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 nr. 223 970 van 15 juli 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. SOENEN 

Vaderlandstraat 32 

9000 GENT 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Bulgaarse nationaliteit te zijn, op 17 januari 2019 heeft 

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

van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

van 10 december 2018 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 11 juni 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 1 juli 2019. 

 

Gehoord het verslag van voorzitter G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat E. VERSTRATEN, loco advocaat 

B. SOENEN, en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaten C. DECORDIER en T. BRICOUT 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster diende op 10 augustus 2018 een aanvraag in tot afgifte van een verklaring van 

inschrijving als houder van toereikende bestaansmiddelen. 

 

1.2. De gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

nam op 10 december 2018 de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden. Deze 

beslissing, die verzoekster op 18 december 2018 ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd 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 
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aanvraag voor een verklaring van inschrijving die op 10.08.2018 werd ingediend door : Naam: [S.S.S.], 

Nationaliteit: Bulgarije, […], Verblijvende te […] 9040 GENT 

 

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 10.08.2018 een aanvraag van verklaring tot inschrijving in als beschikker van 

voldoende bestaansmiddelen (art. 40, §4, 1e lid, 2° - wet 15.12.1980). Ter staving van haar aanvraag 

legde betrokkene volgende bewijsstukken voor: een bewijs van aansluiting bij een ziekteverzekering en 

een attest van erkenning van inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap. 

 

Als beschikker van voldoende bestaansmiddelen (art. 40, §4, 1e lid, 2° - wet 15.12.1980) moet 

betrokkene aantonen dat zij voldoende inkomsten heeft om te voorkomen dat zij ten laste zal komen van 

het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. Deze bestaansmiddelen moeten, overeenkomstig art. 40, §4, 

2e lid (wet 15.12.1980), minstens gelijk zijn aan het inkomstenniveau onder hetwelk sociale bijstand kan 

worden verleend. In het kader van de evaluatie van die bestaansmiddelen moet er rekening gehouden 

worden met de aard van de inkomsten en de persoonlijke situatie van betrokkene, waarbij onder meer 

het aantal personen ten laste van betrokkene. 

 

Betrokkene wordt op 03.10.2017 erkend door de FOD Sociale Zekerheid als een persoon met een 

handicap waarbij haar een inkomensvervangende tegemoetkoming en een integratietegemoetkoming 

wordt toegekend vanaf 01.10.2017. Op basis van de voorgelegde bewijsstukken kan niet worden 

vastgesteld dat betrokkene aan de hierboven gestelde voorwaarden voldoet. Betrokkene legt immers 

het bewijs voor waaruit blijkt dat zij een inkomensvervangende tegemoetkoming en een 

integratietegemoetkoming geniet als persoon met een handicap. Hiermee valt zij echter de facto ten 

laste van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. De tegemoetkomingen (Wet van 27 februari 1987) 

worden toegekend door de Federale Overheid aan personen met een handicap die niet over voldoende 

bestaansmiddelen beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien. Een dergelijke steun wordt 

aangezien als sociale bijstand. Dit wordt trouwens bevestigd met arrest nr. 232.033 van 12.08.2015 van 

de Franstalige kamer van de Raad van State die stelt: «L'allocation de remplacement de revenus et 

l'allocation d'intégration (...) octroyées conformément à la loi du 27 février 1987 relative aux allocations 

aux personnes handicapées, (et) constituent des aides sociales dont le paiement est assure par 

l'autorité fédérale, soit le SPF sécurité sociale» -> Vrije vertaling: 'De inkomenvervangende 

tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming aan gehandicapte personen, (en) vormen sociale 

bijstand waarvan de uitbetaling wordt verzekerd door de federale overheid zijnde de FOD Sociale 

Zekerheid.' De uitkering die betrokkene geniet, kan niet worden aangewend om een inschrijving als 

beschikker van voldoende bestaansmiddelen te genieten gezien zij hiermee ten laste is van het sociale 

bijstandsstelsel van het Rijk. Betrokkene kan bijgevolg het verblijfsrecht niet bekomen op basis van de 

voorgelegde bewijsstukken.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van verweerder om de kosten van het geding te haren laste te leggen. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

Verweerder betwist de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de 

bestreden beslissing. Uit hetgeen hierna volgt zal blijken dat de vordering tot schorsing en het beroep tot 

nietigverklaring samen dienen te worden behandeld, aangezien het beroep tot nietigverklaring slechts 

korte debatten vereist. In die omstandigheden is het niet nodig om de opgeworpen exceptie te 

onderzoeken. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1.1. Verzoekster voert in een eerste middel de schending aan van de artikelen 40 en 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), van artikel 50, § 2, 4° van het koninklijk 

besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
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verwijdering van vreemdelingen (hierna: het koninklijk besluit van 8 oktober 1981), van de artikelen 2 en 

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

(hierna: de wet van 29 juli 1991), van de formele en de materiële motiveringsplicht en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Haar betoog luidt als volgt: 

 

“5.1.1. 

 

Dat aan iedere administratieve rechtshandeling draagkrachtige motieven ten grondslag moeten liggen. 

 

Dat een bestuurshandeling aldus is gemotiveerd als niet alleen de concrete feiten maar ook de op die 

feiten toepasselijke rechtsregels worden vermeld en tevens wordt uitgelegd hoe de toepassing van die 

rechtsregels op de feiten naar de uiteindelijke beslissing heeft geleid. 

