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 nr. 101 972 van 29 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 Bulgaarse nationaliteit te zijn, op 21 september 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 

22 juni 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 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 het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 22 maart 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 april 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat V. BOUROVA verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster meldde zich op 11 augustus 2009 aan bij de administratieve diensten van de stad Gent 

om zich te laten inschrijven. Zij was in het bezit van een arbeidskaart waarvan de geldigheidsduur op 12 

juli 2010 verstreek. 

 

1.2. Op 27 mei 2011 diende verzoekster, op basis van een zelfstandige activiteit, een aanvraag in tot 

afgifte van een verklaring van inschrijving. Deze aanvraag werd ingewilligd. 

 

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

Armoedebestrijding nam op 22 juni 2012 de 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 verzoekster op 

22 augustus 2012 ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt: 
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“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 49 / 54 / 57 

gelezen in combinatie met artikel 69 ter 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: [A.S.S.], Nationaliteit :Bulgarije,[…]. 

 

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 zelfstandige op 27/5/11, en 

verkreeg de E- kaart op 17/6/11 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. 

 

Dienst Vreemdelingenzaken werd recentelijk ingelicht door de POD Maatschappelijke Integratie, 

Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid dat betrokkene financiële steun ontvangt 

van het OCMW. De situatie van betrokkene is dus geheel gewijzigd. 

 

Uit bijkomend onderzoek is gebleken dat betrokkene haar zelfstandige activiteiten stopzetten op 

15/11/11. Sindsdien is betrokkene nergens meer aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds. 

Nergens uit het dossier blijkt dat er een nieuwe zelfstandige activiteit werd uitgebouwd. Betrokkene 

voldoet dus niet langer aan de verblijfsvoorwaarden als zelfstandige (art 40, §4, 1° - wet 15.12.1980) 

 

Onderdanen van Roemenië en Bulgarije zijn heden onderworpen aan de overgangsmaatregelen (art 69 

sexies - KB 8.10.1981).Uit raadpleging van de RSZ-databank blijkt dat betrokkene in België niet gekend 

is als werknemer en bijgevolg niet voldoet aan deze verblijfsvoorwaarden. 

 

Bij gebrek aan enige economische activiteit of bestaansmiddelen diende betrokkene zich kennelijk te 

wenden tot het OCMW om in haar bestaansmiddelen te kunnen voorzien. Betrokkene moet dus eigenlijk 

beschouwd worden als beschikker van voldoende bestaansmiddelen. Maar aangezien deze bestaans-

middelen ter beschikking worden gesteld door de Belgische overheid in de vorm van een aanvullend 

leefloon, dient er te worden vastgesteld dat zij niet aan de voorwaarden voldoet zoals voorzien in art. 40 

§4 van de wet van 15.12.1980 en daarenboven een onredelijke belasting vormt voor het sociale 

bijstandsstelsel van het Rijk. 

 

Omdat betrokkene niet voldoet aan de bovenvermelde verblijfsvoorwaarden overeenkomstig artikel 40, 

§4 van de wet van 15.12.1980, en een onredelijke belasting vormt op het sociale bijstandsstelsel van 

het Rijk, wordt een einde gesteld aan het verblijfsrecht overeenkomstig artikel 42bis, §1 van de wet van 

15.12.1980.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat geen standpunt 

meer dient te worden ingenomen inzake de kosten van het geding. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Verzoekster voert in een eerste middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 

juli 1991), van de materiële motiveringsplicht, van het rechtszekerheidsbeginsel en van het vertrouwens-

beginsel. 

 

Haar betoog luidt als volgt: 

 

“1./ 

Overeenkomstig bovenvermelde artikelen dienen de bestuurshandelingen van de besturen uitdrukkelijk 

gemotiveerd te worden en moet de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. 
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ledere beslissing van het bestuur dient op motieven te berusten die niet enkel in feite en in rechte aan-

wezig moeten zijn, maar die bovendien pertinent moeten zijn en de beslissing moeten verantwoorden. 

 

Van de materiële motivering, welke uit de gegevens van de zaak moet blijken, wordt de formele (of 

uitdrukkelijke) motiveringsplicht onderscheiden. In het laatste geval moeten de motieven in de beslissing 

zelf tot uitdrukking worden gebracht. 

