
  

 

RvV X Pagina 1 van 7 

 
 

 nr. 223 019 van 21 juni 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. MEURIS 

Stationsstraat 56 bus 2 

3620 LANAKEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Spaanse nationaliteit te zijn, op 22 maart 2019 heeft 

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

Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 20 februari 2019 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. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 7 mei 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 mei 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. MEURIS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

attaché E. VANMECHELEN, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster dient op 24 augustus 2018 een aanvraag in tot afgifte van een verklaring van inschrijving, 

dit als beschikker over voldoende bestaansmiddelen. Zij legt hierbij haar Spaanse internationale 

paspoort voor. 

 

Op 20 februari 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en 

van Asiel en Migratie de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden. Dit is de 

bestreden beslissing, die verzoekster op 25 februari 2019 ter kennis wordt gebracht. Deze beslissing is 

gemotiveerd 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 24.08.2018 werd ingediend door: [F.D.,I.], 

Nationaliteit: Spanje, Geboortedatum : 01.03.2001, Geboorteplaats […], Identificatienummer in het 

Rijksregister: […], Verblijvende te: […] 

 

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 24.08.2018 een aanvraag 

van verklaring in als beschikker van voldoenden bestaansmiddelen (artikel 40, §4, 2° van de wet van 

15.12.1980) en legde ter staving van die aanvraag de volgende documenten voor: arbeidsovereen-

komsten voortkomend uit interimarbeid voor de volgende data: 23.07.2018 -> 27.07.2018 - 30.07.2018 -

> 31.07.2018 - 01.08.2018 -> 03.08.2018 - 06.08.2018 -> 10.08.2018 - 13.08.2018 -> 17.08.2018 - 

22.08.2018 -> 24.08.2018 - 27.08.2018 ->31.08.2018 - 03.09.2018 -> 07.09.2018 -10.09.2018 -> 

14.09.2018, arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur miv 19.01.2018, loonfiches voortkomend uit 

inteirmarbeid voor de volgende data: 13.08.2018 -> 19.08.2018 - 25.06.2018 -> 30.06.2018 - 

02.07.2018 -> 08.07.2018 - 09.07.2018 -> 15.07.2018 - 16.07.2018 -> 22.07.2018 - 23.07.2018 -> 

29.07.2018 - 06.08.2018 -> 12.08.2018 - 20.08.2018 -> 26.08.2018, arbeidsovereenkomst (zus 

(87.09.17 632-69) betrokkene) voor onbepaalde duur miv 19.01.2018 + loonfiches voortkomend uit 

interimarbeid voor de volgende data: juli 2018 en mei 2018. 

 

Betrokkene dient als beschikker van voldoende bestaansmiddelen, volgens art. 50 §2, 4° (KB 

08.10.1981), onder andere te bewijzen voldoende en regelmatige inkomsten te hebben. De 

bestaansmiddelen, bedoeld in art. 40 §4, eerste lid, 2° (wet 15.12.1980) moeten minstens gelijk zijn aan 

het inkomstenniveau onder hetwelk sociale bijstand kan worden verleend. In het kader van de evaluatie 

van de bestaansmiddelen wordt er rekening gehouden met de aard en regelmaat van de inkomsten. 

Overeenkomstig artikel 50, §2, 4° van het KB van 08/10/1981 kunnen zowel middelen waarover de 

Burger van de Unie in eigen hoofde beschikt, als bestaansmiddelen die hij daadwerkelijk verkrijgt via 

een derde, in aanmerking worden genomen. Er werden arbeidsovereenkomsten en loonfiches 

voorgelegd van de heer [D.,A.] […]. Echter, bij nazicht in de databank van de RSZ (DOLSIS) blijkt dat 

betrokkene zijn laatste dag van tewerkstelling plaatsvond op 13.12.2018. De voorgelegde bewijzen van 

bestaansmiddelen zijn zodoende achterhaald en kunnen niet aangenomen als afdoende bewijs van 

bestaansmiddelen. Daarbij werden er ook nog loonfiches en arbeidsovereenkomsten voorgelegd van de 

zus van betrokkene, nl. [D.,F.] […], maar bij nazicht in de databank van de RSZ bleek dat zij haar laatste 

dag werkte op 14.12.2018. Ook deze bewijzen van inkomsten zijn bijgevolg achterhaald. Verder werden 

er geen documenten voorgelegd waaruit kan blijken dat er voorzien is in het levensonderhoud van 

betrokkene. Gewoonweg veronderstellen dat er voldoende bestaansmiddelen voor handen zouden zijn, 

is uiteraard geen optie. 

