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 nr. 52 260 van 30 november 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 Nederlandse nationaliteit te zijn, op 7 oktober 2010 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 

27 augustus 2010 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 21 oktober 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

17 november 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat N. NIEUWDORP, die loco advocaat R. AKTEPE verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat D. VAN DER BEKEN, 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 

 

Verzoekster dient op 2 februari 2010 een aanvraag van een verklaring van inschrijving in, als 

werknemer.  

 

Verzoeksters zoon dient op dezelfde dag een aanvraag van een verklaring van inschrijving in als 

bloedverwant in neerdalende lijn.  

 

Op 18 mei 2010 neemt de gemachtigde van de burgemeester van de stad Antwerpen een beslissing tot 

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

dezelfde dag aan verzoekster ter kennis gebracht.  
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De bijlage 19 wordt aangepast aan een aanvraag van een verklaring van inschrijving, als beschikker van 

voldoende bestaansmiddelen. Op 19 mei 2010 maakt de gemachtigde van de burgemeester de 

aangepaste bijlage 19 over aan de Dienst Vreemdelingenzaken, samen met het door verzoekster 

neergelegde Nederlandse arbeidscontract van bepaalde duur gedateerd op 21 april 2010. 

 

Ten laatste op 7 juni 2010 legt verzoekster loonfiches en een bewijs van ziekteverzekering neer.  

 

Op 27 augustus 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

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

verlaten, aan verzoekster ter kennis gebracht op 10 september 2010. Dit is de bestreden beslissing die 

als volgt wordt gemotiveerd: 

 

“Reden van de beslissing (2):  

 

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

maanden als burger van de Unie.  

Betrokkene deed de aanvraag op 2.02.2010 als werknemer/werkzoekende, maar legde niets voor ter 

staving van de aanvraag binnen de voorziene termijn van drie maanden. Daarom werd op 18.05.2010 

beslist tot een bijlage 20 zonder bevel, betrokkene kreeg zo nog een extra maand de tijd om het 

dossier te staven. Bij het afleveren van de bijlage 20 bleek reeds dat betrokkene eigenlijk geen 

werknemer/werkzoekende was en de inschrijving wou als beschikker van voldoende 

bestaansmiddelen. Ze legde dan ook een Nederlands arbeidscontract voor met ingang van 

26.04.2010. Daaropvolgend kwam het eerste loonbriefje (inkomen voor 1 maand werken: 1091,71€) en 

het bewijs dat zij over een geldige ziekteverzekering beschikt.  

Op basis van deze documenten kan betrokkene echter het verblijfsrecht als beschikker van 

voldoende bestaansmiddelen niet bekomen. Uit het administratief dossier blijkt immers dat zij een 

minderjarige zoon en een partner heeft. Overeenkomstig art. 40, §4, tweede lid, dienen de 

bestaansmiddelen minstens gelijk te zijn aan het inkomstenniveau onder hetwelke 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, waaronder het aantal familieleden die ten 

laste zijn. Gezien nergens uit het administratief dossier blijkt dat de partner van betrokkene ook zijn 

steentje bijdraagt aan het gezinsbudget, moet ervan uitgegaan worden dat betrokkene voor hem 

instaat. Het voornoemde bedrag is niet toereikend voor 3 personen.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert in een enig middel de schending aan van de beginselen van behoorlijk bestuur, 

met name de materiële motiveringsplicht en het fair play beginsel. Verzoekster zet haar middel als volgt 

uiteen: 

 

“De beslissing is kennelijk onredelijk genomen. 

Het inkomen van verzoekster is minstens gelijk aan het inkomstenniveau onder hetwelk sociale bijstand 

kan worden verleend. 

Zij heeft enkel haar zoon ten laste. 

Eens de partner is ingeschreven in Antwerpen gaat hij ook werken. Het feit dat de partner niet werkt 

heeft enkel te maken met de bureaucratie in Antwerpen. Verzoekster en haar partner hebben op 

24.03.2010 een verklaring van wettelijke samenwoning ondertekend en had de partner reeds een 

afspraak gevraagd op bij het Centraal loket op 25.02.2010, maar hij kreeg pas een afspraak voor 

20.09.2010, hetgeen wegens verhuis van het Centraal loket is verplaatst naar 01.10.2010.  

Het is niet fair de partner 7 maanden te laten wachten op een inschrijving en dan te stellen dat uit niets 

blijkt dat hij niet bijdraagt aan het gezinsbudget, alhoewel het aan verwerende partij zelf te wijten is dat 

de partner geen recht heeft op arbeid.” 