 

Overeenkomstig het artikel 62 van de Vreemdelingenwet moeten alle administratieve beslissingen met 

redenen omkleed worden. 

 

De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 bepalen dat de bestuurshandelingen uitdrukkelijk 

moeten worden gemotiveerd en dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering 

afdoende moet zijn. 

 

Uit de bestreden beslissingen dient te blijken dat de Dienst Vreemdelingenzaken met alle feitelijke 

overwegingen - de specifieke situatie van de betrokken personen - heeft rekening gehouden. 

 

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 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 voor Vreemdelingenbetwistingen oefent hierop een wettelijk toezicht uit. 

 

5.1.2 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het administratief 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

5.1.3. 

 

De verzoekster wenst vooreerst te verwijzen naar artikel 40 § 4 2° Vreemdelingenwet: 

 

"Art. 40 

 

[...] 

 

§ 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;  
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3° hetzij is ingeschreven aan een georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling om er 

als hoofdbezigheid een studie, daaronder begrepen een beroepsopleiding, te volgen en indien hij 

beschikt over een verzekering die de ziektekosten in het Rijk volledig dekt, en hij door middel van een 

verklaring of van een gelijkwaardig middel van zijn keuze de zekerheid verschaft dat hij over voldoende 

middelen van bestaan beschikt om te voorkomen dat hij tijdens zijn verblijf ten laste komt van het 

sociale bijstandsstelsel van het Rijk.  

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." 

 

5.1.4. 

 

De verzoekster wenst tevens te verwijzen naar artikel 50 §2,4° Koninklijk besluit van 8 oktober 1981: 

 

"Art. 50. 

 

[...] 

 

§2. 

 

[...]  

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  

 

5.1.5. 

 

De verzoekster wenst vooreerst aan te kaarten dat er onvoldoende rekening is gehouden met haar 

persoonlijke situatie. Dit is nochtans voorgeschreven door artikel 40 § 4 Vw. Er dient rekening gehouden 

te worden met de persoonlijke situatie van de burger van de Unie en de aard van de inkomsten en de 

regelmaat ervan. 

 

De verwerende partij stelt in de bestreden beslissing dat de verzoekster een inkomens vervangende 

tegemoetkoming (IVT) ontvangt voor personen met een handicap en dat deze inkomsten tot de sociale 

bijstand behoren. Verwijzende naar het arrest van de Raad van State 12.08.2015 nr. 232.003 stelt de 

verwerende partij, dat verzoekster ten laste is van de sociale bijstand en hierdoor geen verblijfsrecht kan 

bekomen. 

 

Het loutere feit dat de verzoekster inkomsten heeft uit een IVT voor personen met een handicap 

betekent echter nog niet dat zij een onredelijke belasting uitmaakt voor het sociale bijstandsstelsel van 

het Rijk of dat deze bestaansmiddelen niet in aanmerking kunnen worden genomen. 

 

De verzoekster verwijst naar artikel 50 §2,4° van het KB van 8 oktober 1981 dat een niet-limitatieve 

opsomming bevat van bestaansmiddelen die onder andere in aanmerking worden genomen. Gelet op 

de woorden 'onder andere' is dit inderdaad een niet-limitatieve opsomming. 

 

De Raad van State stelt dit ook in haar advies nr. 44.424/4 van 28 april 2008: 

 

"In het ontworpen artikel 50, §2 4/ a) (artikel 23 van het ontwerp) wordt bepaald dat de burger van de 

Unie bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 2/ van de wet het bewijs moet leveren 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. 
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Artikel 40, § 4, derde lid, van de voornoemde wet van 15 december 1980 luidt als volgt: 

 

"De Koning bepaalt dat gevallen waarbij de burger van de Unie geacht wordt de voorwaarde van 

voldoende bestaansmiddelen, bedoelt in het eerste lid, 2/ te vervullen." 

 

Het ontworpen besluit moet derhalve een uitputtende lijst bevatten." 

 

(zie stuk 22, […]) 

 

De wetgever heeft met deze opmerking geen rekening gehouden, waardoor de tekst ongewijzigd is 

gebleven. Bijgevolg bevat artikel 50, § 2,4° KB van 8 oktober 1981 een niet-limitatieve opsomming. 

 

De verwerende partij dient dan ook duidelijk en concreet te motiveren, rekening houdende met de 

persoonlijke omstandigheden van verzoekster, waarom zij een onredelijke belasting uitmaakt voor het 

sociale bijstandsstelsel van het Rijk. 

 

De verwerende partij stelt echter alleen dat de IVT voor personen met een handicap tot de sociale 

bijstand behoort waardoor de verzoekster geen verblijfsrecht kan verkrijgen als zijnde houder van 

voldoende bestaansmiddelen. De motiveringsplicht is geschonden. 

 

De verzoekster wijst verder op het feit dat de opsomming uit artikel 50 KB 8 oktober 1981 de volgende 

bestaansmiddelen bevat: invaliditeitsuitkering, een vervroegd pensioen, ouderdomsuitkering of een 

uitkering van de arbeidsongevallen- of beroepsziektenverzekering. 

