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 nr. 256 570 van 16 juni 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn, op 22 januari 2021 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 24 december 2020 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 beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 5 februari 2021 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 29 maart 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 april 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van 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 

 

Verzoeker dient op 7 juli 2020 als Nederlandse onderdaan een aanvraag in tot afgifte van een verklaring 

van inschrijving als beschikker over voldoende bestaansmiddelen. Op 24 december 2020 beslist de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden. Dit is de bestreden beslissing, die 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 

aanvraag voor een verklaring van inschrijving die op 07.07.2020 werd ingediend door : Naam : [B.,A.G.], 
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Nationaliteit: Nederland,  Geboortedatum: […], 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 maan-

den, in de hoedanigheid van burger van de Unie : 

Betrokkene diende op 07.07.2020 een aanvraag van verklaring van inschrijving in als houder van toe-

reikende bestaansmiddelen (art. 40 § 4, eerste lid, 2° van de wet van 15.12.1980). Als staving voor de 

aanvraag legde betrokkene een aantal bewijzen voor, waaronder : de registratie van [G.L.] in het Vere-

nigd Koninkrijk dd. 30.12.2019, facturen van geleverde prestaties (invoices), bewijzen van banktrans-

acties (Lloyds Bank) en het bewijs van aansluiting bij de Christelijke mutualiteit (CM). 

Aan de hand van de voorgelegde stukken kan niet worden vastgesteld dat betrokkene aan de 

voorwaarden voldoet om het verblijfsrecht als beschikker van voldoende bestaansmiddelen overeen-

komstig art 40§ 4, eerste lid, 2° en tweede lid van de wet van 15.12.1980 en art 50 § 2, 4° van het KB 

van 08.10.1981 te kunnen verkrijgen. Het is weldegelijk de bedoeling dat een beschikker van bestaans-

middelen aantoont over voldoende bestaansmiddelen te beschikken om te kunnen voorkomen ten laste 

te vallen van het sociale bijstandstelsel. De 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 wordt gehouden met de aard en de regelmaat van diens inkomsten 

en met het aantal gezinsleden die ten laste zijn. De bestaansmiddelen van derden kunnen in 

overeenkomst met de bepalingen van art. 50, §2, 4° van het KB wel degelijk in aanmerking worden 

genomen voor zover deze middelen daadwerkelijk ter beschikking zijn. 

 

Uit de aangeleverde bewijzen kan afgeleid worden dat betrokkene een zelfstandige activiteit uitoefent 

als consultant. Zijn firma/bedrijf [G.L.] werd geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk. Als bewijs van zijn 

bestaansmiddelen werden er facturen en bewijzen van online banktransacties (Lloyds Bank) voorge-

legd. Aan de hand van de stukken in het dossier kan blijken dat betrokkene een aantal prestaties 

leverde voor in Nederland gevestigde klanten ([Q.] BV in Alkmaar en [T.w.Z.] Amsterdam). Aan de hand 

van de het voogelegde bewijzen kon eveneens afgeleid worden dat er betalingen hebben plaatsge-

vonden door beide bedrijven aan betrokkene. Er kon echter vastgesteld worden dat de betalingen die 

hebben plaatsgevonden niet in overeenstemming waren met de opgemaakte facturen (invoices) van 

respectievelijk 23 juni 2020 [T.w.Z.] en [Q. BV] van 2 augustus 2020. Er werden betalingen verricht 

waarvoor er geen facturen (invoices) werden aangeleverd. Het is uiteraard niet uit te sluiten dat 

betrokkene de eerder of later opgemaakte facturen (invoices) niet mee heeft opgenomen in de 

voorgelegde bewijsstukken in het kader van zijn aanvraag. 

Dit doet echter geen afbreuk aan het feit dat er niet kan afgeleid worden welk aandeel betrokkene 

reserveerde voor het privégebruik, om in het eigen onderhoud te voorzien, na afhouding van allerhande 

werkingskosten (belastingsbijdragen, investeringen in het eigen bedrijf e.d.m. Dit kan niet afgeleid 

worden uit de voorgelegde documenten. Dientengevolge heeft betrokkene niet aangetoond dat hij over-

eenkomstig het tweede lid van het hogervermeld wetsartikel over bestaansmiddelen kan beschikken die 

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

 

Verder kon uit de gegevens in het dossier blijken dat betrokkene, naast voor zichzelf, naar alle waar-

schijnlijkheid ook dient te voorzien in het levensonderhoud van zijn partner [B.E.] […] en minderjarig kind 

[B.G.S.] […]. In welke mate de partner van betrokkene bijdraagt in de gezinsinkomsten kan niet afgeleid 

worden uit het dossier. Zelfs indien de partner over een inkomen zou beschikken, kan er bij gebrek aan 

informatie inzake geen rekening gehouden worden voor de beoordeling van de bestaansmiddelen.  

