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 nr. 101 641 van 25 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 Slowaakse nationaliteit te zijn, op 20 november 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 5 

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

het grondgebied te verlaten (bijlage 21), aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 21 oktober 

2012. 

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 14 maart 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 april 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 11 augustus 2010 werd verzoeker in het bezit gesteld van een E-kaart op basis van 

tewerkstelling.  

 

1.2. Via een schrijven van 2 september 2011 gericht aan de burgemeester van de bevoegde gemeente 

nodigt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris verzoeker uit om zijn huidige economische 

activiteiten en/of bestaansmiddelen aan te tonen. Verzoeker wordt hiervan in kennis gesteld op 14 

oktober 2012. Verzoeker maakt een arbeidsovereenkomst, loonfiches en een OCMW-attest over. 
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1.3. Via een schrijven van 19 juni 2012 gericht aan de burgemeester van de bevoegde gemeente nodigt 

de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris verzoeker opnieuw uit om zijn huidige economische 

activiteiten en/of bestaansmiddelen aan te tonen. Hierin werd uitdrukkelijke aangegeven “bij gebrek aan 

bewijzen van bestaansmiddelen, economische activiteit in België zelf of studie in hoofdactiviteit (…) de 

betrokkene het recht op verblijf (kan) (…) verliezen”. Verzoeker wordt hiervan in kennis gesteld op 9 juli 

2012.  

 

1.4. Op 5 september 2012 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing die 

een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 21). Verzoeker wordt hiervan in kennis gesteld op 21 oktober 2012. 

 

Dit vormt de bestreden beslissing, 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: 

Naam: B.R. 

Nationaliteit :Slowakije 

Geboortedatum : (…) 

Geboorteplaats: (…) 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te: (…) 

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

Reden van de beslissing: 

Betrokkene verkreeg op 11.08.2010 de E-kaart op basis van tewerkstelling. Uit het administratief 

onderzoek blijkt dat de situatie van betrokkene echter totaal gewijzigd is. Overeenkomstig artikel 42bis, 

§1 van de wet van 15.12.1980 kan de minister of zijn gemachtigde controleren of aan de naleving van 

de verblijfsvoorwaarden wordt voldaan. Op 07.07.2011 werd Dienst Vreemdelingenzaken immers 

ingelicht door de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en 

Grootstedenbeleid dat betrokkene financiële steun ontvangt van het OCMW. Op 02.09.2011 werd 

betrokkene een eerste maal vriendelijk verzocht om nieuwe informatie te verschaffen aangaande zijn 

huidige situatie. Betrokkene heeft op 14.10.2011 kennis genomen van deze vraag om informatie. Hij 

Iegde nadien  volgende documenten voor: een ocmw-attest, een arbeidscontract en loonfiches. 

Betrokkene toonde aan dat hij in het verleden tewerkgesteld was geweest Hij diende, vanaf de laatste 

dag tewerkstelling (was toen op 05.10.2011) nog 6 maanden als werknemer beschouwd te worden, dit 

overeenkomstig, art 42 bis §2, 3° van de wet van 15.12.1980. Na die periode van 6 maanden en na 

nieuwe informatie van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en 

Grootstedenbeleid ivm OCMW-steun, werd betrokkene op 19.06.2012 opnieuw uitgenodigd om nieuwe 

bewijsstukken aangaande zijn huidige situatie voor te leggen. Er wordt echter enkel een attest van het 

OCMW voorgelegd waaruit blijkt dat betrokkene nog steeds steun ontvangt, weliswaar aanvullende 

steun. Uit verder onderzoek blijkt dat betrokkene in 2012 enkele dagen tewerkgesteld was. Het betreft 

hier echter slechts marginale tewerkstelling. 

Betrokkene kan dus geen toepassing meer genieten van de uitzonderingsgrond tot intrekking 

opgenomen in art. 42bis §2, 3° (wet 15.12.1980) gezien de periode van 6 maanden verstreken is en 

betrokkene niet kan aantonen recent nog werknemer te zijn geweest in hoofdbezigheid. Immers, 

volgens de VDAB wordt iemand pas als werknemer beschouwd na 4 weken opeenvolgende 

tewerkstelling. Betrokkene was in 2012 echter slechts 8 dagen tewerkgesteld geweest en kan dus niet 

meer beschouwd worden als werknemer. Hij dient heden dus gezien te worden als werkzoekende maar 

hij maakt echter hiervoor geen enkel bewijsstuk op. 

Bij gebrek aan een economische activiteit in hoofdbezigheid of voldoende bestaansmiddelen diende 

betrokkene zich kennelijk te wenden tot het OCMW om in zijn bestaansmiddelen te kunnen voorzien. 

