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 nr. 202 816 van 23 april 2018 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. STESSENS 

Colburnlei 22 

2400 MOL 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Franse nationaliteit te zijn, op 22 december 2017 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 18 oktober 2017 tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden (bijlage 20). 

 

Gezien titel Ibis, 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 13 februari 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 maart 2018. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat E. STESSENS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster diende op 8 juni 2017 een aanvraag in tot afgifte van een verblijfskaart van een burger 

van de Unie, dit als beschikker van voldoende bestaansmiddelen. Zij legde een toestemming van haar 

vader tot verblijf bij de moeder in België voor en een kopie van de identiteitskaart van haar vader en van 

haarzelf. 

 

1.2. Verzoeksters moeder diende op 8 juni 2017 een aanvraag in tot afgifte van een verblijfskaart van 

een familielid van een burger van de Unie in als bloedverwant in opgaande lijn van verzoekster. 
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1.3. Op 8 september 2017 werd een bijlage 20 zonder bevel om het grondgebied te verlaten gegeven 

waarbij verzoekster een extra termijn van één maand werd toegestaan om ontbrekende stukken over te 

maken. Zij maakte vervolgens loonfiches van haar moeder in het kader van interimtewerkstelling over. 

 

1.4. Op 18 oktober 2017 werd de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

zonder bevel om het grondgebied te verlaten genomen (bijlage 20). 

 

Dit is de thans bestreden beslissing. Zij luidt als volgt: 

 

“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 08/06/2017 werd ingediend voor: Naam : 

[P.C.A.E.], Nationaliteit: Frankrijk, (...) 

om de volgende reden geweigerd: 

Bevindt zich niet in de voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van meer dan drie 

maanden, in de hoedanigheid van burger van de Unie : . 

Betrokkene diende op 08/06/2017 een aanvraag van inschrijving in als beschikker van voldoende 

bestaansmiddelen (art. 40 §4, eerste lid, 2° en tweede lid van de wet van 15/12/1980). Als bewijs werd 

een kopie van het Franse paspoort (minderjarige), een kopie van de Franse identiteitskaart 

(minderjarige), de toestemming van de vader ([T.O.T.]) tot verblijf bij de moeder ([P.I.H.M.]) in België 

voorgelegd en een kopie van de Franse identiteitskaart van de vader. Daar de wettelijk voorziene 

termijn van drie maanden, die gegeven wordt om de nodige bewijsstukken tot staving' van de aanvraag 

voor het voorleggen, niet werd gerespecteerd, weigerde de gemeente omwille van onvolledigheid van 

het dossier op 08/09/2017 aan de hand van een bijlage 20 zonder het bevel het grondgebied te verlaten 

de aanvraag (overeenkomstig art 51 §1 van het KB van 08/10/1981). Deze beslissing werd ter 

kennisname betekend op 11/09/2017 waarna er nog een extra maand de tijd werd gegeven (uiterlijk tot 

11/10/2017) om de ontbrekende stukken voor te leggen. 

Naar aanleiding van deze weigeringsbeslissing werden de volgende documenten voorgelegd : 

Bewijs aansluiting bij de CM en loonfiches van de moeder ([P.I.M.]) in het kader van 

interimtewerkstelling (T-Interim, Senergie en Manpower voor de maanden augustus er] september 

2017). 

Op basis van de voorgelegde documenten in het dossier kan echter niet worden vastgesteld dat de 

minderjarige aan de voorwaarden voldoet om het verblijfsrecht als beschikker van voldoende 

bestaansmiddelen overeenkomstig artikel 40, §4, eerste lid, 2° van de wet van 15,12.1980 en tweede lid 

en artikel 50, §2, 4° te kunnen genieten. 