 

Bijgevolg moet er geconcludeerd te worden dat er niet werd aangetoond dat betrokkene over voldoende 

bestaansmiddelen kan beschikken, uit zijn activiteit, om te voorkomen ten laste te komen van het 

sociale bijstandsstelsel van het Rijk (art 40,§4, eerste lid, 2° van de wet 15.12.1980). 

Aan betrokkene kan het verblijf voor meer dan 3 maanden, als houder van toereikende bestaans-

middelen, niet toegekend worden. 

 

Deze beslissing kan na het verstrijken van de beroepstermijn of bij een eventueel beroep, na uitspraak 

waarbij het beroep wordt afgewezen, gevolgd worden door een verwijderingsmaatregel.” 
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2. Over de rechtspleging 

 

Verzoeker heeft ervoor geopteerd een synthesememorie neer te leggen.  

 

Overeenkomstig artikel 39/81, vijfde 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) moeten alle aangevoerde middelen in de synthesememorie worden samengevat. 

Het zevende lid van voormeld wetsartikel bepaalt vervolgens dat de Raad uitspraak doet op basis van 

de synthesememorie behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft.  

 

In de synthesememorie dienen bijgevolg de in het verzoekschrift geformuleerde middelen waarvan de 

vreemdeling niet wenst af te zien nadat hij kennis heeft genomen van het administratieve dossier en van 

de eventuele nota met opmerkingen van de tegenpartij, en de repliek van de vreemdeling op dat dossier 

en op die nota, bij elkaar te worden gebracht (Parl.St. Kamer 2012-2013, DOC 53-2572/002, pp. 6-7). 

Het is op basis van die samenvatting, en niet op basis van de in het verzoekschrift in aanmerking 

genomen formulering van de middelen, dat de Raad uitspraak doet over de gegrondheid van het 

annulatieberoep (GwH 17 juli 2014, nr. 110/2014).  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van de materiële motiveringsplicht, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Hij vat het middel in de synthesememorie samen als volgt: 

 

“1- Aanvraag - Op 7 Juli 2020 heb ik een aanvraag ingediend voor verblijf als beschikker over 

voldoende bestaansmiddelen; komende uit Groot Brittannië met mijn gezin, mijn vrouw die vrijwel direct 

is begonnen met solliciteren, en een baby van 1 jaar. 

 

2- Bewijsstukken - Mijn bewijsstukken omvatten facturen welke ik elke maand verstuur naar 2 

bedrijven in Nederland, vanuit mijn bedrijf welke nog gevestigd is in Groot Brittannië. De bedragen 

genoemd op de facturen zijn respectievelijk 1600 Euro en 3500 Euro per maand. Daarnaast leg ik 

voorde maandelijkse overzichten van mijn persoonlijke Engelse bankrekeningnummer waarop deze 

bedragen gestort worden. Dit zijn bedragen waar ik zonder beperkingen toegang toe heb en kan 

gebruiken voor het onderhoud van mijn zelf en mijn gezin. De bedragen zijn overigens nu aangepast 

naar 3500 Euro en 5000 Euro per maand. Mijn fiscale verplichtingen en afspraken vallen vooralsnog in 

Groot Brittannië gezien de 186 dagen regeling in niet in België voor het jaar 2020. 

 

3- Schending materiele motiveringsplicht - Verweerder voert aan dat ik niet heb kunnen aantonen dat 

ik genoeg bestaansmiddelen beschikbaar heb omdat niet duidelijk is wat ik eventueel aan fiscale 

afdrachten - als dan niet inclusief aftrekposten - zou hebben betaald. Maar dat kan simpelweg niet om 

dat het fiscale jaar immers niet volledig doorlopen was - ook niet op het moment toen verweerder haar 

beslissing nam op 24 December 2020. Pas dit jaar kan ik aangifte doen voor het jaar 2020. Met 

voorgaande is de formele motivering die door Verweerder is aangevoerd niet rechtsgeldig omdat haar 

beslissing niet door de Redelijkheidstoets zal gaan komen. In tegenstelling tot wat Verweerder 

aandraagt mag de Raad hier wel overgaan tot een volledige redelijkheidstoets. 