Betrokkene moet dus eigenlijk beschouwd worden als beschikker van voldoende bestaansmiddelen. 

Maar aangezien deze bestaansmiddelen ter beschikking worden gesteld door de Belgische overheid in 

de vorm van een aanvullend leefloon bovenop zijn loon van zijn marginale tewerkstelling, dient er te 

worden vastgesteld dat hij niet aan de voorwaarden voldoet zoals voorzien in art. 40 §4 van de wet van 

15.12.1980 en daarenboven een 1 onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandsstelsel van het 

Rijk. 
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Gezien al deze elementen in het dossier dient het recht op verblijf dan ook beëindigd te worden op basis 

van art. 42bis §1 van de wet van 15.12.1980. Betrokkene voldoet immers niet meer aan de voorwaarden 

zoals voorzien in art. 40 §4 van diezelfde wet. (…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid, van de Vreemdelingenwet, “doet de Raad uitspraak op basis 

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

betreft”. 

 

2.1. In een eerste middel werpt verzoeker op “schending van substantiële vormvereisten, schending van 

het art. 126 N.G.W., machtsoverschrijding”. 

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“(…) 4.1.1. 

De bestreden beslissing dient nietig verklaard te worden wegens de afwezigheid van een substantiële 

vormvereiste. 

Meer bepaald werd de beslissing afgegeven aan en ondertekend door een hiertoe onbevoegd persoon. 

De beslissing vermeldt immers dat deze afgegeven en gehandtekend is door dhr. Stijn Osselaer. 

4.1.2. 

De bestreden beslissing vertoont derhalve een substantieel vormgebrek. (…)” 

 

2.2. De Raad stelt aan de hand van het administratief dossier vast dat verzoekers kritiek betrekking 

heeft op de akte van kennisgeving, nu zij vaststelt dat de bestreden beslissing zelf werd ondertekend 

door W.D., attaché, en enkel de akte van kennisgeving ondertekend werd door S.O.  

 

2.3. Daargelaten de vraag of verzoekers eerste middel voldoende uitgewerkt is om ontvankelijk te zijn, 

dient de Raad op te merken dat een gebrek in de kennisgeving geen invloed heeft op het rechtmatige 

karakter van de genomen beslissing zelf. Een dergelijk gebrek kan dan ook niet leiden tot de 

vernietiging van de bestreden akte (RvS 23 februari 2005, nr. 141.068).  

 

Het eerste middel is, zo al ontvankelijk, ongegrond. 

 

2.4. In een tweede middel werpt verzoeker op “Schending van het art. 62 Vreemdelingenwet – materiële 

en formele motiveringsverplichting; schending van de art. 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; Schending van de art. 40, § 4, 42 

bis en 42 ter Vreemdelingenwet; Manifeste beoordelingsfout”. 

 

Verzoeker betoogt hierbij als volgt: 

 

“(…) 4.2.1. 

Dat de verwerende partij in de bestreden beslissing, genomen ten aanzien van de verzoeker een 

manifeste beoordelingsfout begaat, door mede te delen dat het verblijfsrecht beëindigd wordt. 

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

4.2.2. 

Dat de Dienst Vreemdelingenzaken weliswaar de wettelijke mogelijkheid heeft om een verblijfsrecht te 

beëindigen overeenkomstig de wettelijke voorwaarden maar dat hiervan uiteraard geen onredelijke 

toepassing mag gemaakt worden. 

Dat de Dienst Vreemdelingenzaken zich bij de bestreden beslissing meent te mogen baseren op het art. 

40 van de Vreemdelingenwet, hierna weergegeven : 

“Art 40 

§1 

Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in wetten of Europese verordeningen waarop de 

burger van de Unie zou kunnen aanspraak maken, zijn de hiernavolgende bepalingen op hem van 

toepassing. 

§2 

Voor de toepassing van deze wet wordt onder burger van de Unie verstaan, een vreemdeling die de 

nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezit en verblijft in of zich begeeft naar het Rijk. 

§3 
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Iedere burger van de Unie heeft het recht gedurende maximaal drie maanden in het Rijk te verblijven 

zonder andere voorwaarden of formaliteiten te vervullen dan vermeld in artikel 41, eerste lid. 

§4 

Iedere burger van de Unie heeft het recht gedurende meer dan drie maanden in het Rijk te verblijven 

indien hij de In artikel 41, eerste lid bedoelde voorwaarde vervult en hij: 

1 ° hetzij in het Rijk werknemer of zelfstandige is of het Rijk binnenkomt om werk te zoeken, zolang hij 

kan bewijzen dat hij nog werk zoekt en een reële kans maakt om te worden aangesteld; 

2° hetzij voor zichzelf over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen dat hij tijdens zijn 

verblijf ten laste komt van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk, en over een verzekering beschikt die 

de ziektekosten in het Rijk volledig dekt; 

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

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

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

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

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

sociale bijstandsstelsel van het Rijk. 

