
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 276 549 van 26 augustus 2022 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren IJslandse nationaliteit te zijn, op 15 april 2022 hebben 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van 21 maart 2022 tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 20 april 2022 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gezien het verzoek en de instemming om gebruik te maken van de louter schriftelijke procedure met 

toepassing van artikel 39/73-2 van voormelde wet. 

 

Gelet op de beschikking van 8 juni 2022 waarbij het sluiten van de debatten wordt bepaald op 

16 juni 2022. 

 

Gelet op de pleitnota van 14 juni 2022 ingediend door de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 27 september 2021 dienden beide verzoekers een aanvraag van een verklaring van inschrijving 

in als beschikker van voldoende bestaansmiddelen. 

 

1.2. Op 21 maart 2022 werd ten aanzien van eerste verzoeker een beslissing genomen tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is 

de eerste bestreden beslissing, 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 27.09.2021 werd ingediend door : 

[…] 

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 27.09.2021 een aanvraag van een verklaring van inschrijving in als beschikker van 

voldoende bestaansmiddelen (art. 40 §4, 2° van de wet van 15.12.1980) en legde ter staving van die 

aanvraag volgende documenten voor (art 50 § 2, 4° van het KB van 08.10.1981): een Europese 

ziekteverzekering, een arbeidscontract van onbepaalde duur d.d. 16.03.2017, loonbrieven van april tot 

augustus 2021 en een rekeningafschrift d.d. 27.09.2021.  

 

Betrokkene toont aan te beschikken over een geldige ziekteverzekering. Verder dient hij aan te tonen over 

voldoende bestaansmiddelen te beschikken. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienen de 

bedoelde bestaansmiddelen als beschikker minstens gelijk te zijn aan het inkomensniveau onder hetwelk 

sociale bijstand kan worden verleend. In het kader van de evaluatie van die bestaansmiddelen moet er 

rekening gehouden worden met de persoonlijke situatie van de betrokkene, waarbij onder meer de aard 

en de regelmaat van de inkomsten en het aantal personen ten laste.  

 

De betrokkene legt als bewijs van voldoende bestaansmiddelen een arbeidscontract voor uit IJsland en 

loonbrieven voor de maanden april tot en met augustus 2021. Betrokkene toont echter niet aan dat hij na 

zijn verhuis naar België nog steeds voor deze firma werkt. De betrokkene legt geen recente loonfiches 

voor om aan te tonen dat hij nog steeds in dienst is bij de IJslandse werkgever en op regelmatige basis 

inkomsten ontvangt uit deze tewerkstelling. Uit het arbeidscontract kan vastgesteld worden dat het gaat 

over een contract van onbepaalde duur. Hoe de betrokkene zijn hoofdverblijfplaats in België en zijn 

tewerkstelling in IJsland combineert is niet duidelijk. Het is dus niet geloofwaardig dat hij tijdens zijn verblijf 

in België zijn tewerkstelling in IJsland kan behouden en op die manier de regelmaat van zijn inkomsten 

kan garanderen. De betrokkene legt ook een rekeningafschrift d.d. 27.09.2021 voor als bewijs van 

voldoende bestaansmiddelen. Eén rekeningafschrift zegt echter niets over de aard en regelmaat van de 

inkomsten en levert geen toekomstperspectief. Betrokkene dient ook aan te tonen hoe hij dat bedrag met 

een zeker regelmaat zal aanvullen zodat hij kan voorkomen om, indien het bedrag op is, ten laste te 

komen van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. Er is verder geen bewijs in het dossier dat de 

betrokkene andere inkomsten heeft die hem in staat stellen te voorzien in zijn levensonderhoud. De 

betrokkene heeft onvoldoende aangetoond te beschikken over toereikende recente en toekomstige 

bestaansmiddelen tijdens zijn in België.  

 

Er kan bijgevolg niet besloten worden dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen 

ten laste te komen van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. Het verblijfsrecht kan dan ook niet worden 

toegestaan als beschikker van voldoende bestaansmiddelen (art. 40,1ste lid, 2° van de wet van 

15.12.1980).  