 

4- Schending zorgvuldigheidsbeginsel - Ik heb de aanvraag voor verblijf ingediend na emigratie vanuit 

Groot Brittannië wegens de negatieve effecten van Brexit. Nu door de negatieve beslissing van 

Verweerder is mij formeel een potentiële uitzetting aangezegd, de vraag is waar de Verweerder denkt ik 

naar toe te moeten gaan. Is dat terug naar Groot Brittannië, of is dat terug naar Nederland waarvan ik 

mijn nationaliteit heb? De schade die ik hierdoor zou oplopen vallen daarom onder art. 1382 B. omdat 

Verweerder verzuimd heeft zorgvuldig tot haar beslissing te komen, hier is dus geen sprake van te meer 

omdat dit hand in hand gaat met de motiele motiveringsplicht welke Verweerder niet juist toegepast 

heeft. 

 

5- Schending redelijkheidsbeginsel - Ok hier schiet Verweerder haar doel voorbij; haar beslissing blijkt 

ook gebaseerd te zijn op de intentie om het sociaal stelsel te beschermen tegen immigranten die 

oneigenlijk gebruik zouden maken van eventuele sociale rechten. In mijn aanvraag en uit mijn enige 

bewijstukken waaronder mijn facturen waarin beschreven staat dat ik betaald wordt voor het leveren van 

Sales Consultancy diensten, gebruikt Verweerder haar discretionaire bevoegdheid om haar motivering 
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kracht bij te zetten door het beoogde doel ( het beschermen van het sociale stelsel ) in te roepen terwijl 

een feitelijke juiste interpretatie van mijn bewijsstukken juist een bijdrage leveren aan dat doel ( fiscale 

inkomsten). Daarnaast de opmerking van Verweerder ik ook de zorg moet dragen voor mijn partner is 

onjuist; zij is mijn vrouw en heeft inmiddels een vaste baan met een inkomen van 100.000 Euro per jaar, 

en dat is alleen haar basisinkomen want zij krijgt daar bovenop bonussen bij het behalen van haar 

targets wetende een extra 100.000 Euro. Echter, de ouderwetse benadering van Verweerder dat de 

man van het gezin de kostwinner is in zijn geheel een foutieve en minachtende houding naar mij, naast 

het feit dat zij een vrouw ongelijkwaardig bejegend.” 

 

3.2. De Raad 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). 

 

Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter verder niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar 

enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het 

bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 

september 1999, nr. 82.301). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt daarnaast 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 

voldoet aan de voorwaarden om de gevraagde vergunning te krijgen (RvS 12 maart 2013, nr. 222.809). 

De zorgvuldigheidsverplichting die rust op de bestuursoverheid geldt ook ten aanzien van de rechts-

onderhorige of, in het kader van een wederkerig bestuursrecht, de burger (RvS 28 april 2008, nr. 

182.450). Het komt verzoeker aldus evenzeer toe de nodige zorgvuldigheid aan de dag te leggen. 

 

Verzoeker diende, als Nederlandse onderdaan, een aanvraag in tot afgifte van een verklaring van 

inschrijving als beschikker over voldoende bestaansmiddelen. Hij beriep zich met andere woorden op 

een recht op verblijf van meer dan drie maanden in België als burger van de Unie overeenkomstig 

artikel 40, § 4, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet, dat stelt 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 lid van voormelde wetsbepaling stelt als volgt: 

 

“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.” 

 

Bij zijn aanvraag legde verzoeker stukken voor die aantonen dat hij actief is als consultant voor een 

Engelse naamloze vennootschap. Als bewijs dat hij beschikt over voldoende bestaansmiddelen legde bij 

vervolgens de volgende stukken voor: 

 

- een factuur van 23 juni 2020 van de betreffende vennootschap aan een klant in Nederland, evenals 

een overzicht van betalingen van deze klant aan verzoeker in de periode van januari tot en met oktober 

2020; 

- een factuur van 2 augustus 2020 van de betreffende vennootschap aan een andere klant in Nederland, 

evenals een overzicht van betalingen van deze klant aan verzoeker in de periode van november 2019 

tot en met 5 oktober 2020. 
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Verweerder beoordeelt deze voorgelegde stukken in de bestreden beslissing als volgt: 

 