De in het eerste lid, 2° en 3°, bedoelde bestaansmiddelen moeten minstens gelijk zijn aan het 

inkomstenniveau onder hetwelk sociale bijstand kan worden verleend. In het kader van de evaluatie van 

de bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met de persoonlijke 

situatie van de burger van de Unie, waarbij ondermeer rekening gehouden wordt met de aard en de 

regelmaat van diens inkomsten en met het aantal familieleden die te zijnen laste zijn. 

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

voldoende bestaansmiddelen, bedoeld in het eerste lid, 2 te vervullen. 

4.2.3. 

De Dienst Vreemdelingenzaken stelt verder in de bestreden beslissing dat het verblijfsrecht beëindigd 

moet worden omdat de verzoeker een aanvullend leefloon bovenop zijn tewerkstelling ontvangt. 

Artikel 42bis §1 van de Vreemdelingenwet luidt evenwel als volgt: 

"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." 

Indien een Unieburger een onredeliike belasting vormt voor het sociale biistandstelsel. KAN een einde 

worden gesteld aan ziin verblijfsrecht. 

- 4.2.3.1. 

Er dient opgemerkt te worden dat er slechts een mogelijkheid is om het verblijfsrecht te beëindigen, 

doch geen wettelijke verplichting. 

- 4.2.3.2. 

Aangezien het krijgen van financiële steun van het O.C.M.W. niet automatisch leidt tot de beëindiging 

van het verblijfsrecht, dient de Dienst Vreemdelingenzaken bijzonder te motiveren waarom het precies 

in casu wel over gaat tot beëindiging. 

- 4.2.3.3. 

Bovendien dient aangetoond te worden dat de belasting voor het sociale bijstandstelsel onredelijk is. 

Teneinde te oordelen omtrent de vraag of de belasting voor het sociale bijstandsstelsel van de 

verzoeker ai dan niet onredelijk is, dient de persoonlijke situatie van de verzoeker in overweging 

genomen te worden. 

Er kan inderdaad moeilijk beweerd worden dat er geen garantie is op een stabiel inkomen. 

De verzoeker heeft effectief een belangrijke tewerkstelling gehad. 

In de periode van inactiviteit heeft de verzoeker bovendien niet stilgezeten en heeft hij interim gewerkt 

en tevens actief gewerkt aan zijn vorming om werk te kunnen hebben. 

Artikel 42ter §1, lid 3 Vreemdelingenwet klinkt bovendien als volgt: 

"Bij de beslissing om een einde te stellen aan het verblijf houdt de minister of zijn gemachtigde rekening 

met de duur van het verblijf van de betrokkene in het Rijk, diens leeftijd gezondheidstoestandgezins- en 

economische situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft 

met zijn land van oorsprong." 

In de bestreden beslissing wordt op geen enkele wijze rekening gehouden met deze elementen. 

De Dienst Vreemdelingenzaken begaat bijgevolg een ernstige motiveringsfout en een verkeerde 

toepassing van de wet. 
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De Dienst Vreemdelingenzaken heeft inderdaad motiveringsplicht geschonden door niet te motiveren 

waarom er geen humanitaire elementen in overeenstemming met artikel 42ter §1, 3e lid 

Vreemdelingenwet aanwezig zouden zijn. 

De Dienst Vreemdelingenzaken is aldus onzorgvuldig te werk gegaan. (…)” 

 

2.5. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62 van de wet 

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) heeft tot doel de bestuurde in kennis te 

stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij 

kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Waar verzoeker tegelijkertijd een schending aanvoert van 

de formele en de materiële motiveringsplicht, dient er op te worden gewezen dat hij niet in redelijkheid 

kan aanvoeren dat enerzijds de juridische en feitelijke overwegingen niet in de bestreden beslissing zijn 

weergegeven en anderzijds die redenen niet deugdelijk zijn (RvS 11 juli 2001, nr. 97.739).  De Raad 

stelt  vast dat  verzoeker de motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden beslissing kent nu 

hij deze aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt in een middel, waarin opgeworpen wordt dat de 

bestreden beslissing getuigt van een manifeste beoordelingsfout. Het middel dient derhalve te worden 

behandeld vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 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). 

 

2.6. Artikel 42bis van de Vreemdelingenwet – dat de juridische grondslag vormt van de bestreden 

beslissing in zoverre verzoekers verblijfsrecht wordt beëindigd – luidt als volgt: 

 

“§ 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 

voorarbeidsbemiddeling 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 arbeids-

voorziening 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 beroeps-

activiteit en deze opleiding.” 

