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 nr. 142 209 van 30 maart 2015 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Britse nationaliteit te zijn, op 26 juni 2014 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 

15 mei 2014 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 20), aan de verzoeker ter kennis gegeven op 28 mei 2014. 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 19 februari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 maart 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken, D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat J. VAN DEN BOSSCHE 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat S. MATROYE, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 6 december 2013 dient de verzoeker, die verklaart van Britse nationaliteit te zijn, een aanvraag in 

van een verklaring van inschrijving in de hoedanigheid van Europese of Zwitserse werknemer - 

loontrekkende. Hij wordt in het bezit gesteld van een bijlage 19 en er wordt hem gevraagd om binnen de 

drie maanden de volgende documenten voor te leggen: “bewijzen van effectieve tewerkstelling, 

arbeidscontract of werkgeversattest bijlage 19bis”. 
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Op 6 maart 2014 beslist de waarnemend burgemeester van Antwerpen tot weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20) omdat de verzoeker 

niet binnen de gestelde termijn heeft aangetoond dat hij zich in de voorwaarden bevindt om te genieten 

van het recht van verblijf van meer dan drie maanden als burger van de Unie. Er wordt de verzoeker 

gevraagd om binnen de maand alsnog de vereiste documenten over te maken, “nl. een arbeidscontract 

of werkgeversattest en bewijzen effectieve tewerkstelling. Indien betrokkene de inschrijving wenst als 

werkzoekende, dient alsnog een inschrijving als werkzoekende bij de VDAB of sollicitatiebrieven en het 

bewijs dat betrokkene een reële kans maakt om te worden aangesteld, te worden voorgelegd.” 

 

Hierop dient de verzoeker een inschrijvingsbewijs van de VDAB, een trajectovereenkomst van de 

VDAB, sollicitatiebewijzen en een inschrijvingsbewijs van Actiris in. 

 

Op 15 mei 2014 beslist de gemachtigde van de staatssecretaris tot weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de bestreden beslissing die 

aan de verzoeker wordt ter kennis gegeven op 28 mei 2014. Deze beslissing luidt als volgt: 

 

“(…) 

In uitvoering van artikel 51, § 2, tweede lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

aanvraag voor een verklaring van inschrijving, die op 09.12.2013 werd ingediend door: 

(…) 

om de volgende reden geweigerd: 

 

Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie maanden 

als burger van de Unie. Betrokkene diende op 09.12.2013 een aanvraag van verklaring van inschrijving 

in als werkzoekende (art. 40 §4, 1e lid, 1° - wet 15.12.1980) en legde ter staving van die aanvraag 

volgende documenten voor: een inschrijvingsbewijs van de VDAB, een trajectovereenkomst van de 

VDAB, sollicitatiebewijzen en een inschrijvingsbewijs van Actiris. 

 

Betrokkene kan alvast de inschrijving niet genieten als werknemer bij gebrek aan een geldige verklaring 

van indienstneming of werkgeversverklaring overeenkomstig het model van de bijlage 19 bis of 

gelijkwaardig (artikel 50, §2,1° van het KB van 08.10.1980). Nergens uit het dossier blijkt dat hij op dit 

ogenblik is tewerkgesteld. 

 

Als werkzoekende dient betrokkene, overeenkomstig art. 50 §2, 3° (KB 08.10.1981) ten eerste aan te 

tonen dat hij ingeschreven is bij de vdab of gesolliciteerd heeft en ten tweede dient hij te bewijzen dat hij 

een reële kans maakt op tewerkstelling. Betrokkene toont aan de hand van de voorgelegde 

bewijsstukken wel aan dat hij aan de eerste vereiste voldoet gezien hij ingeschreven is bij de vdab als 

werkzoekende en gesolliciteerd heeft. Hij maakt aan de hand van de voorgelegde bewijsstukken echter 

niet aannemelijk een reële kans te maken op tewerkstelling. Een inschrijving bij de vdab/Actiris, 

trajectbegeleiding en sollicitatiebewijzen geven geen enkele garantie op tewerkstelling. Betrokkene is er 

immers, ondanks zijn sollicitaties en de trajectbegeleiding, nog niet in geslaagd om tewerkgesteld te 

worden, zelfs niet tijdelijk. Nergens in het dossier is verder enige informatie terug te vinden betreffende 

diploma's, vaardigheden, vroegere werkervaring, een succesvol afgeronde sollicitatieprocedure of een 

concreet voorstel van een werkgever of andere bewijzen waaruit zijn reële kans op tewerkstelling zou 

kunnen blijken. Bij gebrek aan concrete bewijzen, moet er dan ook besloten worden dat betrokkene niet 

afdoende heeft aangetoond een reële kans te maken op tewerkstelling. 