Overeenkomstig artikel 40, §4, eerste lid, 2° dient een beschikker aan te tonen over voldoende 

bestaansmiddelen te beschikken om te kunnen voorkomen ten laste te vallen van het sociale 

bijstandstelsel van het Rijk. Bijkomend wordt in het tweede lid van dit wetsartikel toegelicht 

dat de bestaansmiddelen minimaal ter waarde moeten zijn van het bedrag onder hetwelk sociale 

bijstand kan worden verleend en dat bij de beoordeling van de bestaansmiddelen rekening moet 

gehouden worden met de persoonlijke situatie van betrokkene, waaronder de aard en regelmaat van het 

inkomen, alsook de gezinslast. De minderjarige betrokkene dient, om in het onderhoud te voorzien, 

beroep te doen op de inkomsten van haar moeder. Uit de aangeleverde bewijsstukken kan objectief 

afgeleid worden dat de moeder ([P.I.M.]) een economische activiteit, in uitzendverband, uitoefent in 

België. Uit nazicht en analyse van de aangeleverde Ioonstroken kan echter niet vastgesteld worden dat 

de inkomsten die mevrouw [P.], uit haar tewerkstelling, geniet voldoende hoog zijn om te voldoen aan 

de voorwaarden van de bepalingen van het tweede lid van het hogervermeld wetsartikel. De bedoelde 

bestaansmiddelen dienen immers minstens gelijk te zijn aan het inkomstenniveau onder hetwelk sociale 

bijstand kan worden verleend. Dit kan echter niet vastgesteld worden. Verder kon vastgesteld worden 

dat mevrouw Pinas naast zichzelf en betrokkene, eveneens dient te voorzien in het onderhoud van haar 

Surinaamse minderjarige dochter [E.S.G.K.]. In hoeverre mevrouw [P.] nog over andere aanvullende of 

bijkomende bestaansmiddelen beschikt, kan niet afgeleid worden uit het administratief dossier. Bijgevolg 

kan er dan ook geen rekening mee gehouden worden voor de beoordeling van de bestaansmiddelen. 

Gewoon veronderstellen dat er voldoende bestaansmidden voorhanden zijn, zonder dat dit objectief kan 

worden vastgesteld, is geen optie. 

Gelet op de elementen en vaststellingen in het dossier kan een verblijf van meer dan drie maanden, als 

beschikker van voldoende bestaansmiddelen (overeenkomstig art. 40 §4 van de wet van 15/12/1980), 

aan de minderjarige betrokkene dan ook niet worden toegekend.” 

 

1.5. Op 7 november 2017 treft de verwerende partij een beslissing tot weigering van verblijf in hoofde 

van verzoeksters moeder. 



  

 

RvV X - Pagina 3 van 7 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste en enig middel werpt verzoekster op, “schending van artikel 62 van de Wet van 15 

december 1980, de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van bestuurshandelingen en uit de schending van het motiveringsbeginsel”. 

 

Verzoekster betoogt als volgt: 

 

“Dat artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 stelt dat elke individuele bestuurshandeling in feite en in 

rechte afdoende en uitdrukkelijk gemotiveerd moet zijn; 

Dat deze laatste uitdrukkelijke, zowel formele als materiële motiveringsplicht op straffe van nietigheid is 

voorgeschreven; 

Dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in haar toezicht kan nagaan of de Staatssecretaris voor 

Migratie en Asielbeleid bij de beoordeling 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 kunnen komen; 

Dat de gemachtigde van de Staatssecretaris van Migratie en Asielbeleid volgende motivering verleent 

(stuk 1): 

“Bevindt zich niet in de voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van meer dan drie 

maanden, in de hoedanigheid van burger van de Unie. 

Betrokkene diende op 8 juni 2017 een aanvraag van inschrivjing in als beschikker van voldoende 

bestaansmidelen (art. 40, §4 eerste lid, 2° en tweede lid van de wet van 15/12/1980.) Als bewijs werd 

een kopij van het Franse paspoort (minderjarig) een kopie van de Franse identiteitskaart (minderjarige), 

de toestemming van de vader ([T.O.T.]), tot verblijf bij de moeder ([P.I.H.M.]) in Belgie voorgelegd, en 

een kopie van de Franse identiteitskaart van de vader. 

Daar de wettelijk voorziene termijn van drie maanden, die gegeven wordt om de nodige bewijsstukken 

tot staving van de aanvraag voor te leggen, niet werd gerespecteerd, weigerde de gemeente omwille 

van onvolledigheid van het dossier op 08/09/2017 aan de hand van de bijlage 20 zonder het bevel om 

het grondgebied te verlaten de aanvraag (overeenkomstig art. 51§1 van het KB van 08/10/1981). Deze 

beslissing werd ter kennisname betekend op 11/09/2017 waarna er nog een extra maand de tijd werd 

gegeven (uiterlijk tot 11/10/2017) om de ontbrekende stukken voor te leggen. 