 

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

(…)” 

 

2.7. Kernpunten in de bestreden beslissing zijn kort samengevat de volgende: 

a) verzoeker was in het verleden in 2011 tewerkgesteld; 

b) verzoekers tewerkstelling in 2012 was marginaal; 

c) verzoeker toont niet aan dat hij werkzoekende is; 

d) verzoeker ontvangt OCMW-steun, zij het op aanvullende wijze. 

 

De bestreden beslissing besluit dat verzoeker niet langer voldoet aan de voorwaarden zoals voorzien in 

artikel 40, §4 van de Vreemdelingenwet.  

 

2.8. Waar verzoeker verwijst naar de bewoordingen van artikel 42bis, §1 van de Vreemdelingenwet en 

benadrukt dat er een einde kan worden gesteld aan het verblijfsrecht van een burger van de Unie in het 

geval deze een onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandsstelsel doch dat dit geen wettelijke 

verplichting is en waar hij betoogt dat het krijgen van financiële steun van het OCMW niet automatisch 

mag leiden tot beëindiging van het verblijfsrecht en dat “dient aangetoond te worden dat de belasting 

voor het sociale bijstandsstelsel onredelijk is”, dient de Raad vast te stellen dat verzoekers kritiek 

betrekking heeft op een overtollig motief in de bestreden beslissing en dus geen aanleiding kan geven 

tot de nietigverklaring ervan. Immers blijkt uit de redactie van artikel 42bis, §1 van de Vreemdelingenwet 

dat de vaststelling volstaat dat verzoeker niet meer voldoet aan de in artikel 40, § 4 van dezelfde wet 

bepaalde voorwaarden  om een einde te stellen aan zijn verblijfsrecht. Dit vloeit voort uit de in punt 2.7. 

bedoelde vaststellingen onder a), b) en c). De bestreden beslissing stelt verder op een uitdrukkelijke en 

correcte wijze vast dat aangezien de bestaansmiddelen gedeeltelijk ter beschikking worden gesteld door 

de Belgische overheid, dit niet in overeenstemming is met de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 

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

Derhalve is verzoeker geen in artikel 40, § 4, eerste lid, 2° bedoeld geval  en is de zinsnede in de 

bestreden beslissing dat hij “een onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandsstelsel van het 

Rijk”, ingeleid door het woord “daarenboven”, een overtollig motief.  

 

2.9. Verzoeker houdt voor dat er “moeilijk beweerd (kan) worden dat er geen garantie is op een stabiel 

inkomen”, doch toont dit op geen enkele wijze aan. Verder dient de Raad vast te stellen dat verzoeker 

met zijn betoog dat hij “effectief een belangrijke tewerkstelling heeft gehad” de in punt 2.7. bedoelde 

vaststelling onder a), enkel bevestigt. Verder houdt verzoeker voor dat hij “in de periode van inactiviteit 

[…] bovendien niet [heeft] stilgezeten en […] hij interim [heeft] gewerkt en tevens actief gewerkt aan zijn 

vorming om werk te kunnen hebben”, doch dit bloot betoog kan de in punt 2.7. bedoelde vaststelling 

onder c), niet onderuit halen. De Raad stelt vast dat verzoeker niet betwist dat hij vanaf januari 2012 tot 

aan het nemen van de bestreden beslissing slechts 8 dagen heeft gewerkt (cf. de in punt 2.7. bedoelde 

vaststelling onder b)).   

 

2.10. De Raad dient te benadrukken dat uit artikel 42bis van de Vreemdelingenwet dat betrekking heeft 

op burgers van de Unie niet blijkt dat rekening dient te worden gehouden met de duur van het verblijf 

van verzoeker in het Rijk, zijn leeftijd, zijn gezondheidssituatie, zijn gezins- en economische situatie of 

zijn sociale en culturele integratie in België. Alleszins blijkt uit het administratief dossier dat verwerende 

partij in het in punt 1.3. bedoelde schrijven van 19 juni 2012 uitdrukkelijk had aangegeven “in zoverre er 

humanitaire elementen zijn overeenkomstig art. 42 ter §1, 3
e
 lid waarmee rekening dient gehouden te 

worden bij de beoordeling van het dossier, kunnen deze ook worden voorgelegd” maar dat verzoeker 

geen dergelijke elementen heeft voorgelegd. Verzoeker licht in zijn synthesememorie evenmin toe met 

welke humanitaire elementen er rekening diende te worden gehouden. Het geheel blijft dan ook beperkt 

tot een theoretische discussie die geen aanleiding kan geven tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing.    

 

Het tweede middel is ongegrond. 
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Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

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

 

mevr. M. EKKA, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 

 


