
  

 

 

 

RvV  X - Pagina 1 van 12 

 
 

 nr. 101 011 van 16 april 2013 

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. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn, op 4 december 2012 

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 

24 oktober 2012 die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 21). 

 

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. 

 

Gelet op de beschikking van 12 maart 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 april 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat P. VAN ASSCHE 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker dient op 25 februari 2010 een aanvraag in om, in de hoedanigheid van werknemer of 

werkzoekende, in het bezit te worden gesteld van een verklaring van inschrijving. 

 

1.2. Verzoeker wordt op 29 maart 2010 in het bezit gesteld van de E-kaart. 

 

1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding neemt op 21 maart 2012 de beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf 

van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Verzoeker stelt tegen deze 

beslissing een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de 

Raad).  
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1.4. Bij arrest met nummer 81 151 van 22 augustus 2012 vernietigt de Raad de beslissing van 21 maart 

2012.  

 

1.5. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding neemt op 24 oktober 2012 een nieuwe beslissing die een einde stelt aan het recht 

op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissing, die 

op 5 november 2012 aan verzoeker ter kennis wordt gebracht, is gemotiveerd als volgt:  

 

“In uitvoering van artikel 42 bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 54 van het 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt een einde gesteld aan het recht op verblijf van 

[...], Nationaliteit :Nederland, […] 

Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 dagen. 

 

Reden van de beslissing: 

Betrokkene diende een aanvraag in tot verklaring van inschrijving als werknemer op 25.02.2010 en 

verkreeg de E-kaart op 29.03.2010. Betrokkene werd op 5.10.2011 verzocht niet stavingsstukken voor 

te leggen betreffende zijn huidige activiteiten overeenkomstig artikel 42bis, §1 van de wet van 

15.12.1980. 

Als antwoord op dit verzoek legde betrokkene volgende documenten voor: een werkloosheidsattest van 

het ABVV en een brief van het ABW waaruit blijkt dat betrokkenes werkloosheidsuitkering dreigt 

geschorst te worden dd. 27.09.2011, een bewijs van inschrijving bij de VDAB dd. 23.09.2011, twee 

arbeidsovereenkomsten van Randstad betreffende twee weken tewerkstelling in 2010, een medisch 

attest met bevestiging van arbeidsongeschiktheid dd. 5 en 6.09.2011, een attest van het ocmw waaruit 

blijkt dat betrokkene vanaf 30.08.2011 tot 7.12.2011 recht op maatschappelijke integratie kreeg omwille 

van de uitsluiting op werkloosheidsuitkering, een brief van het ocmw betreffende éénmalige steun in 

afwachting van toekenning leefloon, een medisch attest betreffende arbeidsongeschiktheid van 

19.10.2011 tot 30.11.2011. Aan de hand van deze documenten werd besloten tot het beëindigen van 

het verblijfsrecht op 21.03.2012. De Raad voor vreemdelingenbetwistingen vernietigde deze beslissing 

op 22.08.2012 gezien zij achtte dat de beslissing onzorgvuldig was tot stand gekomen omdat er geen 

rekening was gehouden met het familiedrama die had plaatsgevonden in het kerngezin van betrokkene. 

Op 16.10.2012 voegde de advocaat van betrokkene nieuwe stukken aan het dossier toe waaronder: 

attest ABVV dd. 19.03.2012 betreffende de werkloosheidsuitkering van betrokkene, de 

arbeidsovereenkomst van tewerkstelling 18.10- 22.10.2010, getuigschrift van arbeidsongeschiktheid 

vanaf 19.10.2011 opgesteld op 21.12.2011, verklaring van arbeidsongeschiktheid vanaf 19.10 tot 

30.11.2011 opgesteld op 19.10.2011, krantenknipsel uit ‘Het Nieuwsblad’ dd. 27.10.2011,Krantenknipsel 

uit ‘Het laatste nieuws’ van 6.09.2011, uitprint van vacature Ago Jobs (Volvo), Verhoorblad dd. 

12.09.2011 van betrokkene betreffende schermutselingen op de begraafplaats, gedeelte van het 

verhoorblad van betrokkene als ‘verdachte’ op 26.08.2011 betreffende de dood van de kinderen van 

betrokkene, Klacht met burgelijke partijstelling, uitprints van vacatures. 

Uit de voorgelegde documenten blijkt nergens dat betrokkene heden terug aan de slag is als 

werknemer. Bijkomend onderzoek wijst uit dat betrokkene sinds 5.11.2010 niet meer is tewerkgesteld 

(zie raadpleging van de RSZ databank in het dossier). Overeenkomstig art. 42bis, §2, 3° kon hij nog 6 

maanden, in de veronderstelling dat het onvrijwillige werkloosheid betreft, als werknemer worden 

beschouwd. Deze 6 maanden zijn intussen met meer dan een jaar overschreden. 

Uit het administratief dossier moet worden besloten dat betrokkene sinds 11.08.2010 werkzoekende is. 

Overeenkomstig de opmerkingen van de Raad dient rekening gehouden te worden met ‘de gruwelijke 

feiten waaraan verzoeker bloot werd gesteld en de door hem aangebrachte stukken van 

werkonbekwaamheid.’ Vooreerst dient opgemerkt te worden dat nergens in art. 40, §4 of art 42bis van 

de wet van 15.12.1980 is opgenomen dat met humanitaire omstandigheden moet rekening gehouden 

worden om te beoordelen of iemand aan de voorwaarden voldoet om als werkzoekende het 

verblijfsrecht te bekomen of te behouden. Er is enkel opgenomen in art. 42bis, §2, 1° dat de EU-burger 

het verblijfsrecht kan behouden als hij als gevolg van ziekte of ongeval tijdelijk arbeidsongeschikt is. 