  

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.” 

 

1.3. Op dezelfde datum werd tevens ten aanzien van tweede verzoekster een beslissing genomen tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

20). Dit is de tweede bestreden beslissing, 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 17.09.2021 werd ingediend door :  

[…] 

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 17 09 2021 een aanvraag van een verklaring van inschrijving in als beschikker van 

voldoende bestaansmiddelen (art 40 §4, 2° van de wet van 15 12.1980) en legde ter staving van die 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

aanvraag volgende documenten voor (art 50 § 2, 4° van het KB van 08 10 1981): een Europese 

ziekteverzekering, een arbeidscontract van onbepaalde duur d.d 08 11 2016 en loonbrieven van april tot 

en met augustus 2021. 

 

Betrokkene toont aan te beschikken over een geldige ziekteverzekering Verder dient zij aan te tonen over 

voldoende bestaansmiddelen te beschikken Overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienen de 

bedoelde bestaansmiddelen als beschikker minstens gelijk te zijn aan het inkomensniveau onder hetwelk 

sociale bijstand kan worden verleend In het kader van de evaluatie van die bestaansmiddelen moet er 

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

de regelmaat van de inkomsten en het aantal personen ten laste 

 

De betrokkene legt als bewijs van voldoende bestaansmiddelen een arbeidscontract voor uit IJsland en 

loonbrieven voor de maanden april tot en met augustus 2021. Betrokkene toont echter met aan dat zij na 

haar verhuis naar België nog steeds voor deze firma werkt De betrokkene legt geen recente loonfiches 

voor om aan te tonen dat ze nog steeds in dienst is bij de IJslandse werkgever en op regelmatige basis 

inkomsten ontvangt uit deze tewerkstelling uit het arbeidscontract kan vastgesteld worden dat het gaat 

over een contract van onbepaalde duur. Hoe de betrokkene haar hoofdverblijfplaats in België en haar 

tewerkstelling in IJsland combineert is niet duidelijk. Het is dus niet geloofwaardig dat zij tijdens haar 

verblijf in België haar tewerkstelling in IJsland kan behouden en op die manier de regelmaat van haar 

inkomsten kan garanderen. Verder is er ook geen bewijs in het dossier dat de betrokkene andere 

inkomsten heeft die haar in staat stellen te voorzien in haar levensonderhoud. De betrokkene heeft 

onvoldoende aangetoond te beschikken over toereikende recente en toekomstige bestaansmiddelen 

tijdens haar verblijf in België. 

 

Er kan bijgevolg niet besloten worden dat zij over voldoend bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen 

ten laste te komen van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. Het verblijfsrecht kan dan ook niet worden 

toegestaan als beschikbaar van voldoende bestaansmiddelen (art. 40, 1ste lid 2° van de wet van 

15.12.1980) 

 

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.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

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: 

Vreemdelingenwet), doet de Raad uitspraak op basis van de synthesememorie, behoudens wat de 

ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

In hun verzoekschrift voeren verzoekers een enig middel aan dat zij uiteenzetten als volgt: 

 

“Verzoekers menen volgende middelen te kunnen aanvoeren tegen de motivatie van de bestreden 

beslissing: 

 

Doordat de Dienst Vreemdelingenzaken stelt dat er niet aangetoond is dat na het verhuis naar 

België, zij nog steeds voor deze firma werken. Er zijn geen recente loonfiches voorgelegd na de 

aanvraag. Ook stellen zij dat het niet geloofwaardig is dat betrokkenen hun hoofdverblijfplaats in 

België kunnen combineren met hun tewerkstelling in IJsland. 

 

Terwijl overeenkomstig artikel 40, 1ste lid, 2° van de wet van 15 december 1980 zij over voldoende 

bestaansmiddelen beschikken. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft nooit een bewijs gevraagd dat er nog nieuwe bewijzen zouden 

moeten komen na de aanvraag. Hoewel de verzoekers regelmatig contact hadden om te vragen of 

het dossier in orde was en er geen documenten ontbraken. 