Naar aanleiding van deze weigeringsbeslissing werden de volgende documenten voorgelegd: 

Bewijs aansluiting bij de CM en loonfiches van de moeder ([P.I.M.]) in het kader van interim-

tewerkstelling (T-interim, Senergie, en Manpower voor de maanden augustus en september 2017). 

Op basis van de voorgelegde documenten in het dossier kan echter niet worden vastgesteld dat de 

minderjarige aan de voorwaarden voldoet om het verblijfsrecht als beschikker van voldoende 

bestaansmiddelen overeenkomstig aartikel 40, §4, eerste lid, 2) van de wet van 15.12.1980 en tweede 

lid en artikel 50, §2, 4° te kunnen genieten. 

Overeenkomstig artikel 40, §4, eerste lid, 2° dient een beschikker aan te tonen over voldoende 

bestaansmiddelen te beschikken om te kunnen voorkomen ten laste te vallen van het sociale 

bijstandsstelsel van het Rijk. Bijkomend wordt in het tweede lid van dit wetsartikel toegelicht dat de 

bestaansmiddelen minimaal ter waarde moeten zijn van het bedrag onder hetwelk sociale bijstand kan 

worden verleend en dat bij de beoordeling van de bestaansmiddelen rekening moet gehouden worden 

met de persoonlijke situatie van betrokkene, waaronder de aard en regelmaat van het inkomen, alsook 

de gezinslast. 

De minderjarige betrokkene dient, om in het onderhoud te voorzien, beroep te doen op de inkomsten 

van haar moeder. 

Uit de aangeleverde bewijsstukken kan objectief afgeleid worden dat de moeder ([P.I.M.]) een 

economische activiteit, in uitzendverband, uitoefent in België. Uit nazicht en analyse van de aange-

leverde loonstroken kan echter niet vastgesteld worden dat de inkomsten die mevrouw [P.], uit haar 

tewerkstelling geniet, voldoende hoog zijn om te voldoen aan de voorwaarden van de bepalingen van 

het tweede lid van het hogervermeld wetsartikel. De bedoelde bestaansmiddelen dienen immers 

minstens gelijk te zijn aan het inkomstenniveau onder hetwelk sociale bijstand kan worden verleend. Dit 

kan echter niet vastgesteld worden. 

Verder kon vastgesteld worden dat mevrouw [P.] naast zichzelf en betrokkene, eveneens dient te 

voorzien in het onderhoud van haar Surinaamse minderjarige dochter [E.S.G.K.]. 

In hoeverre mevrouw [P.] nog over andere aanvullende of bijkomende bestaansmiddelen beschikt, kan 

niet afgeleid worden uit het administratief dossier. Bijgevolg kan er dan ook geen rekening mee 

gehouden worden voor de beoordeling van de bestaansmiddelen. Gewoon veronderstellen dat er 

voldoende bestaansmiddelen voorhanden zijn, zonder dat dit objectief kan worden vastgesteld, is geen 

optie. 
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Gelet op de elementen en vaststellingen in het dossier kan een verblijf van meer dan drie maanden, als 

beschikker van voldoende bestaansmiddelen (overeenkomstig art. 40 §4, van de wet van 15/12/1980), 

aan de minderjarige betrokkene dan ook niet worden toegekend.) ” 

Dat de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid het verblijfsrecht van verzoekster dan ook weigert 

nu verzoekster niet zou aantonen over voldoende bestaansmiddelen te beschikken; 

Dat verzoekster op 8 juni 2017 om haar verblijfsrecht als burger van de Europese Unie verzocht als 

beschikker van voldoende bestaansmiddelen, waartoe navolgende documenten werden voorgelegd: 

- Een kopij van het Franse paspoort en identiteitskaart van verzoekster; 

- De toestemming van de vader tot verblijf in België bij de moeder; 

- Een kopij van het Franse paspoort van de vader van verzoekster; 

- loonbrieven van de moeder van verzoekster; 

Dat verzoekster derhalve aantoont dat haar moeder is tewerkgesteld en stabiele bestaansmiddelen 

ontvangt, hetgeen overigens door de Gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid 

niet wordt ontkend; 