 

De verwerende partij stelt dat IVT voor personen met een handicap tot de sociale bijstand behoort en 

dat verzoekster hierdoor geen verblijfsrecht kan verkrijgen als houder van voldoende bestaansmiddelen. 

Dit, terwijl artikel 50, § 2,4° KB van 8 oktober 1981 de term "ouderdomsuitkering" bevat. Deze term kan 

niet anders dan verwijzen naar het vroegere gewaarborgd inkomen voor bejaarden dat op heden 

integratietegemoetkoming voor bejaarden (IGO) heet. Indien het de bedoeling was om enkel te 

verwijzen naar een pensioen of overlevingspensioen in de strikte zin, dan zou deze bewoording in het 

KB zijn opgenomen. Een ouderdomsuitkering is echter een veel uitgebreidere term, die verwijst naar 

personen die omwille van hun leeftijd niet in hun onderhoud kunnen voorzien. 

 

De IGO, geregeld bij wet van 21 maart 2001 betreffende de inkomensgarantie voor ouderen, is een 

uitkering voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt maar wiens pensioen te laag 

is en de eigen inkomsten ontoereikend zijn. Voor personen die voordien een IVT voor personen met een 

handicap hadden of een leefloon wordt van rechtswege onderzocht of ze recht hebben op een IGO. 

 

De IGO behoort duidelijk tot de sociale bijstand, maar kan wettelijk gezien toch gebruikt worden om het 

bezit van voldoende bestaansmiddelen aan te tonen en op die basis een verblijfsrecht te verkrijgen als 

houder van voldoende bestaansmiddelen. 

 

De verzoekster ziet dan ook geen verschil met haar bestaansmiddelen nl. IVT voor personen met een 

handicap. De IGO dient voor personen die geen inkomen kunnen verwerven op basis van arbeid 

omwille van hun leeftijd, nl. het bereiken van de pensioengerechtigdheid. De IVT voor personen met een 

handicap dient voor personen die geen inkomen kunnen verwerven gelet op hun handicap. Er is geen 

wezenlijk verschil tussen beide vormen van inkomsten. De verzoekster is werkbereid maar […] op 

heden arbeidsongeschikt. 

 

Het volstaat niet om te verwijzen naar het feit dat de IVT tot de sociale bijstand behoort omdat […] ook 

de IGO hiertoe behoort en weldegelijk in aanmerking genomen kan worden. 

 

De verzoekster wenst verder ook te wijzen naar de ontwikkelingen in de rechtspraak in het kader van de 

stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen in het kader van de gezinshereniging met een 

Belg of Unieburger (art. 40ter Vw). De verzoekster meent dat deze rechtspraak naar analogie kan 

worden toegepast. Het betreft immers ook bestaansmiddelen die ervoor moeten zorgen dat de 

referentiepersoon zijn familielid kan onderhouden. 

 

De verzoekster kan verwijzen naar arrest nr. 186.791 d.d. 15/05/2017 van uw Raad en arrest nr. 12.702 

van de Raad van State van 06/02/2018. Uit die arresten blijkt dat er geen grondslag meer is in de 
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Vreemdelingenwet om de inkomens vervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap uit 

te sluiten voor het bepalen van de bestaansmiddelen van de referentiepersoon bij gezinshereniging. 

 

De verzoekster meent dat in het licht van deze ontwikkelingen er op zijn minst dient te worden 

gemotiveerd waarom verzoekster op basis van de IVT geen verblijfsrecht als houder van voldoende 

bestaansmiddelen kan verkrijgen. 

 

Het volstaat niet op te verwijzen naar het feit dat de IVT tot de sociale bijstand behoort, omdat de IGO 

daar ook toe behoort en toch wordt vermeld in niet-limitatieve opsomming in 50 §2,4° Koninklijk besluit 

van 8 oktober 1981 en als bewijs van voldoende bestaansmiddelen geldt. Bovendien aanvaardt de 

rechtspraak uw Raad en van de Raad van State dat de inkomensvervangende tegemoetkoming voor 

personen met een handicap stabiele en regelmatige bestaansmiddelen zijn in het kader van de 

gezinshereniging. 

 

De verwerende partij laat na te motiveren waarom verzoekster, gelet op haar persoonlijke situatie, een 

onredelijke belasting zou uitmaken voor het sociale bijstandsstel van het Rijk. 

 

De verwerende partij gaat voorbij aan het [gegeven] dat de verzoekster in het verleden legaal verblijf 

had als werknemer en ook effectief gewerkt heeft. De verwerende partij is hiervan op de hoogte omdat 

deze tewerkstelling werd aangehaald in de eerder genomen bijlage 21 (zie stuk 2) en uiteraard ook 

terug te vinden is in de databank van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Hierdoor heeft ze 

weldegelijk aan de Belgische maatschappij bijgedragen. 

 

De verzoekster wenst verder op te merken dat haar erkenning als persoon met een handicap slechts 

tijdelijk is nl. van 01/10/2017 tot 31/10/2020 (zie stuk 9). Hieruit volgt dat de artsen van oordeel zijn dat 

haar situatie mogelijks kan verbeteren. De IVT die mevrouw ontvangt is dan ook tijdelijk. 