 

Een loutere verwijzi[n]g naar uitgebrachte adviezen zal echter niet volstaan indien de beslissing van die 

adviezen afwijkt zonder zelf de redenen te doen kennen die de getroffen beslissing verantwoorden en 

zonder te vermelden waarom de adviezen in andersluidende zin niet werden gevolgd. 

(cfr. A. MAST, Overzicht van het Belgisch administratief recht', Kluwer, Mechelen 2002, 57). 

 

In casu wordt ondermeer de materiële motiveringsplicht geschonden. 

 

Het is immers allerminst duidelijk welke criteria gehanteerd worden door de administratieve overheid om 

verzoekster uit te wijzen. 

 

De besteden beslissing vermeldt enkel dat het verblijfrecht van verzoekster beëindigd wordt omdat zij 

"een onredelijke belasting vormt op het sociale bijstandsstelsel van het Rijk". 

 

De redenen waarom verzoekster dit zou zijn worden hierbij nergens uiteengezet. 

 

Op die manier is verzoekster thans volkomen in het ongewisse over de precieze reden van haar 

uitwijzing, temeer omdat zij altijd heeft willen werken en dit ook steeds op een correcte wijze gedaan 

heeft! 

 

De overheid schendt hierdoor de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

De burger moet immers kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid of op toezegging-

en of beloften die de overheid in het concrete geval gedaan heeft (o.m. Cass. 10 juni 1988, Arr. Cass. 

1987-88, 1313; Cass. 27 maart 1992, R.W. 1991-92, 1466; Cass. 6 november 2000, A.P.T., 2000, 236; 

R. v. St., VERVLIET, nr. 94090 van 19 maart 2001). 

 

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur sluiten bovendien het rechtszekerheidsbeginsel en het 

vertrouwensbeginsel in. 

 

Hieruit volgt dat de door de overheid bij de geadministreerde opgewekte gerechtvaardigde 

verwachtingen in de regel moeten worden gehonoreerd en dat de overheid hierbij zorgvuldig moet 

optreden door niet onverhoeds in te grijpen in een bestaande situatie. 

 

In casu bestaat immers geen enkele ernstige reden of nieuwe informatie om een zodanig onverwachte 

in ingrijpende wijziging in verzoeksters toestand rechtens te verantwoorden en dit integendeel 

rechtstreeks indruist tegen het recht op rechtszekerheid als beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

De beslissing van verwerende partij mist dan ook elke grondslag. 

 

Van verzoekster werd intussen door verwerende partij niets meer vereist. 

Zij heeft geen enkele vraag ontvangen m.b.t. haar documenten of haar verblijfsstatuut. 

 

2./ 

Het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht is nochtans om de bestuurde in kennis te stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat hij/zij kan beoordelen 

of er een aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt, hetgeen in casu dus 

allerminst gebeurd is. 

 

De artikelen met betrekking tot de motivering verplichten de overheid om in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op af doende wijze 

(RvSt nr. 110.071, 6 september 2002, RvSt, nr. 129.466, 19 maart 2004, RvSt, nr. 132.710, 21 juni 

2004, RvSt, nr. 141.180, 24 februari 2005). 
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Het begrip afdoende impliceert hierbij dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet 

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (RvV, nr. 13.649, 3 juli 2008, RvV, nr. 17.062, 13 

oktober 2008, RvV, nr. 16.211, 23 september 2008). 

 

De overheid dient de situatie in concreto te beoordelen en rekening te houden met alle relevante 

documenten die werden overgemaakt door verzoekster, alsook deze (correct) beoordelen, hetgeen in 

casu niet gebeurd is. 

 

Aangezien derhalve verzoekster thans absoluut in het ongewisse is over de precieze reden van haar 

uitwijzing, heeft verweerster de motiveringsplicht duidelijk geschonden en is de beslissing niet op 

afdoende wijze gemotiveerd.” 

 

3.1.2.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals deze voortvloeit uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 heeft, zoals verzoekster terecht aanvoert, tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid een beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of 

er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt (RvS 25 september 2002, nr. 