“Uit de aangeleverde bewijzen kan afgeleid worden dat betrokkene een zelfstandige activiteit uitoefent 

als consultant. Zijn firma/bedrijf [G.L.] werd geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk. Als bewijs van zijn 

bestaansmiddelen werden er facturen en bewijzen van online banktransacties (Lloyds Bank) 

voorgelegd. Aan de hand van de stukken in het dossier kan blijken dat betrokkene een aantal prestaties 

leverde voor in Nederland gevestigde klanten ([Q.] BV in Alkmaar en [T.w.Z.] Amsterdam). Aan de hand 

van de het voogelegde bewijzen kon eveneens afgeleid worden dat er betalingen hebben 

plaatsgevonden door beide bedrijven aan betrokkene. Er kon echter vastgesteld worden dat de 

betalingen die hebben plaatsgevonden niet in overeenstemming waren met de opgemaakte facturen 

(invoices) van respectievelijk 23 juni 2020 [T.w.Z.] en [Q. BV] van 2 augustus 2020. Er werden 

betalingen verricht waarvoor er geen facturen (invoices) werden aangeleverd. Het is uiteraard niet uit te 

sluiten dat betrokkene de eerder of later opgemaakte facturen (invoices) niet mee heeft opgenomen in 

de voorgelegde bewijsstukken in het kader van zijn aanvraag. 

Dit doet echter geen afbreuk aan het feit dat er niet kan afgeleid worden welk aandeel betrokkene 

reserveerde voor het privégebruik, om in het eigen onderhoud te voorzien, na afhouding van allerhande 

werkingskosten (belastingsbijdragen, investeringen in het eigen bedrijf e.d.m. Dit kan niet afgeleid 

worden uit de voorgelegde documenten. Dientengevolge heeft betrokkene niet aangetoond dat hij 

overeenkomstig het tweede lid van het hogervermeld wetsartikel over bestaansmiddelen kan 

beschikken die tenminste gelijk zijn aan het inkomstenniveau onder hetwelk sociale bijstand kan worden 

verleend.” 

 

In hoofdzaak stelt verweerder dus vast dat de voorgelegde facturen en betalingen van klanten die 

verzoeker ontving in het kader van zijn activiteiten als consultant voor een Engelse vennootschap niet 

worden aanvaard als bewijs van voldoende bestaansmiddelen, omdat het op basis van deze stukken 

onduidelijk is welk aandeel van de inkomsten gaat naar werkingskosten van de vennootschap, 

belastingbijdragen, investeringen in het eigen bedrijf, … en welk aandeel van de inkomsten is 

gereserveerd voor het persoonlijk gebruik en om in het eigen onderhoud te voorzien. 

 

Verzoeker betoogt dat hij onbeperkt toegang heeft tot de bedragen van de facturen die aan hem worden 

overgemaakt en dat hij deze kan gebruiken voor zijn onderhoud en dat van zijn gezin. Hij stelt dat zijn 

fiscale verplichtingen en afspraken vooralsnog in Groot-Brittannië zijn te situeren. Hij stelt dat hij, nu het 

fiscale jaar nog niet volledig was doorlopen, simpelweg niet kon aantonen wat hij aan fiscale afdrachten 

zou hebben betaald. Hij stelt dat de enige feitelijk juiste interpretatie van de door hem voorgelegde 

bewijsstukken erin bestaat dat hij net een bijdrage zal leveren aan de bescherming van het sociale 

stelsel, door het betalen van belastingen. 

 

De door verzoeker bijgebrachte stukken handelen over de inkomsten van zijn vennootschap naar 

Engels recht in het kader waarvan hij consultancy-opdrachten uitvoert. Verzoeker geeft weliswaar aan 

onbeperkt toegang te hebben tot deze inkomsten van de vennootschap, maar betwist als dusdanig het 

motief niet dat de inkomsten van de vennootschap niet zonder meer de inkomsten zijn die hij kan 

aanwenden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Zoals verweerder correct opmerkt, kan op basis 

van de voorgelegde stukken niet worden nagegaan welk aandeel van de inkomsten gaat naar werkings-

kosten van de vennootschap, belastingbijdragen, investeringen in het eigen bedrijf, … en welk aandeel 

van de inkomsten kan worden aangewend voor het persoonlijk gebruik en om in het eigen onderhoud te 

voorzien. 