Dat de moeder van verzoekster thans een inkomen ontvangt en zelfs vast contract werd aangeboden, 

inzoverre dat verzoekster dan ook als beschikker van voldoende bestaansmiddelen dient te worden 

beschouwd; 

Dat het overigens niet meer dan logisch is dat de moeder van verzoekster vooreerst interim-arbeid heeft 

verricht, nu er uiteraard niet onmiddellijk vaste contracten worden uitgeschreven, doch thans zelfs vast 

contract werd aangeboden; 

Dat het dan ook geen betoog hoeft dat de moeder van verzoekster een reële kans heeft op 

tewerkstelling, nu zij heden zelfs tewerkgesteld is; 

Dat verzoekster bovendien geen enkel beroep doet op het sociale bijstandssysteem en geen onredelijke 

belasting vormt en ook in de toekomst, gelet op het contract hetgeen haar moeder werd aangeboden, 

niet om bijstand zal verzoeken; 

Dat teneinde over voldoende bestaansmiddelen te kunnen spreken er bovendien geen referentiebedrag 

is voorzien, doch er wel rekening mag worden gehouden met de aard en de regelmatigheid van de 

inkomsten; 

Dat enige reden welke de Gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid tot 

weigering aanhaalt, het inkomstenniveau betreft, hetgeen minstens gelijk dient te zijn aan hetgeen de 

sociale bijstand verleent; 

Dat het aan de Gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid bovendien verboden 

is, conform het Unierecht om een bepaald bedrag vast te stellen dat voldoende zou dienen te zijn om als 

voldoende bestaansmiddelen te worden aanvaard; 

In geen geval mag het bedrag hoger liggen dan de leefloon tarieven, hetgeen in casu overduidelijk is 

overschreden, nu de moeder van verzoekster meer verdient dan een leefloon; 

Dat de Gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid bij de beoordeling van de 

bestaansmiddelen tevens rekening dient te houden met de persoonlijke situatie van de verzoeker, 

hetgeen zij in casu heeft nagelaten; 

De Gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid zou, indien zij het dossier grondig 

had onderzocht, immers hebben vastgesteld dat verzoekster inwoont bij familie, tezamen met haar 

moeder en zus, waardoor de kosten in woonst vanzelfsprekend worden gedeeld en de financiële 

armslag vergroot; 

Dat de Gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid dan ook totaal onredelijk 

optreedt door de aanvraag tot inschrijving van verzoekster af te wijzen; 

Dat de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid dan ook bij het nemen van diens beslissing niet is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, deze niet correct heeft beoordeeld en derhalve een 

onredelijke beslissing heeft getroffen;”. 

 

2.2. 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 en in artikel 62 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) heeft tot doel de bestuurde in kennis te 

stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij 

kan beoordelen 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 21 juni 2004, nr. 132.710). De Raad stelt vast dat de verzoekende partij de motieven 

die aan de grondslag liggen van de bestreden beslissing kent nu zij deze aan een inhoudelijk onderzoek 

onderwerpt in een middel, zodat is voldaan aan de formele motiveringsplicht. Het middel dient derhalve 

te worden behandeld vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. 
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De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

2.3. De grondslag van verzoeksters aanvraag kan gevonden worden in artikel 40, §4, eerste lid, 2° en 

tweede lid van de Vreemdelingenwet. Deze bepalingen luiden 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: 

1° (...); 

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.” 

 

Ook artikel 40 bis, §4, tweede lid van de Vreemdelingenwet is te dezen van belang. Deze bepaling luidt 

als volgt: 

 

 “De in § 2 bedoelde familieleden die burger van de Unie zijn, hebben het recht de in artikel 40, § 4, 

eerste lid, 1° en 2°, bedoelde burger van de Unie te begeleiden of zich bij hem te voegen voor een 

periode van meer dan drie maanden voor zover zij de in artikel 41, eerste lid, bedoelde voorwaarde 

vervullen. Indien het familieleden betreft die geen burger van de Unie zijn, moeten zij de in artikel 41, 

tweede lid, bedoelde voorwaarde vervullen. 