De combinatie van de hoofdverblijfplaats en tewerkstelling is namelijk 2 maand in België en 2 maand 

tewerkstelling in IJsland. Een extra inkomen is er ook van hun huurinkomsten uit eigendom in IJsland 

(stuk 5). 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

Hierbij willen we een recente loonfiche aantonen van Maart 2022 dat we nog steeds tewerkgesteld zijn in 

dezelfde firma (stuk 6). 

 

Wij hebben dan ook om een schriftelijke bevestiging gevraagd van de werkgever (stuk 7). 

 

Indien er nog twijfels zijn over het voorkomen om ten laste te komen van het sociale bijstandsstelsel 

van het Rijk voegen wij nog 2 garantstellingen (stuk 8 en 9).” 

 

Verzoekers dienden tevens een synthesememorie in waarin zij hun enig middel uiteenzetten als volgt:  

 

“Hierbij willen we meedelen dat het zorgvuldigheidsbeginsel niet naar behoren is behandeld. 

 

Wij voegen hierbij de e-mail communicatie die gestart is in Januari 2022 naar aanleiding van een 

telefonisch gesprek waarbij de Dienst Vreemdelingenzaken steeds vermeld geen dossier te kunnen 

vinden op naam van […] en […] (stuk 1). 

 

Er werd ons ook niet meegedeeld dat er bijkomende stukken tijdens het verloop van het proces moet 

toegevoegd worden om enige twijfels te doen weerleggen. Hier werd uit eigen initiatief contact genomen 

met de Dienst Vreemdelingenzaken om dit te na te vragen. 

 

Het feit dat de gemeente Brasschaat nogmaals de documenten moest doorsturen wijst enkel op een 

onzorgvuldig behandeling van het dossier waardoor dit niet naar behoren kon behandeld worden. Hier 

ontbraken stukken die konden aangetoond worden maar waar hier nooit de informatie werd gegeven als 

antwoord op de vraag of er nog documenten nodig waren ter bevestiging van het dossier. 

 

Indien wij dit navragen en hier steeds als antwoord op kwam dat het dossier in orde is en in behandeling 

was veronderstellen we ook dat alle nodige documenten ook voldoende waren om een juiste beslissing 

te nemen zonder nog twijfel te hebben over hoe het werk-woon situatie werd gerealiseerd. 

 

De beslissing is genomen op onredelijke en onzorgvuldige wijze door geen reactie omtrent bijkomende 

stukken te vragen die nodig zijn. Dit had onmiddellijk kunnen toegestuurd worden waardoor de beslissing 

zonder verdere twijfels had kunnen genomen worden.” 

 

In de nota met opmerkingen werpt verweerder de volgende exceptie op: 

 

“Verwerende partij vast dat verzoekende partij geen middelen aanvoert tegen de bestreden beslissing. 

 

Krachtens artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet, moet het verzoekschrift op straffe 

van nietigheid een uiteenzetting van feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep 

worden ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet conform vaste rechtspraak van de 

Raad van State worden begrepen ‘de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel of 

het overtreden beginsel en van de wijze waarop volgens de verzoekende partij deze rechtsregel of 

beginsel wordt geschonden (RvS 29 november 2006, nr. 165.291; RvS 8 januari 2007, nr. 166.392; RvS 

2 maart 2007, nr. 168.403). 

 

Daar verzoekende partij in haar verzoekschrift nalaat aan te geven welke rechtsregel dan wel welk 

rechtsbeginsel door de bestreden beslissing werd geschonden, is verwerende partij van mening dat het 

door de verzoekende partij ingestelde beroep tegen de voormelde beslissing tot weigering van verblijf, 

onontvankelijk is.” 