Gezien uitzonderlijk de Raad aandringt om dit keer wel rekening te houden met de concrete 

omstandigheden dient het volgende in overweging genomen te worden: de gruwelijke feiten waarvan 

sprake hebben plaats gevonden in augustus 2011. Op dat moment was betrokkene sinds augustus 

2010 al werkzoekende. Er kan bezwaarlijk gesteld worden dat deze periode van werkloosheid uitstaans 

had met de gruwelijke feiten die zich nadien voordeden. Verder wat betreft de attesten van 

arbeidsonbekwaamheid, deze betreffen de periode van 5-6.09.2011 en 19.10-30.11.2011. Een nieuw 
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toegevoegd attest van dd. 21.12.2011 betreft de bevestiging van de arbeidsongeschiktheid vanaf 

19.10.2011. Op dit attest staat geen einddatum vermeld. Vermoedelijk betreft het een bevestiging van 

de arbeidsongeschiktheid tot 30.11.2011, voor zover het zou bedoeld zijn als een attest van onbepaalde 

duur kan het niet aanvaard worden. Overeenkomstig art. 42bis, §2, 1° kan immers enkel het 

verblijfsrecht behouden blijven gedurende tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Bovendien voegt betrokkene 

ook uitprints van vacatures toe, waardoor kan verondersteld worden dat de arbeidsongeschiktheid sinds 

30.11.2011 niet meer van toepassing is en betrokkene sindsdien terug werkzoekende is. Sinds de 

beëindiging van de arbeidsongeschiktheid zijn dus al weer een kleine 11 maanden verstreken 

gedurende dewelke betrokkene onafgebroken werkzoekende is geweest, zonder ook maar één dag 

tewerkstelling. Dit getuigt niet van een ‘reële kans’ op tewerkstelling zoals voorgeschreven in art. 40, §4, 

eerste lid, 1° van de wet van 15.12.1980. Het is niet onredelijk te besluiten dat betrokkene niet afdoende 

heeft bewezen een reële kans op tewerkstelling te maken indien hij er niet in geslaagd is gedurende 

bijna 2 jaar, weliswaar met een onderbreking van een periode van werkonbekwaamheid, een job te 

vinden (met uitzondering van een aantal weken interimtewerkstelling in het begin van de periode als 

werkzoekende).” 

 

Dit is de bestreden beslissing.  

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan ingegaan 

worden op de vraag van verweerder om de kosten van het geding ten laste te leggen van verzoeker. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van artikel 40, § 4, eerste lid, 1° juncto artikel 

42bis, § 2, 3° 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 de 

materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het proportionaliteitsbeginsel. 

Tevens betoogt hij dat er sprake is van een miskenning van het gezag van gewijsde van het arrest met 

nummer 81 151 van de Raad van 22 augustus 2012. 

 

Hij verstrekt volgende toelichting bij het middel:  

 

“In de bestreden beslissing van 21 maart 2012 stelde de verwerende partij zonder meer dat de 

verzoeker geen werknemer en ook geen werkzoekende meer was in de zin van artikel 40, § 4 ten eerste 

en artikel 42 bis, § 2 ten derde van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 40, § 4 ten eerste en artikel 42 bis, §2 ten derde van de Vreemdelingenwet van 15 december 

1980 geven uitdrukkelijk aan dat iedere burger recht heeft op een verblijf van meer dan drie maanden in 

het Rijk indien hij de in artikel 41 eerste lid bedoelde voorwaarden . vervult, hij bovendien het Rijk 

binnenkomt om werk te zoeken en hij ook kan bewijzen dat hij nog naar werk zoekt en een reële kans 

maakt om te worden aangesteld. 

 

De burger van de Unie behoudt evenzeer dit verblijfsrecht op grond van voormelde gevallen wanneer hij 

zich bevindt in een toestand van naar behoren vastgestelde onvrijwillige werkloosheid na afloop van een 

tijdelijke arbeidsovereenkomst van minder dan een jaar of hij in de eerste twaalf maanden onvrijwillig 

werkloos is geworden en zich als werkzoekende bij de bevoegde dienst voor arbeidsvoorzieningen heeft 

ingeschreven. In het laatste geval blijft het statuut van werknemer minstens zes maanden behouden. 

 

De verzoeker heeft in het dossier aangetoond wat de omstandigheden zijn waarin hij zijn werk verloor. 

 

De Raad geeft in de beslissing van 22 augustus 2012, waarbij de vernietiging van de beslissing van 21 

maart 2012 werd uitgesproken, uitdrukkelijk het volgende als motivering mee: 

 

“Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de werkloosheidsuitkering van de verzoeker 

sedert september 2011 tijdelijk is geschorst. Evenwel blijkt nergens om welke reden de werkloosheid 

tijdelijk werd geschorst. .De verwerende partij gaat er zomaar van uit dat de werkloosheidsuitkering werd 

geschorst om reden dat verzoeker zich niet voldoende heeft ingespannen om werk te vinden. Dit kan 

een reden zijn maar dergelijke reden kan niet afgeleid worden uit de stukken van het administratief 

dossier. Een werkloosheidsuitkering kan om verschillende redenen tijdelijk geschorst worden. Tevens 
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blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat de verzoeker sedert 7 december 2011 opnieuw 

een werkloosheidsuitkering geniet. Een a contrario-redenering zou er dan toe moeten leiden te besluiten 

dat de verzoeker zich vanaf deze datum opnieuw een inspanning levert om aan werk te geraken. 

Hoewel, hierover wordt verder niets gemotiveerd door de verwerende partij. 

Waar de verwerende partij aangeeft dat verzoeker weliswaar is ingeschreven als werkzoekende sedert 

september 2011, doch niet aantoont dat hij actief op zoek is naar werk, kan de Raad zich niet ontdoen 

van de vaststelling dat er op geen enkele wijze rekening wordt gehouden met de gruwelijke feiten 

waaraan verzoeker werd blootgesteld, noch de door hem aangebrachte stukken zoals de twee attesten 

van werkonbekwaamheid. Nergens blijkt uit het administratief dossier dat er enig onderzoek werd 

gedaan naar de redenen van deze werkonbekwaamheid en of dit mogelijks gevolgen had op de reële 

tewerkstelling van de verzoeker. 

Waar de verwerende partij in haar nota lijkt aan te geven dat zij niet op de hoogte was van de 

noodlottige gebeurtenissen, lijkt het zeer onwaarschijnlijk gelet op de media- aandacht die aan deze 

zaak werd gegeven. Hoe dan ook heeft de verzoeker wel degelijk aangebracht dat hij tijdelijk 

arbeidsongeschikt was. De verwerende partij heeft zich hierover duidelijk geen vragen gesteld, doch 

heeft ze zich beperkt tot de loutere vaststelling dat het twee periodes van tijdelijke 

arbeidsongeschiktheid betreffen die reeds achterhaald zijn. Er wordt aldus enkel op een mathematische 

wijze gekeken naar de duur van de werkloosheid. Dergelijke handelswijze is niet zorgvuldig, te meer de 

bestreden beslissing zeer ernstige gevolgen heeft voor de verzoeker. Schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel wordt aannemelijk gemaakt. ” 

 

Op 26 oktober 2012 heeft de verzoeker bijkomende documenten toegevoegd aan het administratief 

dossier door een aangetekende zending te versturen naar de Dienst Vreemdelingenzaken. De 

verzoeker heeft bij deze documenten onder meer twee krantenknipsels neergelegd uit oktober 2011 en 

augustus 2011 die betrekking hebben op de gruwelijke feiten waarvan hij het slachtoffer is geworden, 

namelijk de moord op zijn beide kinderen en de zelfmoord van de moeder van de beide kinderen die de 

moord had gepleegd. 