110.667; RvS 10 december 2002, nr. 113.439; RvS 17 mei 2005, nr. 144.471). Bij lezing van de 

bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud ervan verzoekster het genoemde inzicht verschaft 

en haar aldus toelaat de bedoelde nuttigheidsafweging te maken. Verzoekster kan geenszins 

voorhouden niet te weten welke regels en criteria verweerder heeft gehanteerd bij het nemen van de 

bestreden beslissing aangezien deze uitdrukkelijk worden vermeld. Verzoekster kan evenmin worden 

gevolg in haar standpunt dat uit de motivering van de bestreden beslissing niet blijkt dat haar situatie in 

concreto werd beoordeeld. In de bestreden beslissing wordt immers gedetailleerd, met vermelding van 

data en informatiebronnen, uiteengezet dat verzoekster haar zelfstandige activiteiten stopzette en dat zij 

niet kan worden beschouwd als een persoon die over voldoende bestaansmiddelen beschikt daar zij 

een beroep dient te doen op steunverlening door het OCMW.  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991, wordt niet aangetoond.  

 

3.1.2.2. De Raad merkt daarnaast op dat de in casu bestreden beslissing werd genomen in toepassing 

van artikel 42bis, § 1 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), waarin 

het volgende is bepaald: 

 

“§ 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.” 

 

Het is niet betwist dat verzoekster een E-kaart verkreeg op basis van haar activiteiten als werkend 

vennoot (“vleesbewerker”) bij een vennootschap die actief was in de bouwsector en zij deze activiteiten 

in november 2011 stopzette. Verzoekster diende, nu zij – zoals zij zelf toegeeft in haar verzoekschrift – 

geen ander werk had, verscheidene maanden een beroep te doen op steunverlening door het OCMW. 

Haar stelling dat er “geen enkele ernstige reden of nieuwe informatie [was]” die verweerder toeliet de 

bestreden beslissing te nemen is dan ook niet meer dan een ontkenning van de realiteit. 

 

Verzoekster betoogt voorts dat verweerder haar niet om inlichtingen heeft gevraagd. Zij toont hiermee 

evenwel niet aan dat de bestreden beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk 

onredelijke wijze of met overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding beschikt. De 

vaststellingen van verweerder dat verzoekster haar zelfstandige activiteiten heeft stopgezet, dat zij na 

deze stopzetting niet als werknemer werd aangemeld in de daartoe voorziene databank en dat zij een 

beroep dient te doen op steunverlening door het OCMW vinden voorts steun in het door verweerder 

neergelegde administratief dossier. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht blijkt derhalve niet. 
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3.1.2.3. Verzoekster wist of behoorde ook te weten dat zij slechts een recht op verblijf kon laten gelden 

in het raam van haar zelfstandige activiteiten in België en dat, gelet op artikel 42bis van de 

Vreemdelingenwet, een stopzetting van deze activiteiten kon leiden tot de beëindiging van dit verblijfs-

recht. Het gegeven dat verweerder gebruik maakte van een door de wetgever toegekende bevoegdheid 

leidt in voorliggende zaak dan ook niet tot de vaststelling dat het rechtszekerheidsbeginsel of het 

vertrouwensbeginsel werden geschonden.     

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

3.2.1. In een tweede middel voert verzoekster de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Zij verschaft volgende toelichting: 

 

“Het zorgvuldigheidsbeginsel kan worden omschreven als een algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur dat de overheid verplicht om zorgvuldig te werk te gaan bij een vormelijke voorbereiding van 

een beslissing en ervoor te zorgen dat de feitelijke en juridische aspecten van het dossier duidelijk 

geïnventariseerd en gecontroleerd worden. 

 

Dit opdat de overheid met kennis van zaken kan beslissen over de procedurele of formele vormelijkheid 

en de betrokken belangen zorgvuldig kan inschatten en afwegen derwijze dat de particuliere belangen 

niet nodeloos worden geschonden conform de materiële zorgvuldigheid. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel vereist dat de beslissing op zorgvuldige wijze is voorbereid en stoelt op een 

correcte feitenvinding (RvSt. 2 februari 2007, nr. 167.411; RvSt. 14 februari 2006, nr. 154.954). 

 

De administratie dient hierbij de in het geding zijnde belangen tegen elkaar af te wegen en haar 

beslissing steunen op motieven die in rechte en in feite aanwezig zijn. 