 

Een verblijf van meer dan drie maand, als beschikker van voldoende bestaansmiddelen, kan dan ook 

niet toegestaan worden aan betrokkene.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoekster heeft ervoor geopteerd een synthesememorie neer te leggen. Overeenkomstig artikel 

39/81, zevende lid 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) doet de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen uitspraak op basis van de synthesememorie behoudens wat de 

ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekster voert in een eerste middel de schending aan van artikel 40, § 4, eerste lid, 2° van de 

Vreemdelingenwet.  

 

Zij vat het middel in de synthesememorie samen als volgt: 
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“[…] Aanlegster kan niet instemmen met de motivering van de bestreden beslissing tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden dd. 20.02.2019 gezien dit in strijd is met art. 40, §4, eerste lid, 2° 

van de Vreemdelingenwet en meer specifiek om de volgende reden(en):  

- De Dienst voor Vreemdelingenzaken heeft de feiten in haar beslissing verkeerdelijk beoordeeld  

Art. 40, §4, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende:  

“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.”  

1. Inkomstensituatie van de Heer [A.D.] […]  

Ten tijde van de aanvraag op 24.08.2018 legde aanlegster teneinde de inkomstensituatie van de Heer 

[D.], echtgenoot van de zus van aanlegster, te schetsen arbeidsovereenkomsten en loonfiches voor.  

De Dienst Vreemdelingenzaken stelde, bij nazicht van de databank van de RSZ, vast dat de Heer [D.] 

voor het laatst tewerk gesteld was op 13.12.2018.  

De Dienst Vreemdelingenzaken neemt daaropvolgend, zonder aanlegster om bijkomende informatie te 

verzoeken, de beslissing dat de bewijzen, die zij op 24.08.2018 voorlegde, intussen achterhaald zijn en 

zij niet afdoende zou aantonen dat de Heer [D.] over voldoende bestaansmiddelen beschikt.  

Het één en ander dient genuanceerd te worden:  

Op 13.12.2018 heeft de Heer [D.] een ongeval gehad.  

Dientengevolge heeft hij een Discus Hernia L5-S1 met hevige uitstralende rugpijn en is hij (tijdelijk) 

arbeidsongeschikt verklaard. (STUK 4)  

De Heer [D.] ontving in november en december 2018 via de ABVV een werkloosheidsuitkering ten 

bedrage van in totaal 720,45 EUR. (STUK 5)  

De Heer [D.] ontvangt actueel via de Voorzorg een primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering ten 

bedrage van 975,00 EUR per maand oftewel 37,50 EUR per dag. (STUK 6)  

Het dient bovendien te worden opgemerkt dat de arbeidsongeschiktheid slechts tijdelijk is en de Heer 

[D.], zodra hij hiertoe in de mogelijkheid is, het werk opnieuw zal aanvatten.  

2. Inkomstensituatie Mevrouw [F.F.D.] […]  

Ten tijde van de aanvraag op 24.08.2018 legde aanlegster teneinde de inkomstensituatie van Mevrouw 

[F.D.], de zus van aanlegster, te schetsen eveneens arbeidsovereenkomsten en loonfiches voor.  

De Dienst Vreemdelingenzaken stelde, bij nazicht van de databank van de RSZ, vast dat Mevrouw 

[F.D.], de laatste dag werkte op 14.12.2018.  

Wederom nam de Dienst Vreemdelingenzaken, zonder verder onderzoek, aan dat de financiële 

gegevens van Mevrouw [F.D.]achterhaald waren en zij derhalve niet zou aantonen dat zij in het 

levensonderhoud van aanlegster zouden kunnen voorzien.  

Dit klopt uiteraard niet en dient eveneens genuanceerd te worden:  

Mevrouw [F.D.]heeft voor de periode 05.11.2018-30.11.2018 vanwege de Voorzorg een primaire 

arbeidsongeschiktheidsuitkering ten bedrage van 1.002,98 EUR ontvangen. (STUK 7)  

Zij is verder van 10.12.2018 tot 16.12.2018 via ASAP (interimkantoor) tewerk gesteld geweest. Hiervoor 

ontving zij 242,37 EUR. (STUK 8)  

Sedertdien is Mevrouw [F.D.]werkloos en ontvangt zij via de ABVV een werkloosheidsuitkering ten 

bedrage van 1.286,74 EUR per maand oftewel 49,49 EUR per dag.  

