiscaliteit aangaande rendez-voushuizen en het 

aanslagbiljet op de personenbelasting voor het inkomstenjaar 2006 bijbracht.  
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Op 12 februari 2009 oordeelde de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid dat uit deze 

stukken onvoldoende kan afgeleid worden dat verzoekers bestaansmiddelen voldoende, duurzaam en 

regelmatig zijn zoals bepaald in artikel 40, §4, 2° van de Vreemdelingenwet. Ten aanzien van verzoeker 

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

grondgebied te verlaten genomen. Tevens werd hem verzocht om binnen de maand na betekening van 

de beslissing bijkomende bewijsstukken voor te leggen om zijn aanvraag te staven, met name de 

eigendomsakten van zijn panden, de verhuurovereenkomsten, de bewijzen dat deze huurgelden worden 

betaald (rekeninguittreksels) en een geldige ziektekostenverzekering. Deze beslissing wordt op 18 

augustus 2009 aan verzoeker betekend zodat hij tot 18 september 2009 de tijd had om deze 

bijkomende documenten in te dienen. 

 

Op 17 september 2009 legt verzoeker een document neer waaruit blijkt dat hij twee panden aankocht. 

Begin oktober 2009 legt verzoeker het volgende neer: een aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing 

van het aanslagjaar 2009, een aanslagbiljet van de gemeentebelasting op de rendez-voushuizen, 

aanslagjaar 2009, telkens met overschrijvingsopdracht en een brief van het onafhankelijke ziekenfonds 

met betrekking tot zijn aanvraag tot aansluiting bij de ziektekostenverzekering. 

 

Het is niet kennelijk onredelijk van verweerder om op grond van deze bijgebrachte documenten te 

concluderen dat “Uit de aangeleverde bewijsstukken enkel (kan) afgeleid worden dat betrokkene  

gemeentebelasting en onroerende voorheffing moet betalen voor de aangekochte panden. Nergens uit 

het dossier blijkt dat hij hieruit bestaansmiddelen verwerft, die overeenkomstig artikel 40 § 4, 1ste lid, 2° 

en 2de lid van de wet van 15/12/1980 voldoende, regelmatig en duurzaam zijn” en “Het administratie 

dossier bevat geen elementen waaruit afgeleid  kan worden welke het beschikbare netto-inkomen is 

waarover betrokkene, maandelijks, kan beschikken. Aan de hand van de voorgelegde documenten kan 

er niet toe besloten worden dat betrokkene over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te 

voorkomen dat hij tijdens zijn verblijf ten laste komt van het sociale bijstandsstelsel. (art. 40, §4, eerste 

lid, 2° van de wet van 15.12.1980). Betrokkene kan bijgevolg het recht op verblijf van meer dan drie 

maanden, als beschikker van voldoende bestaansmiddelen niet genieten.” 

 

De documenten betreffen inderdaad bewijzen van eigendom en de belastingen die dienen te worden 

betaald als eigenaar van een onroerend goed doch hieruit blijkt niet welke inkomsten verzoeker op 

regelmatige basis uit deze onroerende goederen ontvangt. Verweerder kan niet worden verweten 

onzorgvuldig te zijn geweest daar hij bij de beslissing van 12 februari 2009 reeds aangegeven heeft 

welke documenten nog dienden te worden bijgebracht als bewijs van voldoende inkomsten. Zo werd 

niet alleen de eigendomsakte en een bewijs van ziektekostenverzekering gevraagd maar ook de 

verhuurovereenkomsten, de bewijzen dat deze huurgelden worden betaald (rekeninguittreksels). Gelet 

op het feit dat verzoeker zelf aangeeft dat hij gedurende de periode dat hij ambtshalve  geschrapt werd 

is blijven werken, met name het innen  van huurgelden en dit dus zijn belangrijkste inkomsten uitmaken, 

is het niet onlogisch dat verweerder hiervan de nodige  bewijzen vraagt. Verzoeker legt deze 

documenten voor bij  zijn verzoekschrift maar nergens uit het administratief dossier  blijkt dat hij deze 

binnen de opgegeven termijn van één  maand noch vóór het nemen van de bestreden beslissing heeft 

bijgebracht. Verzoeker is bijgevolg zelf onzorgvuldig geweest door de documenten die hem expliciet 

gevraagd werden niet neer te leggen. 

 

Verzoeker kan dan ook niet worden gevolgd waar hij stelt dat met de door hem bijgebrachte 

documenten geen rekening wordt gehouden. Voor elk door hem neergelegd document wordt op 

redelijke wijze in de bestreden beslissing aangegeven waarom het onvoldoende is als bewijs van 

voldoende inkomsten. De  overige documenten legt verzoeker voor het eerst neer naar aanleiding van 

zijn verzoekschrift zodat verweerder er geen kennis van had en het hem niet ten kwade kan worden 

geduid er geen rekening mee te hebben gehouden. Gelet op het feit dat verzoeker expliciet gevraagd 

werd en ruim de tijd werd gegeven om de documenten neer te leggen, kan verweerder zeker geen 

onzorgvuldigheid worden verweten. Tevens is uit bovenstaande gebleken dat verweerder op kennelijk 

redelijke wijze tot zijn besluit is gekomen. Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel of de 

materiële motiveringsplicht wordt dan ook niet aangetoond. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig maart tweeduizend en tien 

door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