 

Uit deze documenten blijkt dat de feiten zich hebben voorgedaan in augustus 2011. 

 

De verzoeker stelt vast dat de Dienst Vreemdelingenzaken en de Staatssecretaris voor Asiel, Migratie 

en Maatschappelijke Integratie teruggrijpen naar een attest van twee jaar geleden en aangeven dat de 

verzoeker sinds 11 augustus 2010 werkzoekende is. Deze feiten dateren inderdaad van vóór de 

dubbele moord door de moeder op de beide kinderen en de zelfmoord van de moeder. Het is evenwel 

disproportioneel om op basis van een situatie van meer dan twee jaar geleden op vandaag nog een 

beslissing te nemen. 

 

Verder toont de verzoeker aan op basis van de stukken die op 16 oktober 2012 werden gevoegd wat de 

lijdensweg is die de verzoeker sindsdien heeft afgelegd. De verzoeker voert verder bewijzen aan dat hij 

in de periode waarvan sprake voorafgaand aan de problemen die hij op privévlak heeft ondervonden, 

wel degelijk pogingen heeft ondernomen om werk te vinden. Hij legt de twee 

uitzendarbeidsovereenkomsten voor waar hij gewerkt heeft als productiearbeider voor Colruyt in oktober 

2010. 

 

Derhalve heeft de verzoeker voorafgaand aan de gruwelijke feiten van augustus 2011 wel degelijk 

pogingen ondernomen om te worden beschouwd als een werknemer of minstens een werkzoekende. 

 

De door de verwerende partij zo belangrijk geachte periode van zes maanden, zoals die ook is 

voorgeschreven in artikel 42 van de Vreemdelingenwet zoals voornoemd, moet dan ook met enige 

flexibiliteit worden geïnterpreteerd rekening houdende met de omstandigheden. 

 

Na de feiten van augustus 2011 heeft de verzoeker een verklaring van arbeidsongeschiktheid van 19 

oktober 2011 tot 30 november 2011. 

 

Het feit dat dokter [K.C.] dit voor de Christelijke Mutualiteit bevestigt op 21 december 2011 doet geen 

afbreuk aan het feit dat de arbeidsongeschiktheid onbeperkt zou zijn. 

 

Volledig ten onrechte wordt aangegeven dat het attest van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten 

een attest van arbeidsongeschiktheid zou zijn vanaf 19 oktober 2011 en zonder enige einddatum. 
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Gelet op het feit dat de verzoeker een werkloosheid geniet van het ABVV op 19 maart 2012 zoals het 

bewijsstuk gevoegd, blijkt dat er een einde geweest is aan de arbeidsongeschiktheid en dat deze 

derhalve tijdelijk was. 

 

Bovendien blijkt uit het feit dat verzoeker in tussentijd opnieuw een werkloosheidsuitkering ontvangt en 

niet langer geschorst is zoals in de korte periode daarvoor, dat de verzoeker wel degelijk door de ABW 

wordt erkend als een werkzoekende. 

 

Ook op heden is er een dergelijk attest voorhanden dat wordt gevoegd aan het dossier. Evenwel heeft 

de verzoeker diverse attesten aan het dossier toegevoegd die gedateerd zijn van 25 april 2012 met 

sollicitaties die de verzoeker heeft aangevat en afgeprint teneinde aan een job te komen. De verzoeker 

bewijst dus dat hij op het ogenblik dat hij in maart 2012 werkzoekende was en erkend werd met een 

werkloosheidsuitkering door het ABW, hij een  maand na datum verschillende vacatures heeft afgeprint 

en de moeite heeft gedaan om sollicitaties uit te voeren. 

 

De verzoeker is dan ook nog steeds te zien als een werknemer, minstens als een werkzoekende in de 

zin van artikel 42 van de Vreemdelingenwet. 

 

De 'bestreden beslissing stelt louter dat sinds de beëindiging van de arbeidsongeschiktheid er dus weer 

een kleine 11 maanden verstreken zijn gedurende dewelke de betrokkene onafgebroken werkzoekende 

is geweest zonder ook maar één dag tewerkstelling, hetgeen niet zou getuigen van een reële /kans op 

tewerkstelling zoals voorgeschreven in artikel 40, § 4 december 1980. Hieruit besluit verwerende partij 

dat het niet de betrokkene niet-afdoende heeft bewezen een reële kans op tewerkstelling te maken 

indien hij er nog niet in geslaagd is gedurende bijna twee jaar, weliswaar met een onderbreking van 

werkonbekwaamheid, een job te vinden. 

 

De bestreden beslissing is niet zorgvuldig genomen, minstens is zij niet redelijk of proportioneel en mist 

zij de nodige materiële motivering, maar zij suggereert dat er een periode van twee jaar zou zijn waarin 

de verzoeker niet gewerkt heeft. Volledig ten onrechte wordt deze periode van twee jaar volledig 

doorgetrokken zonder enige ernstige beoordeling van de onderbreking en de redenen daartoe. 

 

In eerste instantie moet opgesplitst worden in een eerste periode van werkloosheid voorafgaand aan de 

gruwelijke feiten van augustus 2011. In deze periode heeft de verzoeker diverse 

arbeidsovereenkomsten via interim  afgesloten maar heeft hij deze arbeidsovereenkomsten niet  kunnen 

verzilveren met een arbeidsovereenkomst voor onbeperkte of beperkte duur. 

 

Ingevolge de verschrikkelijke feiten van augustus 2011 heeft de verzoeker een arbeidsongeschiktheid 

gehad die tijdelijk was. Volledig verkeerd zou worden gesuggereerd dat dit om een niet-tijdelijke 

arbeidsongeschiktheid zou gaan. Deze periode kan dan ook niet worden meegerekend en ook de 

voorafgaande periode uit 2010 en de eerste helft van 2011 kan twee j aar na datum niet meer worden 

meegerekend in deze periode. 

 

Dergelijke beslissing is niet proportioneel, minstens bijzonder laattijdig, zodat zij niet op correct 

proportionele en evenredige wijze kan worden genomen anno oktober 2012. 