 

De verwerende partij houdt onvoldoende rekening met de persoonlijke situatie van de verzoekster en 

motiveert niet waarom zij een onredelijke belasting zou vormen voor de Belgische sociale bijstand. De 

bestreden beslissing dient vernietigd te worden.” 

 

4.1.2.1. De formele motiveringsplicht zoals deze voortvloeit uit artikel 62 van de Vreemdelingenwet en 

uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 heeft, zoals verzoekster op correcte gronden 

aangeeft, tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid 

een beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te 

stellen waarover hij beschikt (RvS 25 september 2002, nr. 110.667; RvS 10 december 2002, nr. 

113.439; RvS 17 mei 2005, nr. 144.471). Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat 

de inhoud ervan verzoekster het genoemde inzicht verschaft en haar aldus toelaat de bedoelde 

nuttigheidsafweging te maken. Uit het door verzoekster neergelegde verzoekschrift blijkt trouwens dat zij 

zowel de feitelijke als de juridische overwegingen die aan de basis liggen van de bestreden beslissing 

kent, zodat het doel dat met het bestaan van de formele motiveringsplicht wordt beoogd, is bereikt.  

 

Waar verzoekster voorhoudt dat verweerder in ieder geval nader had moeten motiveren waarom de 

inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap niet volstaat om een verblijfs-

recht als houder van voldoende bestaansmiddelen te genieten, lijkt zij voorbij te gaan aan het feit dat 

verweerder uitdrukkelijk heeft aangegeven dat uit het feit dat verzoekster deze tegemoetkoming ont-

vangt net blijkt dat zij de facto ten laste valt van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. Verweerder 

heeft ter staving van zijn standpunt tevens verwezen naar een arrest van de Raad van State. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals vervat in  artikel 62 van de Vreemdelingenwet en 

in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, wordt niet aangetoond. 

 

4.1.2.2. De door verzoekster aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht dient in 

voorliggende zaak te worden onderzocht in het raam van de bepalingen van artikel 40, § 4, eerste lid, 2° 

van de Vreemdelingenwet. Dit artikel voorziet dat een burger van de Unie een recht op verblijf van meer 

dan drie maanden kan laten gelden indien hij voor zichzelf beschikt over voldoende bestaansmiddelen 

om te voorkomen dat hij tijdens zijn verblijf ten laste komt van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk en 

over een verzekering die de ziektekosten in het Rijk volledig dekt.  

 

In artikel 40, § 4, tweede lid van de Vreemdelingenwet wordt verder verduidelijkt dat voormelde 

bestaansmiddelen minstens gelijk moeten zijn aan het inkomstenniveau onder hetwelk sociale bijstand 
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kan worden verleend en dat in het kader van de evaluatie van de bestaansmiddelen rekening wordt 

gehouden met de persoonlijke situatie van de burger van de Unie, waarbij onder meer rekening wordt 

gehouden met de aard en de regelmaat van diens inkomsten en met het aantal familieleden die te zijnen 

laste zijn. 

 

Verder moet worden gesteld dat het Hof van Justitie van de Europese Unie reeds verduidelijkte dat het 

begrip “sociale bijstand” moet worden begrepen als een autonoom begrip van het Unierecht dat verwijst 

naar sociale bijstand van overheidswege die in de plaats komt van ontbrekende stabiele, regelmatige en 

voldoende inkomsten (cf. HvJ 4 maart 2010, C-578/08, Chakroun, ro. 45-46 en HvJ 11 december 2007, 

C-291/05, Eind, ro. 29). 

 

Het is niet betwist dat verzoekster om aan te tonen dat zij over voldoende bestaansmiddelen beschikt 

om te voorkomen dat zij tijdens haar verblijf ten laste komt van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk 

enkel een stuk aanbracht waaruit blijkt dat zij, als persoon met een handicap, een inkomensver-

vangende tegemoetkoming en een integratietegemoetkoming geniet. Verweerder heeft gemotiveerd dat 

uit het door verzoekster voorgelegde stavingsstuk blijkt dat zij de facto ten laste is van het sociale 

bijstandsstelsel van het Rijk en zij dus niet aantoont dat zij houder is van voldoende bestaansmiddelen 

in de zin van artikel 40, § 4, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet. 

 

Verzoekster stelt ook niet ter discussie dat de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratie-

tegemoetkoming voor personen met een handicap vormen van sociale bijstand zijn. Zij houdt evenwel 

voor dat ook bepaalde vormen van sociale bijstand wettelijk kunnen worden aangewend om aan te 

tonen dat zij houder is van voldoende bestaansmiddelen. Haar standpunt vindt echter geen steun in de 

uitdrukkelijke bepaling van artikel 40, § 4, eerste lid 2° van de Vreemdelingenwet waar het begrip 

“voldoende bestaansmiddelen” duidelijk tegenover het begrip “sociale bijstandsstelsel van het Rijk” 

wordt geplaatst. Een burger van de Unie die een recht op verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk 

wil laten gelden als houder van voldoende bestaansmiddelen dient aan te tonen dat hij over voldoende 

bestaansmiddelen beschikt om niet ten laste te vallen van de sociale bijstand. Dit impliceert logischer-

wijs dat middelen geput uit de sociale bijstand zelf niet in aanmerking kunnen worden genomen. 