3. Actuele situatie aanlegster  

Voor de volledigheid wenst aanlegster mee te delen dat zij sedert 01.09.2018 ingeschreven is aan de 

GO! Campus Genk Middenschool te 3600 GENK, Halmstraat 12, alwaar zij het onthaaljaar voor 

anderstalige nieuwkomers volgt. (STUK 9)  

Dat het maandelijkse gezinsinkomen actueel, kinderbijslag buiten beschouwing gelaten, 2.261,74 EUR 

bedraagt. 

Dat het dan ook niet ter discussie staat dat de familieleden van aanlegster, met wie zij samenwoont, 

over voldoende inkomsten beschikken om te voorkomen dat aanlegster ten laste valt van het sociale 

bijstandsstelsel van de Belgische Staat en om in haar levensonderhoud te voorzien.  

Om voormelde redenen dient de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder 

het bevel om het grondgebied te verlaten dd. 20.02.2019 dan ook vernietigd te worden.”  

 

3.2. Verzoekster voert in een tweede middel de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Zij vat het middel in de synthesememorie samen als volgt: 

 

“Art. 39/2, §2 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende:  
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“De Raad doet uitspraak, bij wijze van arresten als annulatierechter over de overige beroepen wegens 

overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, 

overschrijding of afwending van macht.” 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen controleert of de overheid bij haar beslissing uitging van:  

- De juiste feiten;  

- Of ze de feiten correct beoordeeld heeft;  

- Of ze op grond daarvan niet kennelijk onredelijk tot haar besluit is gekomen.  

Ook moet de overheid haar beslissing zorgvuldig voorbereiden. De Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen kan de motivering van een beslissing toetsen aan de gegevens in het dossier, de 

redelijkheid en de duidelijkheid. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen plaatst zich op het moment 

van de beslissing en mag geen rekening houden met feiten of gegevens van na de beslissing. (Bron: 

http://www.agii.be/thema/verblijfsrecht-uitwijzing-reizen/beroepsprocedures/annulatie-en-schorsing-bij-

de-rvv/annulatieberoep-0)  

Op verweerster rust de zorgvuldigheidsplicht.  

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient gebaseerd te zijn op werkelijk bestaande en concrete 

feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De overheid is onder meer verplicht om 

zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en de feitelijke en juridische aspecten 

van het dossier deugdelijk te onderzoeken, zodat zij met kennis van zaken kan beslissen. (Bron: Raad 

van State, 2 juli 2018, RVV 2018-2019, 552)  

Verweerster was er van op de hoogte dat het schoonbroer en de zus van aanlegster op respectievelijk 

13.12.2018 en 14.12.2018 voor het laatst gewerkt hebben doch heeft geenszins de moeite genomen om 

de actuele gegevens van (de familieleden van) aanlegster te verzamelen.  

Dit terwijl zij hier ruimschoots de tijd toe hadden gezien de beslissing pas op 20.02.2019 door 

verweerster werd genomen.  

Gelet op de zorgvuldigheidsplicht die op verweerster rust, had zij, teneinde zij te kunnen baseren op 

'werkelijk bestaande en concrete feiten', om bijkomende informatie dienen te verzoeken, hetgeen zij 

steevast heeft nagelaten.  

Het is uiteraard niet aan aanlegster om de bijkomende stukken aan te leveren, daar de zorgvuldig-

heidsplicht een beginsel van behoorlijk bestuur is en derhalve rust op verweerster, niet op aanlegster, 

zoals verweerster onterecht voorhoudt.  

Het is aan verweerster om zorgvuldig, met in acht name van alle relevante stukken, een beslissing te 

nemen.” 