 

Na het beëindigen van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid (en dus in de voorwaarde van artikel 40 juncto 

42 van de Vreemdelingenwet) heeft de verzoeker opnieuw getracht aan werk te geraken. Deze 

pogingen werden gehonoreerd gelet op het feit dat de verzoeker in 2012 een werkloosheidsuitkering 

ontving. 

 

Het feit dat de verzoeker er tot op heden niet in geslaagd is om werk te vinden, belet niet dat hij nog 

steeds als werkzoekende kan worden beschouwd mits hij het bewijs levert van afdoende pogingen om 

tewerkstelling te vinden. In het kader van dit dossier heeft de verzoeker pogingen ondernomen zoals 

bewezen wordt door de sollicitaties en de outprint van tewerkstellingsopties en vacatures uit april 2012 

en enkele niet-gedateerde vacatures. 

 

De verzoeker heeft derhalve wel degelijk pogingen ondernomen maar mede gelet op zijn verleden en de 

omstandigheden zoals hierboven beschreven is het voor de verzoeker niet evident om aan werk te 

geraken. 
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Hieruit automatisch afleiden dat er geen reële kans op tewerkstelling is, is kennelijk onredelijk, minstens 

bevat dit geen ernstige materiële motivering, is de beslissing niet zorgvuldig genomen en is zij minstens 

disproportioneel.  

 

Opnieuw gaat de bestreden beslissing volledig voorbij aan het nodige onderzoek naar aanleiding van de 

omstandigheden waarin de verzoeker zich bevindt en schendt zij dus het gezag van gewijsde van het 

arrest van 22 augustus 2011 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen met rolnummer 971130 en 

arrestnummer 86151. De verzoeker kan moeilijk ontkennen dat hij vandaag geen werk heeft. 

 

De motivering zoals in de nieuwe bestreden beslissing van 24 oktober 2012 genomen, maakt een 

schending uit van artikel 40 § 4 ten eerste juncto artikel 42 van de Vreemdelingenwet zoals hierboven 

geciteerd, nu ten onrechte wordt aangegeven dat de verzoeker niet meer als een werkzoekende kan 

worden beschouwd aangezien hij in tussentijd al lang had moeten werken indien hij nog een reële kans 

op tewerkstelling maakte. 

 

Deze motivering kan niet op een ernstige wijze genomen zijn op basis van de stukken zoals deze 

worden voorgelegd en op 16 oktober werden toegevoegd aan het administratief dossier. 

 

Daarenboven is geen enkele rekening gehouden met de menselijke kant van het verhaal en werd de 

verzoeker ook niet geraadpleegd in verband met een actuele stand van zaken. 

 

Van een overheid die een bestreden beslissing heeft genomen dient te worden verwacht dat zij op een 

zorgvuldige manier de feitenvinding en de juridische situatie beschouwt alvorens tot een beslissing te 

komen en in elk geval het gezag van gewijsde van een beslissing van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen in een vorige onwettige beslissing zou respecteren, bij gebreke hieraan 

schendt zij de materiële motiveringverplichting, het gezag van gewijsde van het arrest zoals voormeld, 

het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden omschreven als een beginsel van behoorlijk bestuur waarbij 

de overheid verplicht zorgvuldig te werk moet gaan bij de voorbereiding van een beslissing en er zorg 

voor moet dragen dat alle feitelijke en juridische aspecten van het dossier degelijk zijn geïnventariseerd 

en gecontroleerd zodat zij met kennis van zaken kan beslissen en dat zij ook de betrokken belangen 

zorgvuldig kan inschatten en overwegen dermate dat de particuliere belangen niet nodeloos worden 

geschaad. 

 

Rekening houdende met de confrontatie van het onnoemelijke leed dat de verzoeker heeft geleden en 

het feit dat dit blijvend aan zijn gezondheid en geweten knaagt, moet worden vastgesteld dat in deze de 

zorgvuldigheid geschonden is nu de particuliere belangen wel degelijk nodeloos worden geschaad. 

Dergelijke beslissing is bovendien niet redelijk en proportioneel te noemen. 

 

Het begrip in artikel 40 § 4 ten eerste van de Vreemdelingenwet “werkzoekende” is niet uitdrukkelijk 

gemotiveerd zodat het in zijn spraakgebruikelijke betekenis moet worden aanzien zoals ook de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen het gedaan heeft. Zonder meer uitgaan van een periode van 

werkloosheid zonder de inspanningen, de mogelijkheden en de documenten te verifiëren of hieraan een 

gepast gevolg te geven zoals de bestreden beslissing doet, maakt automatisch een schending uit van 

de voormelde artikelen. 

 

In die zin kan de verzoeker, zoals in de bestreden beslissing aangegeven wordt, niet worden verweten 

dat hij geen inspanningen zou hebben geleverd nu het bewijs van het tegendeel wordt geleverd in de 

stukken. 

 

Derhalve is de verzoeker nog altijd als werkzoekende te beschouwen en is de bestreden beslissing in 

schending van de artikelen 40 en 42 zoals nader gedefinieerd hierboven minstens een schending van 

de zorgvuldigheid- en de redelijkheidsverplichting en de materiële motiveringsverplichting nu de 

verzoeker aantoont dat op basis van de feitelijke toedracht van het dossier anders zou moeten beslist 

zijn.”  

 

3.2.1. De bestreden beslissing is genomen op grond van artikel 42bis van de Vreemdelingenwet. Deze 

bepaling luidt als volgt:  
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“§ 1 Er kan een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht van de burger van de Unie door de minister 

of zijn gemachtigde indien hij niet meer voldoet aan de in artikel 40, § 4, en de in artikel 40bis, § 4, 

tweede lid, bedoelde voorwaarden of, voor de in artikel 40, § 4, eerste lid, 2° en 3°, bedoelde gevallen, 

indien hij een onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandstelsel van het Rijk. De minister of zijn 

gemachtigde kan zonodig controleren of aan de naleving van de voorwaarden voor de uitoefening van 

het verblijfsrecht is voldaan. 