 

Nergens uit het dossier blijkt dat betrokkene houder is van het verblijfsrecht op basis van een andere 

rechtsgrond, noch dat hij het verblijfsrecht heeft aangevraagd op basis van een andere rechtsgrond. 

Vandaar dat overeenkomstig art. 51 ,§2, tweede lid (KB 08.10.1981) een bevel om het grondgebied te 

verlaten van toepassing is. Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied van het Rijkte 

verlaten binnen 30 dagen. 

(…)” 

 

 

 

 

 

 

2. Over de rechtspleging 
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Aan de verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen van de 

verzoeker. 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. 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 voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: Raad) uitspraak op basis 

van de synthesememorie, behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen 

betreft. 

 

In een enig middel van zijn synthesememorie voert de verzoeker het volgende aan: 

 

“In haar nota met opmerkingen verwijst verwerende partij louter en alleen naar artikel 50,§2, 3° 

Vreemdelingenbesluit. 

 

Het artikel 50 Vb. legt het principe vast dat een burger van de Unie in de mogelijkheid is om langer dan 

drie maanden op het grondgebied te verblijven indien hij aan bepaalde voorwaarden voldoet. 

 

Zo bepaalt artikel 50, ,§2, 3° Vb immers dat een werkzoekende de volgende documenten dient voor te 

leggen: 

"[...]a) een inschrijving bij de bevoegde dienst voor arbeidsvoorziening of kopieën van sollicitatiebrieven; 

en 

b) het bewijs van de reële kans om te worden aangesteld waarbij rekening wordt gehouden met de 

persoonlijke omstandigheden van de betrokkene, zoals behaalde diploma's, eventuele gevolgde of 

voorziene beroepsopleidingen, en duur van de werkloosheid.[…] 

 

Dat verzoeker wel degelijk aan alle voorwaarden voldeed werd met afdoende bewijsstukken 

aangetoond. 

 

In casu heeft verzoeker wel degelijk alle nodige documenten neergelegd: 

1. Inschrijvingsbewijs VDAB 

2. Trajectovereenkomst VDAB 

3. Curriculum vitae 

4. Talrijke sollicitatiebewijzen 

5. Lijst inschrijvingen bij interimkantoren 

6. Bewijs van het volgen van Nederlandse les 

 

Welke documenten er dan nog zouden kunnen worden verwacht van een werkzoekende is hem 

onbekend. Er is immers voldoende informatie verstrekt omtrent zijn opleidingen, maar tevens over zijn 

eerdere werkervaringen en zijn bereidwilligheid tot het vinden van een dienstbetrekking. 

 

Verzoeker heeft bovendien een interessant profiel om te worden tewerkgesteld in België. Hij heeft niet 

alleen veel ervaring opgedaan bij de Verenigde Naties, maar ook bij internationale luchthavens en 

internationale bedrijven als vertaler tolk. Aangezien hij op heden ook lessen Nederlands volgt kan niet 

worden ontkend dat verzoeker geen reëele kans zou hebben tot het vinden van een gepaste 

dienstbetrekking. 

 

Verwerende partij verwacht echter dat hij als werkzoekende zicht zou hebben op een tewerkstelling. Dit 

is niet alleen niet mogelijk voor verzoeker, maar tevens geen vereiste dat werd opgenomen in het art. 50 

van het Vreemdelingenbesluit. 

 

Het is pas als verzoeker deze documenten niet kon neerleggen, quod certe non, dat men kon overgaan 

tot het afgeven van een document overeenkomstig het model van bijlage 20. (art. 51 §1 Vb.) 

 

Daarenboven gaat de motivering in de bestreden beslissing voorbij aan de voorgelegde bewijsstukken 

die met voldoende middelen aantonen dat er een reëele kans tot tewerkstelling bestaat. 

