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 nr. 57 985 van 17 maart 2011 

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 Bulgaarse nationaliteit te zijn, op 14 januari 2011 heeft 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 1 december 2010 tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden zonder 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 14 februari 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 maart 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. MAJD TEYMOURI, die verschijnt voor de verzoekende partij 

en van advocaat C. DECORDIER, die loco advocaat 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 

 

1.1. Op 9 juli 2010 diende verzoekster een aanvraag in tot het verkrijgen van een verklaring van 

inschrijving op grond van haar verwantschap in opgaande lijn met een in België gevestigde Bulgaarse 

onderdaan. 

 

1.2. Op 1 december 2010 trof de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid een 

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

verlaten (bijlage 20). Deze beslissing werd betekend op 15 december 2010. Dit vormt de bestreden 

beslissing, die als volgt luidt: 

 

“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 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 van 3 

verklaring tot inschrijving van een burger van de Unie aangevraagd op 09.07.2010 door D.S.I. (…)van 

Bulgaarse nationaliteit, geweigerd. 

Reden van de beslissing: 

⌧ Betrokkene voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan 

drie maanden als familielid van een burger van de Unie: betrokkene heeft niet afdoende aangetoond ten 

laste te zijn van de referentiepersoon. 

Betrokkene heeft niet afdoende aangetoond dat zij onvermogend is in het land van herkomst: uit het 

voorgelegde attest blijkt enkel dat betrokkene geen schulden heeft. Er wordt echter niets gezegd over 

het feit of betrokkene al dan niet over roerende en/of onroerende goederen beschikt. Er wordt ook geen 

bijkomend attest voorgelegd. Bijgevolg kan men niet stellen dat aangetoond is dat betrokkene 

overmogend is. 

Betrokkene heeft niet afdoende aangetoond dat zij in het verleden ten laste was van de referentie-

persoon: betrokkene legt slechts twee Europese stortingen voor, beiden dd 09.07.2010. Aangezien noch 

de naam van betrokkene noch de naam van de referentiepersoon op deze stortingen staat, kan niet met 

zekerheid besloten worden dat deze stortingen gebeurden door de referentiepersoon aan betrokkene. 

Bovendien kan men bezwaarlijk stellen dat 2 stortingen op dezelfde dag het bewijs leveren dat 

betrokkene in het verleden ten laste was van de referentiepersoon. 

Betrokkene heeft niet afdoende aangetoond op heden ten laste te zijn van de referentiepersoon: uit de 

voorgelegde loonfiches van de referentiepersoon blijkt dat dit inkomen onvoldoende is om een effectieve 

tenlasteneming van de aanvrager in België te garanderen, die een levensstandaard garandeert, 

rekening houdend met geldend Belgisch integratie-inkomen. 

Omwille van deze redenen wordt het recht op verblijf geweigerd aan betrokkene.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste en enig middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet 

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

algemene rechtsbeginselen, meer bepaald de rechten van verdediging en van de algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur meer bepaald de motivering- en de zorgvuldigheidsverplichting.” 

 

Verzoekster betoogt als volgt: 

 

“1. 

Verzoekster deed op 9 juli 2010 een aanvraag tot inschrijving van een burger van de Unie en dit in 

functie van haar Bulgaarse zoon. 

In de bestreden beslissing wordt vermeldt dat verzoekster niet voldoet aan de voorwaarden om te 

genieten van het recht van verblijf van meer dan drie maanden als familielid van een burger van de 

Unie. 

Betrokkene heeft niet afdoende aangetoond dat zij onvermogend is in het land van herkomst: uit het 

voorgelegde attest blijkt enkel dat betrokkene geen schulden heeft. Er wordt echter niets gezegd over 

het feit of betrokkene al dan niet over roerende en/of onroerende goederen beschikt. Er wordt ook geen 

bijkomend attest voorgelegd. Bijgevolg kan men niet stellen dat aangetoond is dat betrokkene 

onvermogend is. 

Betrokkene heeft niet afdoende aangetoond dat zij in het verleden ten laste was van de referentie-

persoon: betrokkene legt slechts twee Europese stortingen voor, beiden dd. 09/07.2010. 

Aangezien noch de naam van de betrokkene noch de naam van de referentiepersoon op deze 

stortingen staat, kan niet met zekerheid besloten worden dat deze stortingen gebeurden door de 

referentiepersoon aan betrokkene. Bovendien kan men bezwaarlijk stellen dat 2 stortingen op dezelfde 

dag het bewijs leveren dat betrokkene in het verleden ten laste was van de referentiepersoon. 

Betrokkene heeft niet afdoende aangetoond op heden ten laste te zijn van de referentiepersoon: uit de 

voorgelegde loonfiches van de referentiepersoon blijkt dat dit inkomen onvoldoende is om een effectieve 

tenlasteneming van de aanvrager in België te garanderen, die een levensstandaard garandeert, 

rekening houdend met geldend Belgisch integratie-inkomen. 

Verzoekster was ernstig ziek en was daardoor in behandeling, waardoor zij niet in geslaagd is om de 

bijkomende documenten ter vervolledigen van haar dossier op te vragen in Bulgarije. 

Verzoekster meent dat zij een bijkomende termijn diende toegekend te krijgen om de gevraagde 

documenten toch kunnen toevoegen aan haar dossier.” 

 

 

2.2. De Raad merkt op dat het betoog van verzoekster in se bestaat in het overnemen van de motieven 

van de bestreden beslissing waarbij ze vervolgens aanvoert: “Verzoekster was ernstig ziek en was 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 van 3 

daardoor in behandeling, waardoor zij niet in geslaagd is om de bijkomende documenten ter vervolle-

digen van haar dossier op te vragen in Bulgarije. Verzoekster meent dat zij een bijkomende termijn 

diende toegekend te krijgen om de gevraagde documenten toch kunnen toevoegen aan haar dossier.” 

 

2.3. Het betoog van verzoekster ter ondersteuning van het middel is kort, maar het geheel vormt wel 

degelijk een middel. De exceptie van onontvankelijkheid van het middel, opgeworpen door de 

verwerende partij wordt derhalve verworpen. Met het in punt 2.2. vermeld betoog bevestigt verzoekster 

de correctheid van de motieven van de bestreden beslissing. Zoals de verwerende partij terecht opmerkt 

in haar nota blijkt uit het administratief dossier niet dat verzoekster om een bijkomende termijn verzocht 

heeft om de gevraagde documenten over te leggen. Verwerende partij kan niet verweten worden de in 

het middel aangehaalde bepalingen en beginselen geschonden te hebben door geen rekening te 

houden met of niet te motiveren aangaande een omstandigheid waarvan ze niet op de hoogte gebracht 

werd. 

 

Het enig middel is ongegrond.    

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien maart tweeduizend en elf door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. EKKA 

 