 

§ 2 Een burger van de Unie behoudt evenwel het verblijfsrecht zoals voorzien in artikel 40, § 4, eerste 

lid, 1°, in de volgende gevallen: 

1° hij is als gevolg van ziekte of ongeval tijdelijk arbeidsongeschikt; 

2° hij bevindt zich, na ten minste één jaar te hebben gewerkt, in een toestand van naar behoren 

vastgestelde onvrijwillige werkloosheid en heeft zich als werkzoekende bij de bevoegde dienst voor 

arbeidsbemiddeling ingeschreven; 

3° hij bevindt zich in een toestand van naar behoren vastgestelde onvrijwillige werkloosheid na afloop 

van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van minder dan één jaar of hij is in de eerste twaalf maanden 

onvrijwillig werkloos geworden en heeft zich als werkzoekende bij de bevoegde dienst voor 

arbeidsvoorziening ingeschreven. In dit geval blijft het statuut van werknemer ten minste zes maanden 

behouden; 

4° hij start met een beroepsopleiding. Behalve in geval van onvrijwillige werkloosheid is voor het behoud 

van het statuut van werknemer in dit geval een verband vereist tussen de voorafgaande 

beroepsactiviteit en deze opleiding.” 

 

De in casu relevante bepalingen van artikel 40, § 4 van de Vreemdelingenwet, waarnaar in voormelde 

wetsbepaling wordt verwezen, luiden als volgt:  

 

“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; 

[…]” 

 

3.2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is verder bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is bij de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij het nemen van de bestreden beslissing 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; RvS 28 oktober 2002, nr. 111.954). 

 

3.2.3. Verzoeker verkreeg op 29 maart 2010 de E-kaart in zijn hoedanigheid van werknemer in België. 

 

Uit nazicht van het administratief dossier blijkt dat verzoeker bij schrijven van 5 oktober 2011 werd 

uitgenodigd tot het voorleggen van recente bewijzen van zijn huidige activiteiten als werknemer, 

zelfstandige, werkzoekende, student of beschikker van voldoende bestaansmiddelen. Tevens werd hem 

gevraagd een recent OCMW-attest voor te leggen. Dit schrijven werd op 28 oktober 2011 aan verzoeker 

ter kennis gebracht. In dit schrijven werd eveneens uitdrukkelijk aangegeven dat “bij gebrek aan 

bewijzen van bestaansmiddelen, economische activiteit in België zelf of studie in hoofdactiviteit riskeren 

de betrokkenen het recht op verblijf te verliezen”.  

 

Verzoeker maakte in antwoord op dit schrijven volgende stukken over: 

 

- een werkloosheidsattest van het ABVV van 13 september 2011 waaruit blijkt dat verzoeker voor de 

maanden maart tot en met augustus 2011 een werkloosheidsuitkering ontving;  

- een brief van het ABVV van 20 september 2011 betreffende een uitnodiging die verzoeker ontving 

om zich aan te bieden bij de RVA op 27 september 2011; 

- een inschrijvingsbewijs als werkzoekende bij de VDAB van 23 september 2011; 

- arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid voor de periode van 18 tot en met 22 oktober 2011; 

- een beslissing van het OCMW van Aalst van 19 oktober 2011 dat verzoeker vanaf 30 augustus 

2011 tot 7 december 2011, zijnde periode waarin hij is uitgesloten van het recht op een 

werkloosheidsuitkering, recht had op leefloon; 

- een beslissing van het OCMW van Aalst van 12 oktober 2011 betreffende éénmalige steun in 

afwachting van de aanvraag tot het verkrijgen van het leefloon; 



  

 

 

 

RvV  X - Pagina 8 van 12 

- een medisch attest van 5 september 2011 dat verzoeker 1 à 2 dagen arbeidsongeschikt was; 

- een medisch attest van 1 december 2011 dat verzoeker van 19 oktober 2011 tot en met 30 

november 2011 arbeidsongeschikt was. 

 

Op basis van bovenstaande documenten besliste verweerder op 21 maart 2012 om verzoekers recht op 

verblijf van meer dan drie maanden te beëindigen. Deze beslissing werd evenwel bij arrest met nummer 

81 151 van 22 augustus 2012 door de Raad vernietigd op grond van een schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. In dit arrest werd gesteld dat verweerder op grond van de tijdelijke schorsing 

van de werkloosheidsuitkering niet automatisch kon besluiten dat verzoeker onvoldoende inspanning 

leverde om werk te vinden. Tevens werd geoordeeld dat verweerder onzorgvuldig handelende door 

geen rekening te houden met het persoonlijke drama dat verzoeker kende en met de attesten die 

melding maakten van een tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Er werd aangegeven dat niet bleek dat er 

enig onderzoek werd gedaan naar de redenen van arbeidsongeschiktheid en of dit mogelijks gevolgen 

had op de reële kans op tewerkstelling van verzoeker. De Raad stelde vast dat verweerder zich 

beperkte tot de loutere vaststelling dat de twee periodes van arbeidsongeschiktheid achterhaald zijn en 

op mathematische wijze werd gekeken naar de duur van de werkloosheid. 

 

Bij schrijven van 15 oktober 2012 maakte verzoeker volgende nieuwe stukken over aan verweerder: 

 

- een werkloosheidsattest van het ABVV van 19 maart 2012 dat verzoeker op dat ogenblik als 

volledig werkloze een dagbedrag van 35,24 euro ontving; 

- een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten van 21 

december 2011 dat melding maakt van een arbeidsongeschiktheid vanaf 19 oktober 2011; 

- stukken betreffende het gezinsdrama dat verzoeker meemaakte; 

- afgedrukte vacatures, zoekresultaten van vacatures, informatie over de cursus Nederlands en de 

registratie van verzoeker bij de VDAB.  

 

Op 24 oktober 2012 ging verweerder vervolgens over tot de in casu bestreden beslissing waarbij 

opnieuw wordt besloten tot beëindiging van het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel 

om het grondgebied te verlaten.  

 

3.2.4. In de bestreden beslissing wordt allereerst geduid dat op grond van de voorgelegde stukken niet 

blijkt dat verzoeker nog als werknemer kan worden beschouwd. Hierbij wordt gesteld dat uit bijkomend 

onderzoek, met name een raadpleging van de RSZ-databank, blijkt dat verzoeker sinds 5 november 

2010 niet meer tewerkgesteld is geweest en dat de termijn van zes maanden in artikel 42bis, § 2, 3° van 

de Vreemdelingenwet waarbinnen hij nog kon worden beschouwd als werknemer intussen met meer 

dan een jaar is overschreden. 

 

Verzoeker betoogt dat de termijn van zes maanden waarnaar wordt verwezen door verweerder “met 

enige flexibiliteit [moet] worden geïnterpreteerd rekening houdende met de omstandigheden”.  