Verzoeksters toelichting dat artikel 50, § 2, 4° van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 een niet-

limitatieve lijst omvat van de bestaansmiddelen die wel in aanmerking kunnen worden genomen 

wanneer wordt onderzocht of een burger van de Unie beschikt over voldoende bestaansmiddelen in de 

zin van artikel 40, § 4, eerste lid 2° van de Vreemdelingenwet doet geen afbreuk aan het voorgaande. 

Haar betoog omtrent het feit dat de Raad van State adviseerde om een limitatieve lijst op te nemen in 

het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 laat evenmin toe te concluderen dat verweerder verkeerdelijk 

motiveerde dat zij een beroep doet op sociale bijstand.  

 

Verzoekster kan verder niet worden gevolgd in haar betoog dat uit het gebruik van de term “ouderdoms-

uitkering” in artikel 50, § 2, 4° van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 kan worden afgeleid dat ook 

de inkomensgarantie voor ouderen – een vorm van sociale bijstand die wordt toegekend aan personen 

die een pensioen genieten dat onder een bepaalde drempel ligt – in aanmerking dient te worden 

genomen bij het beoordelen van de vraag of een burger van de Unie over voldoende bestaansmiddelen 

beschikt om niet ten laste te vallen van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. Nergens blijkt dat dit 

begrip, dat is opgenomen in een opsomming van bestaansmiddelen die alle tot de klassieke sociale 

zekerheid behoren, meer is dan de verzamelnaam voor ouderdoms- en overlevingspensioenen en ook 

inkomsten die voortvloeien uit de sociale bijstand zou omvatten. Een dergelijke interpretatie is ook niet 

verenigbaar met de duidelijke bewoordingen van artikel 40, § 4, eerste lid 2° van de Vreemdelingenwet. 

Verzoekster kan derhalve ook niet worden gevolgd in haar stelling dat, naar analogie, ook andere 

vormen van sociale bijstand, zoals de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een 

handicap, nuttig kunnen worden aangewend door een burger van de Unie om aan te tonen dat hij zelf 

een recht op verblijf van meer dan drie maanden kan laten gelden als houder van toereikende 

bestaansmiddelen.  

 

De verwijzing van verzoekster naar het arrest van de Raad van 15 mei 2017 met nr. 186 791 en de 

beschikking van de Raad van State van 6 februari 2018 met nr. 12.702 is verder niet dienstig. 

Voormelde rechtspraak heeft immers betrekking op de vereisten die kunnen worden gesteld in het raam 

van een gezinshereniging met toepassing van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet en dit artikel heeft 

niet dezelfde inhoud als artikel 40, § 4, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet. In casu is er geen 

sprake van een gezinshereniging en wordt geen toepassing gemaakt van de bepalingen van artikel 

40ter van de Vreemdelingenwet. In het arrest nr. 186 791 van de Raad wordt daarenboven uitdrukkelijk 



  

 

RvV X - Pagina 8 van 13 

gesteld dat het niet ernstig kan worden betwist dat de inkomensvervangende tegemoetkoming voor 

personen met een handicap onder het stelsel van de sociale bijstand valt. 

 

Verzoekster kan niet in redelijkheid stellen dat een vreemdeling die aantoont dat hij enkel beschikt over 

middelen die voortvloeien uit de sociale bijstand het bewijs heeft geleverd dat hij beschikt over 

voldoende bestaansmiddelen “om te voorkomen dat hij tijdens zijn verblijf ten laste komt van het sociale 

bijstandsstelsel”. 

 

Het betoog van verzoekster dat zij in het verleden in België heeft gewerkt, dat zij aan de Belgische 

maatschappij heeft bijgedragen en dat haar erkenning als persoon met een handicap in de tijd is beperkt 

laat de Raad niet toe vast te stellen dat verweerder onterecht heeft gemotiveerd dat verzoekster heden 

slechts aantoont dat zij ten laste is van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk en dat zij “het verblijfs-

recht niet kan bekomen op basis van de voorgelegde bewijsstukken”. 

 

Er wordt terecht opgemerkt dat verweerder, overeenkomstig artikel 40, § 4, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet, in het kader van de evaluatie van de bestaansmiddelen – die minstens gelijk moeten 

zijn aan het inkomstenniveau onder hetwelk sociale bijstand kan worden verleend – rekening moet 

houden met de persoonlijke situatie van de burger van de Unie en dat onder andere de aard en de 

regelmaat van diens inkomsten en het aantal familieleden die hij ten laste heeft in aanmerking moet 

worden genomen. Aangezien verzoekster enkel aantoonde dat haar bestaansmiddelen bestaan uit 

sociale bijstand  en zij dus niet aannemelijk maakte dat zij bestaansmiddelen heeft in de zin van artikel 

40, § 4, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet blijkt niet dat verweerder nog enige bijkomende nuttige 

afweging had kunnen maken.  

 

De uiteenzetting van verzoekster laat niet toe te concluderen dat de bestreden beslissing is genomen op 

grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de appreciatie-

bevoegdheid waarover verweerder beschikt. Een schending van de materiële motiveringsplicht of van 

artikel 40 van de Vreemdelingenwet blijkt niet. 

 

4.1.2.3. Gezien het voorgaande kan ook niet worden geconcludeerd dat artikel 50, § 2, 4° van het 

koninklijk besluit van 8 oktober 1981 werd geschonden. 