 

2.2. Verzoekster diende als burger van de Unie een aanvraag in op grond van artikel 40, § 4, 1° van de 

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort Vreemdelingenwet). Nadat zij in Nederland werk 

gevonden had, paste zij haar aanvraag aan, aan artikel 40, § 4, 2° van de Vreemdelingenwet. 

 

Dit artikel luidt als volgt: 
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“§ 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: 

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

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

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

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

de ziektekosten in het Rijk volledig dekt. 

 

Artikel 50, § 2 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), 

dat uitvoering geeft aan bovenstaande artikel 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 : 

1° werknemer : een verklaring van indienstneming of tewerkstelling overeenkomstig het model van 

bijlage 19bis; 

2° zelfstandige : een inschrijving in de Kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer; 

3° werkzoekende : 

a) een inschrijving bij de bevoegde dienst voor arbeidsvoorziening of kopieën van sollicitatiebrieven; 

en 

b) het bewijs van de reële kans om te worden aangesteld waarbij rekening wordt gehouden met de 

persoonlijke omstandigheden van de betrokkene, zoals behaalde diploma’s, eventuele gevolgde of 

voorziene beroepsopleidingen, en duur van de werkloosheid;” 

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 

 

Verzoekster diende in eerste instantie aldus aan te tonen dat zij ofwel tewerkgesteld is als werknemer 

ofwel werkt als zelfstandige ofwel dat zij werk zoekt, waarbij zij tevens moet aantonen dat zij een reële 

kans maakt om te worden aangeworven, waarbij het Vreemdelingenbesluit verduidelijkt welke bewijzen 

te dien einde kunnen worden bijgebracht.  

 

Uit het administratief dossier blijkt dat bij verzoeksters aanvraag van een verklaring van inschrijving als 

werknemer haar expliciet werd gevraagd om binnen de drie maanden, ten laatste op 1 mei 2010 een 

arbeidscontract of een bewijs van inschrijving bij de VDAB, sollicitatiebrieven en een reële kans tot 

aanwerving bij te brengen.  

 

Op 18 mei 2010 neemt de gemachtigde van de burgemeester van de stad Antwerpen een beslissing tot 

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

dezelfde dag aan verzoekster ter kennis wordt gebracht. Deze beslissing luidt als volgt: 

 

“Heeft niet binnen de gestelde termijn aangetoond dat hij/zij zich in de voorwaarden bevindt om te 

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

geen/onvoldoende bewijzen voor ter staving van zijn/haar aanvraag tot verklaring van inschrijving als 

beschikker van voldoende bestaansmiddelen (artikel. 50, §2, 4°). Overeenkomstig artikel 51 §2, van het 

koninklijk besluit van 8 oktober 1981 beschikt betrokkene over een bijkomende maand, namelijk tot 

18/06/2010 om alsnog de vereiste documenten over te maken: Bewijzen van bestaansmiddelen en 

ziekteverzekering.” 

 

De burgemeester stelde aldus vast dat verzoekster geen van de gevraagde bewijzen had naar voor 

gebracht waarbij haar een nieuwe termijn werd gegeven om alsnog de gevraagde bewijzen bij te 

brengen. Uit het administratief dossier blijkt evenwel dat verzoekster vraagt om de bijlage 19 aan te 

passen aan een aanvraag van een verklaring van inschrijving, als beschikker van voldoende 

bestaansmiddelen nu zij werk gevonden heeft in Nederland. Op 19 mei 2010 maakt de gemachtigde van 

de burgemeester de aangepaste bijlage 19 over aan de Dienst Vreemdelingenzaken, samen met het 

door verzoekster neergelegde Nederlandse arbeidscontract van bepaalde duur gedateerd op 21 april 
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2010. Ten laatste op 7 juni 2010 legt verzoekster een loonbriefje met als inkomen 1091,71 euro en een 

bewijs van ziekteverzekering neer.  

 

Op 27 augustus 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

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

verlaten, waarbij verweerder de bestaansmiddelen als onvoldoende beschouwt om te voldoen aan de 

voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie maanden als burger van de 

Unie. Zo motiveert verweerder onder meer dat:  

 

“Op basis van deze documenten kan betrokkene echter het verblijfsrecht als beschikker van 

voldoende bestaansmiddelen niet bekomen. Uit het administratief dossier blijkt immers dat zij een 

minderjarige zoon en een parter heeft. Overeenkomstig art. 40, §4, tweede lid, dienen de 

bestaansmiddelen minstens gelijk te zijn aan het inkomstenniveau onder hetwelke 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, waaronder het aantal familieleden die ten 

laste zijn. Gezien nergens uit het administratief dossier blijkt dat de partner van betrokkene ook zijn 

steentje bijdraagt aan het gezinsbudget, moet ervan uitgegaan worden dat betrokkene voor hem 

instaat. Het voornoemde bedrag is niet toereikend voor 3 personen.” 