 

In de voorliggende omstandigheden acht de Raad het niet kennelijk onredelijk waar verweerder heeft 

geoordeeld dat de voorgelegde bewijsstukken niet kunnen volstaan als bewijs dat verzoeker voor zich-

zelf daadwerkelijk kan beschikken over bestaansmiddelen die minstens gelijk zijn aan het inkomsten-

niveau onder hetwelk sociale bijstand kan worden verleend.  

 

Enig onzorgvuldig handelen van het bestuur kan hierbij evenmin worden vastgesteld. De Raad wijst 

erop dat het de aanvrager is die de bewijslast draagt om aan te tonen dat hij is gerechtigd op de 

verblijfsvergunning waarop hij zich beroept. Van een zorgvuldig handelde aanvrager die voor de afgifte 

van de door hem gevraagde verblijfsvergunning het bewijs moet leveren dat hij voor zichzelf kan 

beschikken over voldoende bestaansmiddelen mag worden verwacht dat hij de nodige bewijsstukken 

aanbrengt die toelaten minstens bij benadering een zicht te krijgen op het inkomen dat hij ter beschik-

king heeft om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. In het voorliggende geval is dit niet, minstens 

onvoldoende, het geval, nu de aangebrachte stukken op geen enkele wijze toelaten na te gaan welk 

aandeel van de inkomsten gaat naar de werkingskosten van de vennootschap, belastingbijdragen, 
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investeringen in het eigen bedrijf, … en welk aandeel overblijft voor verzoeker. Het is niet aan het 

bestuur om in dit verband de nodige onderzoeksdaden te stellen. 

 

Het gegeven dat verzoeker onmogelijk reeds een fiscale afrekening uit Groot-Brittannië kon voorleggen 

voor het inkomstenjaar 2020 doet over dit alles niet anders oordelen. Het staat de aanvrager volledig vrij 

op welke wijze hij het bewijs levert van de verblijfsvoorwaarde te beschikken over voldoende bestaans-

middelen, zodat hij eender welk bewijselement kon aanbrengen dat het bestuur kon toelaten minstens 

bij benadering een zicht te krijgen op het aandeel van de inkomsten dat overblijft voor zijn persoonlijk 

gebruik en om in zijn eigen behoeften te voorzien.  

 

In zoverre verzoeker betoogt dat hij een bijdrage zal leveren aan de bescherming van het sociale 

stelsel, door het betalen van belastingen, geeft hij terzelfdertijd net aan dat hij actueel nog belastingen 

betaalt in Groot-Brittannië. Wat er ook van zij, het komt verzoeker overeenkomstig artikel 40 van de 

Vreemdelingenwet toe om het bewijs te leveren dat hij voor zichzelf daadwerkelijk kan beschikken over 

bestaansmiddelen die minstens gelijk zijn aan het inkomstenniveau onder hetwelk sociale bijstand kan 

worden verleend, wat hij in wezen niet betwist. Uit wat voorafgaat, volgt dat verweerder kon oordelen 

dat de voorgelegde stukken niet volstaan om in dit verband de nodige concrete vaststellingen te kunnen 

doen, omdat het onduidelijk is hoeveel inkomsten van de vennootschap daadwerkelijk ter beschikking 

staan van verzoeker voor persoon gebruik en om te voorzien in het eigen onderhoud, dit na aftrek van 

werkingskosten, betaling van belastingen, eventuele investeringen in het bedrijf, …  

 

Verzoeker uit vervolgens nog kritiek op de volgende bijkomende motivering in de bestreden beslissing: 

“Verder kon uit de gegevens in het dossier blijken dat betrokkene, naast voor zichzelf, naar alle 

waarschijnlijkheid ook dient te voorzien in het levensonderhoud van zijn partner [B.E.] […] en 

minderjarig kind [B.G.S.] […]. In welke mate de partner van betrokkene bijdraagt in de gezinsinkomsten 

kan niet afgeleid worden uit het dossier. Zelfs indien de partner over een inkomen zou beschikken, kan 

er bij gebrek aan informatie inzake geen rekening gehouden worden voor de beoordeling van de 

bestaansmiddelen.” 

 

Verzoeker stelt dat incorrect wordt gesteld dat hij de zorg draagt voor zijn vrouw. Hij merkt op dat zijn 

vrouw intussen zelf een vaste baan met een vast inkomen heeft. Hij wijst op een ‘ouderwetse’ 

benadering van het bestuur waar de man als kostwinner van het gezin wordt beschouwd en betoogt dat 

hierdoor een foutieve en minachtende houding naar hem toe wordt aangenomen evenals dat zijn vrouw 

‘ongelijkwaardig’ wordt bejegend. 