 

4.1.2.4. Het zorgvuldigheidsbeginsel – dat verzoekster ook geschonden acht – legt de overheid de 

verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een 

correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het nemen van een 

beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken.  

 

Uit de gegevens van het dossier en uit wat voorafgaat blijkt dat verweerder op basis van een correcte 

feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen, zodat geen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan 

worden vastgesteld.   

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

4.2.1. In een tweede middel voert verzoekster de schending aan van artikel 24 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000 (hierna: het Handvest van de grondrechten) 

en van artikel 22bis van de Grondwet. 

 

Zij verschaft de volgende toelichting: 

 

“5.2.1 

 

a) 

 

Dat de overheid een beslissing dient te nemen in het hoger belang van het kind staat zowel in het 

Kinderrechtenverdrag als in het Handvest betreffende de grondrechten van de Europese Unie en de 

Belgische Grondwet te lezen. 

 

Het artikel 24 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, dat rechtstreekse werking 

heeft, bepaalt als volgt: 
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"Rechten van het kind 

1. Kinderen hebben recht op de bescherming en de zorg die nodig zijn voor hun welzijn. Zij mogen 

vrijelijk hun mening uiten. Aan hun mening in aangelegenheden die hen betreffen wordt passend belang 

gehecht in overeenstemming met hun leeftijd en rijpheid. 

 

2. Bij alle handelingen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden verricht door overheidsinstanties 

of particuliere instellingen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging. 

 

3. leder kind heeft er recht op regelmatig persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met zijn 

beide ouders te onderhouden, tenzij dit tegen zijn belangen indruist." 

 

Het recht op privéleven en de onafwendbare schending van deze rechten dienen afgetoetst te worden 

ten opzichte van het doel dat de Dienst Vreemdelingenzaken wenst te bereiken. 

 

Zoals het Handvest betreffende de Grondrechten duidelijk stelt, kan een scheiding enkel gerecht-

vaardigd worden indien dit in het belang is van een kind. 

 

b) 

 

De belangen van het kind dienen in overweging genomen te worden in elke fase van de procedure en 

bij elke beslissing. 

 

Met andere woorden, de belangen van het kind moeten de eerste overweging zijn bij een 

administratieve handeling. 

 

o Artikel 22bis van de Grondwet: 

 

"Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit.  

Elk kind heeft het recht zijn mening te uiten in alle aangelegenheden die het aangaan; met die mening 

wordt rekening gehouden in overeenstemming met zijn leeftijd en zijn onderscheidingsvermogen.  

Elk kind heeft recht op maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen. Het belang van het 

kind is de eerste overweging bij elke beslissing die het kind aangaat. 

 

De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen deze rechten van het kind." 

 

c) 

 

Volgens de General Comment nr. 14 van het VN Kinderrechtencomité bij het Internationaal 

Kinderrechtenverdrag (UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General comment No. 14 

(2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, 

para. 1), 29 May 2013, CRC/C/GC/14 dient er een best intrest assessment te gebeuren in het kader van 

elke beslissing met betrekking tot een kind. 

 

Elementen die in overweging genomen dienen te worden in het kader van het hoger belang zijn de 

volgende: 

 

-Mening van het kind ; 

 

-Identiteit van het kind; 

 

-Behoud van de familiale banden; 

 

-Zorg, bescherming en ontwikkeling van het kind; 

 

-Kwetsbaarheid; 

 

-Recht op gezondheid; 

 

-Recht op onderwijs. 

 

5.2.2. 
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Uit het onderstaande zal blijken dat de Dienst Vreemdelingenzaken geen zorgvuldige analyse heeft 

gemaakt van de situatie van de dochter van de verzoekster. 

 

De verzoekster heeft een dochter, [S.S.S.] […] op heden 9 jaar oud (zie stuk 19). 

 

Ze volgt op heden les in het derde leerjaar aan de Vrije Basisschool Sancta Maria gelegen aan de 

Gentbruggekouter 8 te 9050 Gentbrugge (zie stuk 20). Ze volgt daar les sinds het schooljaar 2014-2015 

(zie stuk 21). De lessen gebeuren in het Nederlands. 

 

De dochter van de verzoekster is in België in het derde kleuterklasje gestart in 2015. Ze was toen 5 jaar 

oud. Bijgevolg heeft ze nooit school gelopen in Bulgarije. 

 

Ze heeft dan ook geen enkele ervaring met onderwijssysteem aldaar. 

 

De verzoekster merkt op dat zij tot de Turkssprekende minderheid van Bulgarije behoort en met haar 

dochter Turks spreekt. Hierdoor kent haar dochter geen Bulgaars. 

 

De verzoekster benadrukt verder dat, ondanks een grote Turkssprekende minderheid, enkel het 

Bulgaars de officiële taal in Bulgarije is. Het hoeft geen betoog dat er tussen het Bulgaars en 

Nederlands geen enkele gelijkenis bestaat. Het Nederlands is een Germaanse taal terwijl het Bulgaars 

tot de familie van de Slavische talen behoort. Het Bulgaars gebruikt bovendien een variant van het 

cyrillisch alfabet. 

 

De dochter van de verzoekster heeft geen enkele voeling met deze taal en zou het bij terugkeer naar 

Bulgarije zeer moeilijk krijgen op school. Haar recht op onderwijs wordt bij terugkeer volledig uitgehold. 