 

Artikel 42bis, § 2, 3° van de Vreemdelingenwet bepaalt dat het statuut van werknemer ten minste zes 

maanden blijft behouden ingeval van onvrijwillige werkloosheid na afloop van een tijdelijke 

arbeidsovereenkomst van minder dan één jaar of ingeval van een onvrijwillige werkloosheid in de eerste 

twaalf maanden en dit voor zover de werkzoekende zich bij de bevoegde dienst voor arbeidsvoorziening 

heeft ingeschreven. Aangezien de laatste dag van tewerkstelling van verzoeker dateert van 5 november 

2010 en gelet op het gegeven dat verzoeker op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing 

reeds gedurende een periode van bijna twee jaar werkzoekende was – met name van augustus 2010 tot 

augustus 2011 en vervolgens vanaf 30 november 2011 tot op het ogenblik van het nemen van de 

bestreden beslissing – en hij op het ogenblik van het gezinsdrama in augustus 2011 waarop hij lijkt te 

doelen reeds langer dan zes maanden niet meer was tewerkgesteld, kan de Raad evenwel niet 

vaststellen dat verweerder op kennelijk onredelijke wijze heeft geoordeeld dat verzoeker niet langer zijn 

statuut als werknemer kan behouden op grond van artikel 42bis, § 2, 3° van de Vreemdelingenwet. 

 

3.2.5. In tweede instantie wordt in de bestreden beslissing gesteld dat evenmin blijkt dat verzoeker nog 

kan worden beschouwd als werkzoekende in de zin van artikel 40, § 4, eerste lid, 1° van de 

Vreemdelingenwet. Hiertoe wordt vastgesteld dat verzoeker sinds 11 augustus 2010 werkzoekende is. 

Verweerder stelt dat de gruwelijke feiten waaraan verzoeker werd blootgesteld plaatsvonden in 

augustus 2011 en dat aldus bezwaarlijk kan worden gesteld dat de werkloosheid van verzoeker tussen 

augustus 2010 en augustus 2011 te maken had met deze gruwelijke feiten. Er wordt vervolgens 

verwezen naar de door verzoeker voorgelegde attesten van arbeidsongeschiktheid en gesteld dat dient 
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te worden aangenomen dat deze arbeidsongeschiktheid slechts tijdelijk was en dat verzoeker, gelet ook 

op de door hem bijgebrachte afdrukken van vacatures, sinds 30 november 2011 terug werkzoekende 

was. Verweerder stelt dat het gegeven dat hij sinds 30 november 2011 niet één dag tewerkgesteld was 

niet getuigt van een reële kans op tewerkstelling zoals voorgeschreven in artikel 40, § 4, eerste lid, 1° 

van de Vreemdelingenwet. Hij geeft tevens aan dat niet blijkt dat verzoeker een reële kans op 

tewerkstelling heeft nu hij er gedurende bijna 2 jaar, weliswaar met een onderbreking van een periode 

van arbeidsongeschiktheid, niet in is geslaagd een job te vinden en dit met uitzondering van een aantal 

weken interim-tewerkstelling in het begin van de periode als werkzoekende.  

 

Waar verzoeker stelt dat hij heeft aangetoond wat de omstandigheden waren waarin hij zijn werk 

verloor, stelt de Raad dat – in zoverre verzoeker hierbij doelt op het gezinsdrama dat hij in augustus 

2011 doormaakte – de motivering in de bestreden beslissing dat verzoeker sinds 5 november 2010 niet 

meer tewerkgesteld is steun vindt in de stukken van het administratief dossier en dat hij dus niet kan 

voorhouden dat het gezinsdrama de reden was dat hij zijn werk verloor. Verzoeker geeft dit verderop in 

zijn verzoekschrift ook zelf aan. 

 

De Raad benadrukt verder ook dat de bestreden beslissing niet is genomen op basis van de situatie 

zoals deze twee jaar geleden bestond. Er blijkt verder niet dat verweerder bij het nemen van de 

bestreden beslissing de situatie niet in ogenschouw kon nemen zoals deze bestond sinds midden 2010 

en dit tot op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing. 

 

De Raad merkt op dat in artikel 40, § 4, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet, wat werkzoekenden 

betreft, voorzien is in twee cumulatieve voorwaarden. De vreemdeling die meent als werkzoekende een 

verblijfsrecht uit voormelde wetsbepaling te kunnen putten, moet zowel aantonen dat hij “werk zoekt” als 

dat hij een “reële kans maakt om te worden aangesteld”. In de bestreden beslissing wordt niet als 

dusdanig betwist dat verzoeker inspanningen levert om werk te zoeken, doch wel dat hij niet afdoende 

heeft aangetoond dat hij een reële kans maakt om werk te vinden. Waar verzoeker dan ook wijst op de 

door hem voorgelegde uitzendarbeidsovereenkomsten voor oktober 2010 om aan te tonen dat hij wel 

degelijk pogingen heeft ondernomen om werk te vinden, stukken waarvan op lezing van de bestreden 

beslissing blijkt dat hiermee rekening werd gehouden, vermag dit geen afbreuk te doen aan de 

bestreden beslissing. Ook het gegeven dat verzoeker door het ABVV wordt erkend als werkzoekende 

doet hieraan geen afbreuk, nu hieruit nog niet blijkt dat verzoeker een reële kans heeft om werk te 

vinden. 

 

Verzoeker betwist verder in wezen niet dat hij in de tweede helft van 2011 slechts tijdelijk 

arbeidsongeschikt was en verwijst hiertoe zelf naar het werkloosheidsattest van het ABVV van 19 maart 

2012 waaruit blijkt dat hij door het ABVV opnieuw wordt erkend als werkzoekende. 

 

Verzoeker verwijst naar de motivering in de bestreden beslissing dat hij gedurende bijna twee jaar, 

weliswaar onderbroken door een periode van arbeidsongeschiktheid, er niet in slaagde werk te vinden. 

Hij stelt dat aldus wordt gesuggereerd “dat er een periode van twee jaar zou zijn waarin [hij] niet gewerkt 

heeft” en dat “ten onrechte deze periode van twee jaar volledig [wordt] doorgetrokken zonder enige 

ernstige beoordeling van de onderbreking en de redenen daartoe”. Wat dit betreft, stelt de Raad 

evenwel vast dat de motivering in de bestreden beslissing dat verzoeker sinds 5 november 2010 niet 

meer staat aangemeld door een werkgever als werknemer steun in de stukken van het administratief 

dossier en dat verzoeker in wezen ook niet betwist, laat staan weerlegt dat hij sinds voormelde datum 

niet meer heeft gewerkt. Verder dient te worden opgemerkt dat verweerder in de bestreden beslissing, 

net zoals verzoeker doet in de uiteenzetting van zijn middel, een onderscheid heeft gemaakt tussen 

enerzijds de periode tussen augustus 2010 en augustus 2011 waarin verzoeker werkzoekende was, en 

dus voorafgaand aan de dramatische gebeurtenissen die verzoeker in augustus 2011 meemaakte, en 

anderzijds de periode als werkzoekende vanaf het verstrijken van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid 

van verzoeker als gevolg van voormelde dramatische gebeurtenissen, zijnde vanaf 30 november 2011. 