 

Met de voormelde motivering is verweerder tegemoet willen komen aan het bepaalde in artikel 40, § 4, 

tweede lid van de Vreemdelingenwet dat bij de beoordeling van de bestaansmiddelen rekening moet 

worden gehouden met de persoonlijke situatie van de burger van de Unie, waaronder met het aantal 

familielieden dat hij of zij ten laste heeft. In dit verband heeft verweerder opgemerkt dat verzoeker in 

België verblijft samen met zijn partner en hun minderjarig kind en dat op basis van de stukken van het 

administratief dossier niet blijkt dat de partner beschikt over een eigen inkomen, waardoor hiermee ook 

geen rekening kan worden gehouden voor de beoordeling van de bestaansmiddelen. Dit alles wordt 

door verzoeker op zich niet betwist.  

 

De kritiek van verzoeker op de vermeende ‘ouderwetse’ benadering in de bestreden beslissing vermag 

in geen geval te kunnen leiden tot een nietigverklaring van de bestreden beslissing. De vermelding dat 

verzoeker ‘naar alle waarschijnlijkheid ook dient te voorzien in het levensonderhoud van zijn partner […] 

en minderjarig kind’ is geen determinerend motief in de bestreden beslissing. Met zijn kritiek kan 

verzoeker in geen geval de determinerende motieven onderuit halen dat hij in gebreke is gebleven aan 

te tonen dat hij daadwerkelijk kan beschikken over voldoende bestaansmiddelen en er evenmin 

bestaansmiddelen blijken van zijn partner die in rekening kunnen worden gebracht. Verweerder heeft 

trouwens geenszins uitgesloten dat de partner van verzoeker een eigen inkomen heeft, maar vastge-

steld dat verzoeker in dit verband een bewijzen heeft voorgelegd, zodat hij met eventuele inkomsten van 

de partner geen rekening kan houden.  

 

In zoverre verzoeker in het kader van huidig beroep stukken voorlegt waaruit blijkt dat zijn echtgenote 

intussen een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten en zij een vast inkomen heeft, moet worden 

opgemerkt dat hieromtrent geen stukken voorlagen bij het bestuur en deze arbeidsovereenkomst ook 

dateert van 21 januari 2021 en dus van na het nemen van de bestreden beslissing. De regelmatigheid 

van een administratieve beslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens waarover het 

bestuur ten tijde van het nemen van deze beslissing kon beschikken. Verweerder kon op het moment 
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van de totstandkoming van de bestreden beslissing geen rekening houden met de stukken die verzoe-

ker hem voorheen niet overmaakte en die hij pas voor het eerst in de huidige procedure naar voor 

brengt. Deze stukken kunnen derhalve niet dienstig worden aangevoerd (RvS 1 september 1999, nr. 

81.172, RvS 19 november 2002, nr. 112.681).  

 

Verzoeker heeft steeds de mogelijkheid om, met bijkomende stavingstukken, een nieuwe aanvraag in te 

dienen.  

 

Verzoeker stelt ten slotte dat hem door de bestreden beslissing een potentiële uitzetting wordt aange-

zegd en stelt zich de vraag waar verweerder denkt dat hij naartoe moet gaan. Hij stelt in dat geval in alle 

geval schade te zullen oplopen die het gevolg is van de voorliggende, volgens hem onzorgvuldig tot 

stand gekomen, beslissing.  

 

De bestreden beslissing is evenwel geen verwijderingsbeslissing en gaat hiermee ook niet gepaard. Dit 

betoog van verzoeker is momenteel dus geenszins dienstig. Hiermee wordt niet aangetoond dat de 

bestreden beslissing is aangetast door een onwettigheid of onregelmatigheid. 

 

De uiteenzetting van verzoeker laat niet toe te besluiten dat de bestreden beslissing is genomen op 

grond van onjuiste feitelijke gegevens of op grond van een onzorgvuldige feitenvinding. Evenmin toont 

hij aan dat verweerder op kennelijk onredelijke wijze tot zijn vaststellingen is gekomen.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, het redelijkheidsbeginsel of het zorgvuldigheids-

beginsel wordt niet aangetoond. 

 

Het enig middel is ongegrond.  

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verzoeker.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien juni tweeduizend eenentwintig door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 