 

Gelet op het feit dat het verblijfsrecht aan de verzoekster wordt geweigerd doch zonder de aflevering 

van een bevel om het grondgebied te verlaten, wordt de dochter van de verzoekster in een precaire 

situatie geplaats. 

 

De verzoekster en haar dochter worden in een rechteloze positie geplaatst, door deze onduidelijke 

beslissing. 

 

Dit is geenszins in het belang het van het kind. 

 

De verwerende partij schendt de motiveringsplicht omdat er in de bestreden beslissing geen enkele 

afweging in het belang van het kind werd gemaakt.” 

 

4.2.2.1. Naar luid van artikel 22bis, vierde lid van de Grondwet is het belang van het kind de eerste 

overweging bij elke beslissing die het kind aangaat. Dergelijke algemene bepaling volstaat op zichzelf 

niet om toepasbaar te zijn zonder dat verdere uitwerking of precisering ervan nodig is. Dit blijkt reeds uit 

het feit dat in het vijfde lid van voormeld artikel is bepaald dat de wet, het decreet of de in artikel 134 

bedoelde regel deze rechten van het kind waarborgen. Tijdens de parlementaire voorbereiding die tot de 

grondwetswijziging van 22 december 2008 – met onder meer de toevoeging van artikel 22bis, vierde en 

vijfde lid van de Grondwet – heeft geleid, is in de Kamer benadrukt dat deze nieuwe rechten geen 

directe werking maar een eerder symbolisch karakter zouden hebben. (Parl.St., Kamer, 2007-08, nr. 52-

0175/001, 6 en nr. 52-0175/005, 13 en 31-32). Ook uit de parlementaire voorbereiding in de Senaat 

blijkt dat ervoor werd gekozen om de op te nemen rechten “geen louter symbolische waarde te geven, 

zonder ze daarom rechtstreekse werking toe te kennen”, waarbij werd aangehaald dat de voorgestelde 

grondwetswijziging is geënt op de in artikel 23 van de Grondwet gehanteerde formule en dat de 

wetgever deze rechten moet invullen (Parl.St., Senaat, 2007-08, nr. 3-265/3, 5). 

 

Bij gebrek aan directe werking van artikel 22bis, vierde lid van de Grondwet kan verzoekster zich niet 

rechtstreeks op deze bepaling beroepen om tot een onwettigheid in de bestreden beslissing te 

besluiten. Er dient overigens te worden vastgesteld dat verzoekster het beroep niet mede in naam van 

haar kind, wiens rechten zij geschonden acht, heeft ingesteld, zodat zelfs niet blijkt dat zij een belang 

heeft bij haar grief (cf. RvS 27 december 2013, nr. 225.957). 

 

Bovendien kan de algemene bepaling dat het belang van het kind de eerste overweging is bij elke 

beslissing die het kind aangaat, geen afbreuk doen aan de eigenheid van de verblijfswetgeving, waarin 



  

 

RvV X - Pagina 11 van 13 

het genot van bepaalde rechten gekoppeld is aan het voldoen aan duidelijk omschreven wettelijke 

vereisten. 

 

Het onderdeel van het middel dat is geput uit de schending van artikel 22bis van de Grondwet is 

onontvankelijk. 

 

4.2.2.2. In zoverre verzoekster lijkt te willen aangeven dat zij zich toch kan beroepen op de bepalingen 

van artikel 24 van het Handvest van de grondrechten, dient allereerst te worden aangegeven dat de 

bestreden beslissing hoe dan ook slechts de vaststelling inhoudt dat verzoekster, die veertig jaar oud is, 

niet voldoet aan de door de wetgever gestelde vereisten om een recht op verblijf van meer dan drie 

maanden als houder van voldoende bestaansmiddelen te genieten. Deze beslissing is derhalve niet 

gericht aan een kind en heeft ook geen betrekking op een kind. Verzoekster kan, om die reden, niet 

worden gevolgd in haar standpunt dat verweerder, alvorens de bestreden beslissing te nemen, een 

analyse van de situatie van haar dochter had dienen te maken.   

 

Daarnaast moet worden geduid dat de bestreden beslissing verzoeksters verblijfstoestand en deze van 

haar kind niet wijzigt en dat verweerder terecht opmerkt dat deze beslissing geen verplichting inhoudt 

om naar Bulgarije terug te keren en om zich in dat land te vestigen. Verzoeksters uiteenzetting omtrent 

de problemen om haar dochter onderwijs te laten volgen in Bulgarije is dan ook niet dienstig. 