 

3.3.1. Beide middelen worden, gelet op hun verknochtheid, samen behandeld. 

 

3.3.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat een bestuur zich op afdoende wijze dient te informeren 

over alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen, met dien 

verstande echter dat de aanvrager van een vergunning, in casu van een verklaring van inschrijving als 

burger van de Unie, alle nuttige elementen moet aanbrengen om te bewijzen dat hij of zij voldoet aan de 

voorwaarden om de gevraagde vergunning te krijgen (RvS 12 maart 2013, nr. 222.809). De zorgvuldig-

heidsverplichting die rust op de bestuursoverheid geldt ook ten aanzien van de rechtsonderhorige of, in 

het kader van een wederkerig bestuursrecht, de burger (RvS 28 april 2008, nr. 182.450). Het komt 

verzoekster dus toe de nodige zorgvuldigheid aan de dag te leggen bij haar aanvraag tot afgifte van een 

verklaring van inschrijving. 

 

Zoals gesteld, verzocht verzoekster om de afgifte van een verklaring van inschrijving als beschikker over 

voldoende bestaansmiddelen. Zij beriep zich dus op een recht op verblijf van meer dan drie maanden 

als burger van de Unie overeenkomstig artikel 40, § 4, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet. Deze 

bepaling 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; 

[…]”. 

 

Het tweede en derde lid van deze wetsbepaling stellen nog als volgt: 
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“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.” 

 

In artikel 50, § 2, 4° van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grond-

gebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het Vreemdelingen-

besluit) wordt het volgende bepaald: 

 

“§ 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; 

[…]”. 

 

Ter staving van haar aanvraag, en om aan te tonen dat zij beschikt over voldoende bestaansmiddelen, 

legde verzoekster bewijzen van inkomsten uit tewerkstelling voor van zowel haar zus als haar 

schoonbroer. Verweerder betwist in de bestreden beslissing op zich niet dat de inkomsten van 

verzoeksters familieleden in rekening kunnen worden gebracht voor het bepalen of zij kan beschikken 

over voldoende bestaansmiddelen. Verweerder stelt wel vast dat de aangetoonde inkomsten van 

verzoeksters familieleden intussen achterhaald zijn, waar een raadpleging van de databank van de 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (DOLSIS) leert dat de zus na 14 december 2018 niet meer was 

tewerkgesteld en de schoonbroer na 13 december 2018 niet meer was tewerkgesteld. Hij stelt vast dat 

geen stukken voorliggen waaruit blijkt dat de zus en schoonbroer sindsdien nog inkomsten genieten 

waarmee verzoekster in haar levensonderhoud kan voorzien.  

 

Verzoekster betwist de vaststelling in de bestreden beslissing niet dat haar zus en schoonbroer sinds 

midden december 2018 niet langer inkomsten uit tewerkstelling genieten. Verweerder kon in de bestre-

den beslissing dan ook vaststellen dat de voorgelegde bewijzen van bestaansmiddelen achterhaald zijn 

in de zin dat deze inkomsten niet langer worden genoten.  

 

Verzoekster betoogt in haar middel dat haar schoonbroer op 13 december 2018 een werkongeval had 

en intussen tijdelijk een primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt. Zij stelt nog dat haar zus van 

5 tot en met 30 november 2018 een primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering genoot, zij van 10 tot 16 

december 2018 via een interimkantoor was tewerkgesteld en zij sindsdien een werkloosheidsuitkering 

ontvangt. Zij betoogt dat zij, door de actuele inkomsten van haar familieleden, waaronder ook nog 

kinderbijslag, wel degelijk beschikt over voldoende bestaansmiddelen. 

 

De vaststelling dringt zich evenwel op dat verzoekster naliet in het kader van haar aanvraag bij het 

bestuur de vereiste stukken voor te leggen waaruit inkomsten uit werkloosheidsuitkeringen, primaire 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en kinderbijslag van haar familieleden blijken. Zij brengt deze pas 

voor het eerst naar voor in de procedure bij de Raad. Ter staving van haar aanvraag beperkte 

verzoekster zich tot het voorleggen van stukken van inkomsten uit tewerkstelling van haar familieleden, 

die op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing reeds achterhaald waren. 

 

De Raad kan in het kader van een wettigheidstoetsing geen rekening houden met documenten die niet 

ter beschikking waren van het bestuur op het ogenblik dat de beslissing werd genomen en het komt 

hem niet toe deze documenten in de plaats van het bevoegde bestuur te beoordelen. 