 

Er dient in casu vastgesteld te worden dat de administratieve overheid nagelaten heeft om de zaak van 

verzoekster grondig te onderzoeken, zoals zij verplicht is, nu duidelijk vaststaat dat verzoekster steeds 

(rechtmatig) gewerkt heeft in België (eerst als werk[neem]ster, later als zelfstandige) en volledig 

geïntegreerd is. 

 

Hoewel in casu vaststaat dat verzoekster in het verleden lange tijd als werkneemster gewerkt heeft, 

wordt hiervan geen enkele melding gemaakt door verweerster. 

Hierdoor is het duidelijk dat verweerster niet met alle concrete gegevens die haar werden/verstrekt door 

verzoekster rekening gehouden bij de beoordeling van het feit of verzoekster al dan niet een "onredelijke 

belasting van het sociaal stelsel" vormt en heeft aldus een onzorgvuldige beslissing genomen. 

 

Het is alleszins heel onkies om aan verzoekster eerst een verblijfskaart als arbeider en later een 

verblijfskaart als zelfstandige te geven (aangezien al haar documenten telkens in orde en goedgekeurd 

waren) om dan 4 jaar later haar E-kaart plots af te nemen zonder haar de mogelijkheid te geven om zich 

daarover te verdedigen en zonder haar werkelijke situatie te onderzoeken !” 

 

3.2.2. Allereerst moet worden geduid dat het zorgvuldigheidsbeginsel niet vereist dat wanneer 

verweerder in toepassing van artikel 42bis van de Vreemdelingenwet een beslissing neemt hij de 

belangen van de Belgische Staat dient af te wegen tegen deze van de vreemdeling die niet langer aan 

de voorwaarden voldoet om een verblijfsrecht te kunnen laten gelden. Verweerder dient wel na te gaan 

of de vreemdeling die zijn verblijfsrecht ontleende aan de bepalingen van artikel 40, § 4 van de 

Vreemdelingenwet nog langer aan de in deze wetsbepaling gestelde voorwaarden voldoet. Uit de aan 

de Raad voorgelegde stukken blijkt dat verweerder de situatie van verzoekster zorgvuldig heeft 

onderzocht en na consultatie van de gegevens in verschillende databanken op correcte gronden heeft 

geoordeeld dat zij niet langer voldoet aan de in artikel 40, § 4, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet 

gestelde verblijfsvoorwaarden en dat zij niet kan worden beschouwd als een burger van de Unie zoals 

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

 

Het gegeven dat verweerder in de bestreden beslissing geen melding heeft gemaakt van verzoeksters 

tewerkstelling in België voorafgaand aan haar activiteiten als werkend vennoot laat niet toe te besluiten 

dat hij verzoeksters situatie niet zorgvuldig zou hebben onderzocht. Voormelde tewerkstelling van 

beperkte duur lag immers niet aan de basis van het verblijfsrecht waarover verzoekster beschikte op het 
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ogenblik dat de bestreden beslissing werd genomen. Naar deze tewerkstelling, waarvan verweer-der 

wel degelijk kennis had, diende derhalve niet te worden verwezen in de bestreden beslissing.   

 

Los van de vaststelling dat verzoekster geenszins aantoont dat zij voor zichzelf over voldoende 

bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen dat zij tijdens haar verblijf ten laste komt van het sociale 

bijstandsstelsel van het Rijk, en over een verzekering beschikt die de ziektekosten in het Rijk volledig 

dekt, ontkent verzoekster ook niet dat zij, voorafgaand aan de datum waarop de bestreden beslissing 

werd genomen, verscheidene maanden werd gesteund door het OCMW, zodat verweerder kon 

besluiten dat zij een onredelijke belasting vormde voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk.  

 

Verzoekster toont niet aan dat verweerder enig dienstig gegeven buiten beschouwing heeft gelaten en 

dat de bestreden beslissing niet op een degelijke manier werd voorbereid. 

 

Een schending van de zorgvuldigheidsplicht wordt niet aangetoond. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

Verzoekster heeft geen gegrond middel dat tot de vernietiging 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 negenentwintig april tweeduizend dertien 

door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter, 

 rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 

 