 

Ten overvloede wijst de Raad erop dat geenszins blijkt dat de dochter van verzoekster, die nog zeer 

jong is, niet bij machte zou zijn om de Bulgaarse taal aan te leren en om onderwijs in deze taal te 

volgen. De Raad merkt in dit verband op dat dit kind, dat volgens verzoekster de Turkse taal als 

moedertaal heeft, in het verleden schijnbaar zonder problemen reeds het Nederlands aanleerde om 

onderwijs in België te kunnen volgen. Verzoekster, die door te opteren voor een verblijf in een ander 

land dan haar land van herkomst haar kind verplichtte om een andere taal aan te leren, kan niet in 

redelijkheid voorhouden dat verweerder, bij het nemen van een beslissing omtrent haar verblijfsaan-

vraag, in casu, gezien het voorgaande, had dienen na te gaan of het feit dat haar kind bij een eventuele 

terugkeer naar het land van herkomst opnieuw een andere taal zou dienen aan te leren een beletsel zou 

kunnen vormen om deze beslissing te nemen. De Raad benadrukt ook dat het Grondwettelijk Hof reeds 

aangaf dat, hoewel het belang van het kind een primordiaal karakter heeft, het daarom nog geen 

absoluut karakter heeft en dat niet kan worden vastgesteld dat verweerder door de bestreden beslissing 

te nemen onterecht het belang van de Belgische Staat dat is gediend met een correcte toepassing van 

de verblijfswetgeving heeft laten primeren op allerhande andere belangen (GwH 17 oktober 2013, nr. 

139/2013).  

 

Een schending van artikel 24 van het Handvest van de grondrechten kan niet worden vastgesteld. 

 

Het tweede middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond 

 

4.3.1. Verzoekster voert in een derde middel de schending aan van artikel 39/79 van de Vreemdelingen-

wet en van artikel 13 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 

mei 1955 (hierna: het EVRM). 

 

Zij stelt het volgende: 

 

“5.3.1. 

 

De bestreden beslissing stelt dat overeenkomstig het artikel 39/79 van de Vreemdelingenwet de 

indiening van een beroep tot nietigverklaring de tenuitvoerlegging van onderhavige maatregel schorst. 

 

"Overeenkomstig artikel 39/79 van de genoemde wet van 15 december 1980 schorst de indiening van 

een beroep tot nietigverklaring de tenuitvoerlegging van onderhavige maatregel." 

 

 5.3.2. 

 

De schorsende werking is problematisch te noemen aangezien de verzoekster niettegenstaande de nog 

aangevochten beslissing en de zogenaamde schorsende werking, reeds op datum van 10/12/2018 

afgevoerd is uit het register. 
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Dit wordt bevestigd door de wettelijke informaties van verzoekster (zie stuk 5). 

De verzoekster is dus blijkens de wettelijke gegevens reeds uit het register afgevoerd op dezelfde dag 

als het nemen van de bestreden beslissing. 

 

Met andere woorden nog voor de verzoekster kennis heeft van de bestreden beslissing was zij al 

afgevoerd uit het register. Met verlies van alle rechten tot gevolg. 

 

Deze situatie is evident problematisch aangezien de verzoekster het recht heeft om een schorsend 

beroep in te dienen conform artikel 39/79 van de Vreemdelingenwet. 

 

Het ingediende beroep werkt bijgevolg niet daadwerkelijk schorsend aangezien verzoekster reeds 

afgevoerd is uit het register met verlies van verblijfsrecht, hetgeen een schending uitmaakt van artikel 13 

EVRM! 

 

5.3.3. 

 

Bij een werkelijke schorsende werking van het beroep is het duidelijk dat de Dienst Vreemdelingen-

zaken de verzoekster, in afwachting van het beroep ten gronde, niet zomaar kan afvoeren uit het 

register met verlies van verblijfsrecht. 

 

Toch is het supprimeren uit het register nog voor het definitief worden van de beslissing reeds 

uitgevoerd. Dit vormt als dusdanig geen effectief beroep en is aldus evident strijdig met artikel 13 

EVRM. 

 

Het is niet omdat de bestreden beslissing stelt dat verzoekster haar verblijfsrecht beëindigd wordt en dat 

haar E-kaart dient te worden gesupprimeerd, dat dit reeds uitgevoerd dient te worden nog vóór de 

daadwerkelijke betekening van deze beslissing en nog vóór het verlopen van de beroepstermijn en dus 

het definitief worden van deze beslissing. 

 

De beslissing wordt immers opgeschort in afwachting van het beroep ten gronde. 

 

Het reeds daadwerkelijk uitvoeren van het supprimeren uit het register is een schending van de 

automatische schorsende werking met de bedoeling de verzoekster uit het maatschappelijk leven te 

duwen nog voor [haar] beroep goed en wel behandeld is. 

 

5.3.4. 

 

Het supprimeren uit het rijksregister ondanks de schorsende werking doorstaat de toetsing met het art. 

39/79 Vreemdelingenwet en artikel 13 EVRM niet. 

 

Verzoeksters rechten op een daadwerkelijk schorsend beroep zijn geschonden. 

 

Gezien de beslissing de daadwerkelijke automatische schorsende werking negeert, dient de beslissing 

vernietigd te worden.” 

 

4.3.2. De Raad kan, als annulatierechter, slechts vaststellen dat het betoog van verzoekster inzake de 

draagwijdte van artikel 39/79 van de Vreemdelingenwet en artikel 13 van het EVRM betrekking heeft op 

de gevolgen die een schorsende procedure voor de Raad volgens haar zou dienen te hebben. Deze 

uiteenzetting laat evenwel niet toe te concluderen dat de bestreden beslissing op zich door enige 

onwettigheid is aangetast. 

 

Verzoeksters derde middel kan niet tot de vernietiging van de bestreden akte leiden 

 

5. Korte debatten 

 

Verzoekster 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 Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien juli tweeduizend negentien door: 

 

dhr. G. DE BOECK, voorzitter  

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 

 