 

Verzoekster duidt verder niet op welke gronden het bestuur bij het nemen van de bestreden beslissing 

reeds kennis diende te hebben van de latere inkomsten van haar familieleden. Zij toont niet aan dat 
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verweerder ten onrechte geen rekening hield met de latere inkomsten van haar familieleden, waarvan zij 

verweerder niet in kennis stelde. 

 

Waar verzoekster betoogt dat het aan verweerder toekwam om bijkomende inlichtingen in te winnen om 

duidelijkheid te verkrijgen over de actuele inkomsten van haar familieleden, kan zij ook niet worden 

gevolgd.  

 

Verzoekster houdt ten onrechte voor dat, in de situatie van een aanvraag tot afgifte van een verklaring 

van inschrijving, de zorgvuldigheidsplicht enkel rust op het bestuur, en niet op haarzelf. Zoals hierboven 

reeds werd aangegeven, komt het in deze situatie aan verzoekster zelf toe om alle nuttige elementen 

aan te brengen om te bewijzen dat zij voldoet aan de voorwaarden voor de afgifte van een verklaring 

van inschrijving.  

 

Verzoekster, die zich dient te bekwamen in de verblijfsprocedures die zij opstart, diende ook te weten 

dat nu zij ter staving van de bestaansmiddelen waarover zij stelt te beschikken enkel bewijzen voorlegde 

van inkomsten uit een tewerkstelling van haar familieleden en deze tewerkstelling een einde nam 

midden december 2018, op een ogenblik dat verweerder nog geen beslissing had genomen inzake haar 

aanvraag, er vanaf dat ogenblik niet langer actuele bestaansmiddelen voorlagen bij het bestuur en er 

aldus een noodzaak was om het bestuur alsnog in kennis te stellen van de eventuele bestaansmiddelen 

van haar familieleden sinds dat ogenblik. Het komt toe aan de aanvrager om iedere gewijzigde situatie 

aan het bestuur mee te delen. Er kan ook geenszins worden vastgesteld dat verzoekster niet in de 

mogelijkheid zou zijn geweest om nog bijkomende bewijsstukken voor te leggen. Er blijkt niet dat het 

gegeven dat verzoekster, gelet op artikel 50, § 2 van het Vreemdelingenbesluit, beschikte over een 

termijn van drie maanden na de aanvraag om alle bewijsstukken over te maken, verhinderde dat zij – in 

de situatie zoals deze zich thans voordeed waarbij haar inkomenssituatie, of deze van haar familieleden, 

wijzigde nadat de vereiste bewijsstukken reeds waren voorgelegd – ook na deze termijn, en zolang 

geen beslissing was genomen, nog stukken kon voorleggen of dat zij dan niet langer zou zijn gehouden 

tot een actualisatie van haar dossier. Verzoekster maakt niet aannemelijk dat zij niet in de mogelijkheid 

was om haar aanvraag te actualiseren met de nodige stukken met betrekking tot de nieuwe inkomsten 

van haar familieleden. 

 

De Raad stelt vast dat verweerder in de bestreden beslissing rekening heeft gehouden met alle stukken 

die verzoekster nuttig achtte om te laten vaststellen dat zij beschikt over de vereiste bestaansmiddelen. 

Verzoekster toont niet aan dat verweerder de feitelijke gegevens zoals deze voorlagen bij de aanvraag 

foutief heeft beoordeeld. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt verder niet in dat het bestuur er steeds toe 

is gehouden om, bij de verzoekende partij, bijkomende informatie op te vragen wanneer blijkt dat de bij 

de aanvraag gevoegde stukken geen zicht bieden op haar actuele inkomenssituatie, waardoor niet 

afdoende kan worden nagegaan of deze inkomsten beantwoorden aan de in artikel 40 van de 

Vreemdelingenwet bepaalde voorwaarden. Het komt verweerder in de thans voorliggende situatie in 

beginsel enkel toe de aangebrachte stavingstukken te beoordelen en na te gaan of deze volstaan om de 

aanvraag in te willigen. Op verweerder rust geenszins de verplichting om in de plaats van de betrokken 

vreemdeling overtuigingsstukken te verzamelen. Enig onzorgvuldig handelen van het bestuur blijkt niet. 

 

Een schending van artikel 40, § 4 van de Vreemdelingenwet of van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt 

niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

4. Kosten 

 

Verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat geen standpunt dient te 

worden ingenomen inzake de kosten van het geding. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig juni tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 