Er blijkt aldus dat verweerder wel degelijk rekening heeft gehouden met de tragische periode in 

verzoekers leven in de tweede helft van 2011 en met het gegeven dat verzoeker in die periode niet in 

staat was te werken en/of werk te zoeken en dat voor deze periode van arbeidsongeschiktheid aldus 

geen zinnige conclusies konden worden getrokken betreffende de wil tot werken of de reële kans op 

tewerkstelling van verzoeker. Er dient zo te worden vastgesteld dat waar de bestreden beslissing op dit 

punt spreekt over een periode van bijna twee jaar dat verzoeker zonder succes werk zocht de periode 

van tijdelijke arbeidsongeschiktheid niet is meegerekend en niet tegen verzoeker wordt gebruikt. 

Verzoeker geeft nog aan dat geen ernstige beoordeling van (de redenen van) de onderbreking van de 

periode als werkzoekende heeft plaatsgevonden, doch er blijkt dat wel degelijk rekening is gehouden 



  

 

 

 

RvV  X - Pagina 10 van 12 

met de reden dat verzoeker tijdelijk arbeidsongeschikt was en de vaststelling dringt zich op dat 

verzoeker aldus niet aantoont dat verweerder in de bestreden beslissing op onjuiste gegevens of op 

onredelijke wijze heeft besloten dat niet blijkt dat verzoeker op het ogenblik van het nemen van de 

bestreden beslissing een reële kans had om werk te vinden. Zoals reeds aangegeven maakt verzoeker 

ook niet aannemelijk dat verweerder niet langer rekening kon houden met de periode van augustus 

2010 tot augustus 2011 dat verzoeker werkzoekende was. Er blijkt geenszins dat dit niet is toegelaten 

op grond van artikel uit artikel 42bis juncto artikel 40, § 4, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet of dat 

dit als kennelijk onredelijk zou dienen te worden beschouwd. Integendeel kan het gegeven dat iemand 

reeds langere tijd werkloos is, een indicatie zijn dat de kans op tewerkstelling beperkt is.  

 

De Raad kan verder enkel vaststellen dat verzoeker door aan te geven dat hij het bewijs levert van 

afdoende pogingen tot het vinden van werk en waar hij erop wijst dat het voor hem gelet op zijn verleden 

en de dramatische gebeurtenissen die in 2011 plaatsvonden niet evident is om werk te vinden, en dit los 

van het gegeven dat de Raad begrip kan opbrengen voor verzoekers moeilijke verleden en het feit dat 

dit blijvend aan zijn gezondheid en geweten knaagt, nog niet aantoont dat verweerder op kennelijk 

onredelijke wijze vaststelde dat een reële kans op tewerkstelling niet blijkt gelet op de periode van elf 

maanden sinds de beëindiging van de tijdelijke arbeidsongeschikt waarbinnen verzoeker geen werk 

vond en waarbij tevens rekening werd gehouden met een periode van bijna twee jaar – waarin de 

tijdelijke arbeidsongeschiktheid niet is meegeteld – waarin verzoeker in wezen reeds zonder succes 

werk zoekt, met uitzondering van een aantal weken tewerkstelling in het begin van deze twee jaar. 

Verzoeker blijft in gebreke om concrete argumenten aan te voeren op grond waarvan wel degelijk een 

reële kans op tewerkstelling kan blijken. Er dient in dit verband verder ook te worden opgemerkt dat 

verzoeker de E-kaart verkreeg als werknemer en dat het aan hem toekwam om, indien hij zijn kaart 

wenste te behouden in een andere hoedanigheid, het bewijs te leveren dat hij voldeed aan de 

voorwaarden gesteld in artikel 40, § 4, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet als werkzoekende. 

 

Verzoeker betoogt daarnaast nog dat de bestreden beslissing het gezag van gewijsde schendt van het 

arrest met nummer 81 151 van de Raad van 22 augustus 2012, omdat opnieuw “volledig voorbij [wordt 

gegaan] aan het nodige onderzoek naar aanleiding van de omstandigheden waar [hij] zich bevindt”. In 

voormeld arrest werd gesteld dat verweerder onzorgvuldig handelde door geen rekening te houden met 

het persoonlijke drama dat verzoeker kende en met de attesten die melding maakten van een tijdelijke 

arbeidsongeschiktheid. Er werd hierbij aangegeven dat niet blijkt dat er enig onderzoek werd gedaan 

naar de redenen van arbeidsongeschiktheid en of dit mogelijks gevolgen had op de reële kans op 

tewerkstelling van verzoeker. De Raad stelt thans evenwel vast dat op grond van een eenvoudige lezing 

van de huidig voorliggende bestreden beslissing blijkt dat verweerder op dat ogenblik wel degelijk 

rekening hield met de tragische gebeurtenissen en moeilijke periode die verzoeker in de tweede helft 

van 2011 meemaakte en dat hij er rekening mee hield dat verzoeker in deze periode tijdelijk 

arbeidsongeschikt was gelet op voormelde ernstige familiale gebeurtenissen en dat hij enkel op deze 

grond in die periode tijdelijk geen recht had op een werkloosheidsuitkering en niet op grond dat hij 

werkonwillig zou zijn of geen werk zocht. De periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid van verzoeker 

naar aanleiding van deze persoonlijke gebeurtenissen werd ook niet meer meegerekend in de termijn 

dat verzoeker tevergeefs als werkzoekende naar werk zocht. Er kan dan ook niet worden vastgesteld 

dat verweerder bij het nemen van de bestreden beslissing het gezag van gewijsde van voormeld arrest 

van de Raad miskende.  