De in artikel 40, § 4, eerste lid, 2°, bedoelde burger van de Unie moet dan tevens het bewijs leveren dat 

hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt op te voorkomen dat de in § 2 bedoelde familieleden 

tijdens zijn verblijf ten laste komen van het sociale zekerheidsstelsel van het Rijk, en dat hij over een 

verzekering beschikt die de ziektekosten van zijn familieleden in het Rijk volledig dekt. 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. 

[…] 

 

2.4. Met deze bepalingen, samen gelezen met  artikel 40 bis , § 2, 5° van de Vreemdelingenwet, wordt 

uitvoering gegeven aan het arrest Zhu en Chen van het Hof van Justitie. De relevantie van dit arrest 

blijkt uit de voorbereidende werken inzake artikel 40bis, § 2, 5° van de Vreemdelingenwet. In deze 

voorbereidende werken (Parl.St. Kamer,2013-2014,DOC 53 3239/001 17) kan met name het volgende 

worden gelezen: “Artikel 16 wil de les van het Hof van Justitie, die getrokken werd uit het arrest van 19 

oktober 2004 betreffende de zaak Zhu en Chen (C-200/02), in het Belgisch recht bekrachtigen. In het 

kader van latere zaken werd trouwens meermaals aan deze les herinnerd (zie met name arrest van 8 

november 2012, Lida, C-40/11). In zijn “Chen”-arrest heeft het Hof van Justitie voor recht verklaard dat 

artikel 18 EG (nu artikel 21 VWEU) en de richtlijn 90/364 betreffende het verblijfsrecht aan de 

minderjarige onderdaan van een lidstaat die gedekt is door een passende ziektekostenverzekering en 

die ten laste komt van een ouder die zelf onderdaan is van een derde staat en wiens bestaansmiddelen 

toereikend zijn om te voorkomen dat genoemde minderjarige ten laste komt van de overheidsfinanciën 

van de lidstaat van ontvangst, een recht om voor onbepaalde duur op het grondgebied van deze laatste 

staat te verblijven verlenen. In dat geval geven deze zelfde bepalingen de ouder die daadwerkelijk voor 

die onderdaan zorgt het recht met deze laatste in de lidstaat van ontvangst te verblijven. Bijgevolg 

moeten de lidstaten de ouder die een onderdaan van een derde staat is en wiens kind zich in een 

dergelijke situatie bevindt toestaan om met zijn kind op hun grondgebied te verblijven. Het doel is het 

nuttig effect van de rechten die verbonden zijn met het Europees burgerschap van het minderjarig kind 

te garanderen, in het bijzonder het recht op vrij verkeer waarvan hij krachtens artikel 21 van het VWEU 
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geniet (zie arrest “Zu en Chen”, punten 45 en 46). In de praktijk werd de verblijfssituatie van deze ouder 

tot op heden vanuit de invalshoek van de artikelen 9 en 9bis van de wet geregeld, krachtens de 

discretionaire bevoegdheid waarover de administratieve overheid principieel beschikt. Voortaan zullen 

de vader of de moeder van een minderjarige burger die zich in een situatie zoals die in de zaak “Zu en 

Chen” bevindt een beroep kunnen doen op een recht op verblijf, op basis van artikel 40bis van de wet.” 

  

2.5. Het minderjarige kind moet dus een Unieburger zijn zoals bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 2° 

van de Vreemdelingenwet, en bijgevolg over voldoende bestaansmiddelen beschikken om te voor-

komen dat het tijdens zijn verblijf ten laste komt van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk en over een 

verzekering beschikken die de ziektekosten in het Rijk volledig dekt. De bestaansmiddelen moeten 

minstens gelijk zijn aan het inkomstenniveau onder hetwelk sociale bijstand kan worden verleend 

 

2.6. In casu stelt de verwerende partij vast dat de door verzoekster aangeleverde bewijsstukken inzake 

de voldoende bestaansmiddelen die zij puurt uit de economische activiteit in uitzendverband van haar 

moeder wijzen op inkomsten die niet voldoende hoog zijn en meer bepaald niet minstens gelijk zijn aan 

het inkomstenniveau onder hetwelk sociale bijstand kan worden verleend. De verwerende partij stelt 

hierbij vast dat de moeder van verzoekster tevens nog zorg dient te dragen voor haar Surinaamse 

minderjarige dochter en dat niet blijkt dat de moeder nog beschikt over bijkomende of aanvullende 

middelen van bestaan. 