 

Luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, van de vreemdelingenwet moet het 

verzoekschrift op straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter 

ondersteuning van het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet 

worden begrepen “de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze 

waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden” (RvS 17 december 2004, 

nr. 138.590; RvS 1 oktober 2004, nr. 135.618; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972).  

Het indienen van een synthesememorie kan niet worden aangewend om eventuele vormfouten uit het 

verzoekschrift recht te zetten. Verzoekers kunnen het gebrek aan een voldoende en duidelijke 

omschrijving van de overtreden rechtsregel of het overtreden beginsel in het verzoekschrift dan ook niet 

verhelpen door achteraf, in de synthesememorie, alsnog een rechtsregel aan te duiden die zij geschonden 

achten. 
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In de Memorie van Toelichting bij de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (II) wordt 

expliciet gesteld dat “in de synthesememorie […] geen nieuwe middelen [kunnen] aangevoerd worden” 

(Parl.St. Kamer 2010-11, nr. 0772/001, 22-23). De wetgever heeft dit standpunt uitdrukkelijk in de wet 

opgenomen door in artikel 39/81, zevende lid, van de vreemdelingenwet te voorzien dat de Raad uitspraak 

doet op basis van de synthesememorie “zonder afbreuk te doen aan artikel 39/60” van dezelfde wet dat 

bepaalt dat “geen andere middelen mogen worden aangevoerd dan die welke in het verzoekschrift of de 

nota uiteengezet zijn”. Het begrip ‘nieuw middel' geldt ook voor de nieuwe uiteenzetting van het middel 

waardoor de verzoekende partij een nieuwe feitelijke grondslag geeft aan het middel (RvS 26 februari 

2013, nr. 222.647; RvS 10 mei 2012, nr. 219.287; RvS 15 december 2011, nr. 216.885; RvS 19 september 

2011, nr. 215.199; RvS 19 september 2011, nr. 215.197; RvS 19 september 2011, nr. 215.200; RvS 3 

mei 2010, nr. 203.574; RvS 23 december 2009, nr. 199.259; RvS 13 oktober 2008, nr. 186.998; RvS 19 

april 2007, nr. 170.187; RvS 26 juni 2003, nr. 121.005). Enkel wanneer het middel onmogelijk in het 

inleidende verzoekschrift kon worden uiteengezet daar de grondslag ervan pas nadien aan het licht is 

kunnen komen, kan hiervan worden afgeweken. In dit geval moeten dergelijke middelen ten laatste in het 

eerst mogelijke in de procedureregeling voorziene processtuk worden opgeworpen. Dit is in casu echter 

niet het geval, minstens maken verzoekers dit niet aannemelijk. 

 

Het is dan ook duidelijk dat artikel 39/81 van de vreemdelingenwet niet toelaat dat in de synthesememorie 

voor het eerst nieuwe “middelen”, dit is een voor het eerst in de synthesememorie aangevoerde schending 

van een rechtsregel, alsook een nieuwe en verschillende feitelijke uiteenzetting omtrent de wijze waarop 

een rechtsregel wordt geschonden, worden aangewend. Bovendien is één en ander niet te verzoenen 

met de uitdrukkelijke bepaling van artikel 39/81 van de vreemdelingenwet dat verzoekers de mogelijkheid 

biedt om een synthesememorie neer te leggen “waarin alle aangevoerde middelen worden samengevat”. 

 

Concluderend kan worden vastgesteld dat verzoekers in casu in de synthesememorie alleszins niet op 

ontvankelijke wijze voor het eerst een nieuwe juridische of feitelijke grondslag kunnen geven aan de 

vordering tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat deze grondslag slechts na het indienen van het 

verzoekschrift aan het licht is kunnen komen, wat niet het geval is in de onderhavige zaak. 

 

Het beroep is onontvankelijk. 

 

4. Kosten 

 

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

partijen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 
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Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 372 euro, komen ten laste van de verzoekende partijen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig augustus tweeduizend 

tweeëntwintig door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

A.-M. DE WEERDT C. VERHAERT 