 

In tegenstelling tot hetgeen verzoeker lijkt voor te houden, impliceert het vernietigingsarrest van de Raad 

met nummer 81 151 van 22 augustus 2012 ook geenszins dat verweerder de bijzondere 

omstandigheden van verzoekers privéleven op zodanige wijze dient te beoordelen, dat deze hem 

zouden verhinderen om het recht op verblijf van meer dan drie maanden te beëindigen. Het arrest moet 

immers in de concrete context worden geplaatst, waarin de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding overging tot het nemen van de 

beslissing van 21 maart 2012 zonder ook maar enige melding te maken van de specifieke 

omstandigheden en werkelijk rekening te houden met de voorgelegde attesten van werkongeschiktheid. 

In die zin werd dan ook vastgesteld dat verweerder niet op zorgvuldige wijze zijn beslissing had 

genomen. Dit arrest verhindert verweerder aldus enkel om nogmaals een beslissing te nemen zonder 

deze elementen in rekening te brengen, doch ontneemt hem niet de bevoegdheid om de invloed van 

deze elementen op de situatie van verzoeker – binnen de grenzen van de redelijkheid – te beoordelen.  

Zoals reeds uiteengezet, blijkt dat verweerder bij het nemen van de in casu bestreden beslissing 

bovenstaande elementen heeft betrokken bij zijn beoordeling of verzoeker al dan niet zijn recht op 

verblijf van meer dan drie maanden kon behouden. Verzoeker toont niet aan dat dit op kennelijk 

onredelijke wijze zou zijn gebeurd.  
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De uiteenzetting van verzoeker laat niet toe te besluiten dat de bestreden beslissing is genomen op 

grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of in strijd met artikel 42bis juncto artikel 40, 

§ 4, 1° van de Vreemdelingenwet. Een schending van de materiële motiveringsplicht of van de artikelen 

40 en 42bis van de Vreemdelingenwet blijkt derhalve niet. Een miskenning van het gezag van gewijsde 

van het arrest met nummer 81 151 van de Raad van 22 augustus 2012 kan evenmin worden 

vastgesteld. 

 

3.2.6. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). 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 gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding op basis van een correcte 

feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen. 

 

Zoals bij de bespreking van de materiële motiveringsplicht reeds werd uiteengezet, werd verzoeker bij 

schrijven van 5 oktober 2011 uitgenodigd tot het voorleggen van bewijzen van zijn huidige activiteiten 

als werknemer, zelfstandige, werkzoekende, student of beschikker van voldoende bestaansmiddelen. 

Tevens werd hem gevraagd een recent OCMW-attest voor te leggen. Verder heeft verzoeker bij 

schrijven van 15 oktober 2012 nog bijkomende stukken kunnen overleggen, waarmee in de bestreden 

beslissing rekening werd gehouden. Verzoeker kan dan ook niet dienstig ter nietigverklaring van de 

bestreden beslissing aanvoeren dat hij “niet [werd] geraadpleegd in verband met een actuele stand van 

zaken”, nu hij een kleine tien dagen voor het nemen van de bestreden beslissing nog stukken heeft 

overgemaakt die zijn op dat ogenblik actuele situatie staafden. Verzoeker maakt aan de hand van zijn 

betoog ook niet aannemelijk dat de feiten zoals weergegeven in de motivering van de bestreden 

beslissing niet strookten met zijn situatie op dat ogenblik, zodat in ieder geval ook niet blijkt welk belang 

hij heeft bij dit betoog.  

 

Wat de miskenning van het gezag van gewijsde van het arrest met nummer 81 151 van de Raad van 22 

augustus 2012 betreft, wordt verwezen naar bovenstaande bespreking. 

 

Een schending van de zorgvuldigheidsplicht is niet aangetoond.  

 

3.2.7. Nu geen kennelijke wanverhouding werd aangetoond tussen de overwegingen die de bestreden 

beslissing onderbouwen en het dispositief van deze beslissing kan verzoeker ook niet gevolgd worden 

waar hij stelt dat het redelijkheidsbeginsel geschonden werd (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 

 

3.2.8. Met betrekking tot de aangevoerde schending van het proportionaliteitsbeginsel kan enkel worden 

gesteld dat het niet aan de Raad toekomt om – in de uitoefening van zijn wettigheidstoezicht – zijn 

oordeel over de gepastheid van een bestuursbeslissing in de plaats te stellen van het oordeel van de 

bevoegde overheid (cf. RvS 30 september 2008, nr. 186.641). De Raad kan slechts vaststellen dat 

verzoeker niet heeft aangetoond dat verweerder kennelijk onredelijk heeft gehandeld door te stellen dat 

verzoeker niet afdoende aantoonde een reële kans op tewerkstelling te hebben, rekening houdend met 

het gegeven dat verzoeker reeds in de periode augustus 2010 tot augustus 2011 en opnieuw sinds 30 

november 2011 werkzoekende was, doch er - met uitzondering van een aantal weken interim-

tewerkstelling in het begin van de periode als werkzoekende - niet in slaagde werk te vinden. Hij kan ook 

niet voorhouden dat de bestreden beslissing laattijdig zou zijn. Hij lijkt hiermee aan te geven dat de 

bestreden beslissing eerder had moeten worden genomen, doch hij kan niet dienstig voorhouden dat 

hem een kortere termijn had moeten worden gegeven om werk te zoeken en wijst zelf op het belang dat 

rekening diende te worden gehouden met zijn persoonlijke situatie, met de moeilijke periode die hij 

doormaakte in de tweede helft van 2011 en met zijn tijdelijke arbeidsongeschiktheid in deze periode. 

Verzoeker geeft verder nog aan dat het disproportioneel is om een beslissing te nemen op basis van 

een situatie van meer dan twee jaar geleden, doch dit betoog mist feitelijke grondslag in de zin dat de 

bestreden beslissing niet is genomen op basis van de situatie zoals deze twee jaar geleden bestond. Er 

kan verder geen schending van het proportionaliteitsbeginsel worden vastgesteld op grond van het 

gegeven dat verweerder bij het nemen van zijn beslissing de situatie van verzoeker van midden 2010 tot 

op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing mee in rekening bracht. Hiertoe kan ook 

worden verwezen naar voorgaande bespreking. De uiteenzetting van verzoeker laat de Raad niet toe te 
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besluiten dat zijn particuliere belangen in casu zwaarder zouden moeten doorwegen dan het door 

verweerder beschermde algemeen belang, dat gediend is met een correcte toepassing van de 

verblijfswetgeving. Een schending van het proportionaliteitsbeginsel kan niet worden weerhouden. 

 

Het enig middel is ongegrond.  

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden 

aangevoerd.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel  

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien april tweeduizend dertien door: 

 

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

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT I. CORNELIS 

 