 

2.7. Verzoekster kan de in de bestreden beslissing gedane vaststellingen niet onderuit halen door te 

verwijzen naar de stukken die ze heeft neergelegd ter ondersteuning van haar in punt 1.1. bedoelde 

aanvraag en mee te delen dat haar moeder tewerkgesteld is en stabiele bestaansmiddelen ontvangt. 

Verzoekster gaat er prat op dat dit laatste niet wordt ontkend door de verwerende partij, maar de Raad 

ziet niet in hoe dit de kernvaststelling in de bestreden beslissing kan onderuit halen dat de betrokken 

bestaansmiddelen niet voldoende hoog zijn.  

 

2.8. Verzoekster kan de bestreden beslissing evenmin aan het wankelen brengen door erop te wijzen 

dat haar moeder “thans” een inkomen ontvangt en een vast contract werd aangeboden en derhalve als 

beschikker van voldoende bestaansmiddelen moet worden beschouwd. De Raad kan als annulatie-

rechter niet overgaan tot de vernietiging van de bestreden beslissing op grond van gegevens waarover 

de verwerende partij niet beschikte toen ze de bestreden beslissing trof.  

 

2.9. De Raad neemt akte van verzoeksters uitleg dat een vast contract de uitloper is van interimarbeid. 

Dit kan geen aanleiding geven tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. De Raad ziet voorts 

niet in op welke wijze verzoeksters betoog dat ze een reële kans maakt op tewerkstelling nu zij heden 

tewerkgesteld is, relevant is voor de betwisting die thans voorligt. Nergens in de bestreden beslissing 

kan worden gelezen dat de verblijfskaart niet wordt toegekend omdat de moeder van verzoekster geen 

reële kans maakt op tewerkstelling. 

 

2.10. Evenmin kan in de bestreden beslissing worden gelezen dat verzoekster wordt verweten een 

beroep te doen op het sociale bijstandssysteem of een onredelijke belasting vormt, zodat haar betoog 

dienaangaande niet relevant is. Zoals reeds gezegd kan de Raad geen rekening houden met het feit dat 

verzoeksters moeder “thans” een vast contract heeft en derhalve evenmin rekening houden met het 

betoog dat verzoekster hierop ent, met name dat haar moeder om die reden niet om bijstand zal 

verzoeken en dat ze meer verdient dan het leefloon. 

 

2.11. Verzoeksters betoog dat het verboden is een bepaald bedrag vast te stellen dat voldoende zou 

zijn om als voldoende bestaansmiddelen te worden aanvaard is niet relevant, gezien in de bestreden 

beslissing geen bepaald referentiebedrag wordt vooropgesteld.      

 

2.12. De bestreden beslissing stelt,  “Verder kon vastgesteld worden dat mevrouw [P.] naast zichzelf en 

betrokkene, eveneens dient te voorzien in het onderhoud van haar Surinaamse minderjarige dochter 

[E.S.G.K.]. In hoeverre mevrouw [P.] nog over andere aanvullende of bijkomende bestaansmiddelen 

beschikt, kan niet afgeleid worden uit het administratief dossier. Bijgevolg kan er dan ook geen rekening 

mee gehouden worden voor de beoordeling van de bestaansmiddelen. Gewoon veronderstellen dat er 

voldoende bestaansmidden voorhanden zijn, zonder dat dit objectief kan worden vastgesteld, is geen 

optie.” Gelet op het voormelde kan verzoekster bezwaarlijk voorhouden dat geen rekening werd 

gehouden met haar persoonlijke situatie. Verzoekster houdt weliswaar voor dat verwerende partij heeft 

nagelaten vast te stellen dat zij inwoont bij familie, samen met haar moeder en haar zus en dat de 

“kosten in woonst” worden gedeeld en dat dit de financiële armslag vergroot, maar dit betoog wordt niet 
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gestaafd met enig stuk. Dergelijk bloot betoog kan de bestreden beslissing niet aan het wankelen 

brengen. 

 

2.13. Met haar betoog toont verzoekster niet aan dat de verwerende partij op grond van onjuiste 

feitelijke gegevens, op kennelijk onredelijke of op onzorgvuldige wijze de bestreden beslissing heeft 

genomen. 

 

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 drieëntwintig april tweeduizend achttien 

door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