Verwerende partij ging dan ook ten onrechte over tot de negatieve beslissing.” 
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3.2.1. Artikel 39/60 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de partijen en hun advocaat ter terechtzitting 

hun opmerkingen mondeling mogen voordragen en dat geen andere middelen mogen worden 

aangevoerd dan die welke in het verzoekschrift of de nota uiteengezet zijn. 

 

Een middel moet in principe in het inleidend verzoekschrift worden ontwikkeld, tenzij de grondslag ervan 

pas later aan het licht komt. Het is ook nieuw indien het in het verzoekschrift is ontwikkeld, doch indien 

er in latere procedurestukken, zoals in de synthesememorie voor de Raad, een andere invulling of 

draagwijdte aan wordt gegeven (RvS 26 juni 2014, nr. 227.901). 

 

Te dezen heeft de verzoeker in het verzoekschrift tot nietigverklaring in een enig middel de schending 

aangevoerd van de artikelen 10, § 5, 12bis, § 2, en 62 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2, 3 

en 4 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 

van de artikelen 7 en 17 van de Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het 

recht op gezinshereniging en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

In de synthesememorie, waarin behalve een repliek op wat wordt uiteengezet in de nota met 

opmerkingen van de verwerende partij met enige moeite tevens een summiere samenvatting van het 

enig middel kan worden gelezen, lijkt de verzoeker een schending van artikel 50, § 2, 3°, van het 

koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenbesluit) aan te voeren. De 

verzoeker kan de schending van deze bepaling evenwel niet voor het eerst in zijn synthesememorie 

aanvoeren, ook niet wanneer dit gecombineerd wordt met de materiële motiveringsplicht. Het middel is 

bijgevolg, in zoverre de schending van artikel 50, § 2, 3°, van het Vreemdelingenbesluit (eventueel 

gecombineerd met de materiële motiveringsplicht) wordt aangevoerd, onontvankelijk. 

 

3.2.2. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling 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 in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

De verzoeker voert wat dit betreft in zijn synthesememorie aan dat hij alle nodige documenten heeft 

neergelegd, met name een inschrijvingsbewijs VDAB, een trajectovereenkomst VDAB, een curriculum 

vitae, talrijke sollicitatiebewijzen, een lijst met inschrijvingen bij interimkantoren en een bewijs van het 

volgen van Nederlandse les, en dat de motivering in de bestreden beslissing voorbijgaat aan de door 

hem “voorgelegde bewijsstukken die met voldoende middelen aantonen dat er een reëele kans tot 

tewerkstelling bestaat”. 

 

De regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden beoordeeld in functie van de 

gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze 

beslissing te nemen. Dit betekent dat de stukken waarop het bestuur zich kan baseren voor het nemen 

van de bestreden beslissing zich in het administratief dossier moeten bevinden, of ten laatste vóór het 

nemen van de bestreden beslissing aan het bestuur moeten worden overgemaakt. Te dezen blijkt uit de 

stukken van het administratief dossier dat de verzoeker noch een curriculum vitae, noch een bewijs van 

het volgen van Nederlandse les heeft voorgelegd aan het bestuur, zodat hiermee geen rekening kon 

worden gehouden bij het nemen van de bestreden beslissing. Deze stukken worden pas voor het eerst 

toegevoegd bij huidig verzoekschrift. De Raad zou zijn bevoegdheid te buiten gaan door bij zijn 

wettigheidstoetsing rekening te houden met stukken die dateren van na de bestreden beslissing (RvS 

18 juni 2009, nr. 194 395). Het bij het verzoekschrift gevoegde curriculum vitae en het bewijs van het 

volgen van Nederlandse les kunnen aldus niet dienstig worden aangebracht in onderhavige procedure. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoeker enkel een inschrijvingsbewijs van de 

VDAB en van Actiris, tal van sollicitatiebewijzen en een trajectovereenkomst van de VDAB heeft 

overgemaakt. Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris zich op deze stukken heeft gesteund om te besluiten dat de verzoeker “niet aannemelijk 

(maakt) een reële kans te maken op tewerkstelling”. De bewering van de verzoeker dat er “voldoende 

informatie (is) verstrekt omtrent zijn opleidingen, maar tevens over zijn eerdere werkervaringen” vindt 

geen steun in het administratief dossier. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

Uit het voorgaande blijkt dat de verzoeker niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de 

bestreden beslissing is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht kan niet worden 

aangenomen. 

 

3.2.3. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel. 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig maart tweeduizend vijftien door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN 