 

Verzoekster is het niet eens met deze motieven en meent dat de materiële motiveringsplicht en het 

beginsel van fair play zijn geschonden. Zij wijst erop dat de beslissing kennelijk onredelijk is genomen 

en dat haar inkomen minstens gelijk is aan het inkomstenniveau onder hetwelk sociale bijstand kan 

worden verleend en betoogt dat enkel haar zoon ten hare laste kan worden gezien. Zij meent dat haar 

partner onterecht als ten hare laste kan worden gezien nu haar partner eens hij ingeschreven is in 

Antwerpen eveneens zal werken en bijdragen aan de gezinsinkomsten. Zij betoogt dat “het feit dat de 

partner niet werkt heeft enkel te maken met de bureaucratie in Antwerpen. Verzoekster en haar partner 

hebben op 24.03.2010 een verklaring van wettelijke samenwoning ondertekend en had de partner reeds 

een afspraak gevraagd op bij het Centraal loket op 25.02.2010, maar hij kreeg pas een afspraak voor 

20.09.2010, hetgeen wegens verhuis van het Centraal loket is verplaatst naar 01.10.2010. Het is niet 

fair de partner 7 maanden te laten wachten op een inschrijving en dan te stellen dat uit niets blijkt dat hij 

niet bijdraagt aan het gezinsbudget, alhoewel het aan verwerende partij zelf te wijten is dat de partner 

geen recht heeft op arbeid.” 

 

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). 

 

Bij de beoordeling van de vraag of verzoeksters inkomen voldoende hoog is om te voorkomen dat zij 

tijdens haar verblijf ten laste komt van het sociale bijstandsstelsel, beschikt verweerder over een ruime 

discretionaire bevoegdheid. Zowel het Vreemdelingenbesluit als artikel 40, § 4, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet geven enige verduidelijking hieromtrent. Artikel 40, § 4, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet stelt het volgende: 

 

“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.” 

 

Verweerder diende voor de beoordeling of verzoeksters inkomen voldoende hoog was rekening te 

houden met haar persoonlijke situatie en de familieleden die ten hare laste zijn.  

 

Verzoekster betwist niet dat haar minderjarige zoon ten hare laste is.  
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Verzoekster betoogt daarentegen dat het onredelijk is haar partner als ten hare laste te beschouwen, nu 

de reden dat haar partner nog niet kan bijdragen aan de gezinsinkomsten te wijten is aan de 

‘bureaucratie’ van de stad Antwerpen en aldus aan de verwerende partij.  

 

De Raad stelt vast dat verzoekster documenten bijbrengt waarbij wordt bevestigd dat verzoeksters 

partner een aanvraag tot inschrijving in Antwerpen in het kader van gezinshereniging heeft ingediend. 

Zij geeft aan een wettelijke samenwoning te hebben afgesloten. Verzoekster ontkent aldus niet dat haar 

partner bij haar inwoont en niet bijdraagt aan de gezinsinkomsten en aldus op het ogenblik van de 

bestreden beslissing ten hare laste was/is. De Raad stelt vast dat verzoekster met haar betoog dat haar 

partner niet kan werken en bijdragen aan de gezinsinkomsten zolang hij niet is ingeschreven in 

Antwerpen de motieven van verweerder met name dat verzoekster ook haar partner ten laste heeft, niet 

weerlegt. Verweerder motiveerde dan ook geheel terecht en op redelijke wijze dat “Gezien nergens uit 

het administratief dossier blijkt dat de partner van betrokkene ook zijn steentje bijdraagt aan het 

gezinsbudget, moet ervan uitgegaan worden dat betrokkene voor hem instaat”. Verzoekster kan niet 

worden gevolgd waar zij meent dat haar maandelijks inkomen minstens gelijk is aan het 

inkomensniveau onder hetwelk sociale bijstand wordt verleend, daar zij met dit inkomen drie personen 

dient te onderhouden, terwijl ze zelf uitgaat van slechts twee personen. Verweerder motiveert dan ook 

op redelijke wijze dat “het voornoemde bedrag is niet toereikend voor 3 personen.” Gelet op de door 

verzoekster neergelegde documenten, en gelet op het feit dat verweerder er op redelijke wijze van uit is 

gegaan dat verzoekster twee personen ten laste heeft, concludeerde verweerder op kennelijk redelijke 

wijze dat verzoeksters inkomen onvoldoende hoog is en zij aldus niet voldoet aan de voorwaarden van 

artikel 40 van de Vreemdelingenwet. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht of het fair play beginsel wordt dan ook niet 

aangetoond. 

 

Het enig 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. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig november tweeduizend en tien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 


