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 nr. 103 859 van 30 mei 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 de verzoekschriften die X, die verklaart van Bulgaarse nationaliteit te zijn, op 9 januari 2013 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 7 december 2012 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13). 

 

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 beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 11 januari 2013 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 15 april 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 mei 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. DE VLIEGHER, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat N. DE POORTERE, 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 12 september 2011 meldde verzoeker zijn aanwezigheid bij de stad Gent. Verzoeker verklaarde 

het Rijk te zijn binnengekomen op 9 september 2011. Hij werd in het bezit gesteld van een bijlage 3ter.  

 

1.2. Op 17 oktober 2011 werd verzoeker in het bezit gesteld van een arbeidskaart B, geldig van 23 

september 2011 t.e.m. 22 september 2012. 
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1.3. Op 12 maart 2012 werd verzoeker in het bezit gesteld van een A-kaart, geldig tot 22 oktober 2012.  

 

1.4. Op 7 december 2012 besliste de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Deze beslissing werd onder de vorm van een bijlage 13 betekend op 10 december 2012. 

 

Dit is de bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 

 

“(…) In uitvoering van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

en voor Maatschappelijke Integratie wordt aan de genaamde A.M. geboren te A., op (…) die de 

Bulgaarse nationaliteit heeft, het bevel gegeven om ten laatste op (30 dagen na betekening) het 

grondgebied van België te verlaten. 

Krachtens artikel 7 van de wet van 15 december 1980 wordt een beslissing tot verwijdering om de 

volgende redenen voor een onderdaan van een derde land genomen: 

2° wanneer hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in 

slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd. Betrokkenes verblijfsvergunning 

was geldig tot 22.10.2012. 

REDEN VAN BESLISSING: 

Betrokkene verblijft reeds sedert 17.10.2011 in het Rijk. Hij was in bezit van een arbeidkaart B geldig 

van 23.09.2011 tot voor de firma A. VOF en werd op 12.03.2012 in bezit gesteld van een A-kaart geldig 

tot 22.10.2012. 

Betrokkene zou door deze firma tewerkgesteld worden op 23.09.2012 maar kreeg op 21.09.2011, 

volgens de medische attesten die hij voorlegde, reeds een arbeidsongeval. Dit arbeidsongeval vond dus 

plaats nog vóór hij legaal aan de slag kon gaan bij A. VOF. Hij was dus kennelijk al aan de slag nog 

vóór zijn arbeidskaart geldig was, maar was daarbij niet legaal aan de slag bij gebrek aan arbeidskaart 

en bij gebrek aan melding in de databank van de RSZ voor deze firma (cumulatieve voorwaarden). 

Betrokkene heeft dus onterecht de verblijfskaart (A-kaart) gekregen. 

Ondertussen werd de firma A. VOF op 17.04.2012 stopgezet en legt betrokkene geen nieuwe 

arbeidskaart voor om verder het verblijfsrecht te kunnen genieten overeenkomstig art. 69 sexies van het 

KB van 8.10.1981, 

Betrokkene ontvangt kennelijk intussen arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze uitkering kan geen 

aanleiding vormen om het verblijfsrecht als EU-burger overeenkomstig art. 50, §2, 4° van datzelfde KB 

te erkennen, gezien deze arbeidsongeschiktheidsuitkering werd bekomen door een arbeidsongeval 

tijdens illegale tewerkstelling. Betrokkene kan daarom het lang verblijf overeenkomstig art. 40, §4 van de 

wet van 15.12.1980 niet uitoefenen. (…)”  

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. Luidens artikel 39/82, §3, eerste lid 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) moeten, behoudens in het geval van uiterst dringende noodzakelijkheid, in één en 

dezelfde akte zowel de vordering tot schorsing als het beroep tot nietigverklaring worden ingesteld. 

 

De Raad stelt vast dat verzoeker op 7 december 2012 zowel een verzoekschrift tot nietigverklaring als 

een verzoekschrift tot schorsing indiende, die beide gericht zijn tegen de bestreden beslissing. Gelet op 

artikel 39/82, §3, eerste lid van de Vreemdelingenwet, is het afzonderlijk ingediend verzoekschrift tot 

schorsing van de bestreden beslissing onontvankelijk.  

 

De Raad doet derhalve enkel uitspraak over het ingestelde beroep tot nietigverklaring.  

 

2.2. Verwerende partij werpt in haar nota een eerste exceptie van onontvankelijkheid van het beroep op 

wegens gebrek aan belang. Zij verwoordt deze als volgt: 

 

“Verzoeker ontbeert naar het oordeel van de verwerende partij het vereiste belang bij het ingediende 

beroep, nu dit gericht is tegen het betekende bevel om het grondgebied te verlaten. 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980 kunnen 

slechts beroepen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen worden gebracht door de vreemdeling 

die doet blijken van een benadeling of een belang.  

In casu werd aan verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten in toepassing van artikel 7, 

eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980. 
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Artikel 5 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (B.S. 17 

februari 2012) heeft artikel 7 van de wet van 15 december 1980 gewijzigd, waardoor het eerste lid van 

het artikel als volgt luidt: 

“Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de Minister of 

zijn gemachtigde aan de vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer 

dan drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een 

bepaalde datum te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 7°. 2°. 5°, 11° of 

12° bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde datum te verlaten afgeven. ” 

(eigen vetschrift en onderlijning) 

Bijgevolg beschikt de minister c.q. de staatssecretaris niet over een discretionaire bevoegdheid wanneer 

artikel 7. eerste lid. 1°. 2°. 5°. 11° of 12° van de wet van 15 december 1980 dient toegepast te worden. 

In casu werd de bestreden beslissing op grond van artikel 7, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet 

genomen om reden dat verzoekende partij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 

bepaalde termijn of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd. 

Bij een eventuele vernietiging van het thans bestreden bevel vermag de staatssecretaris niet anders dan 

in uitvoering van artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980, na te hebben vastgesteld dat 

de verzoekende partij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er 

niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd, een nieuw bevel om het 

grondgebied te verlaten aan verzoekende partij ter kennis te laten brengen. 

Enkel indien de hogere rechtsnormen zouden worden geschonden doordat aan de betrokken 

vreemdeling een bevel om het grondgebied te verlaten zou worden betekend, en het bevel aldus een 

schending zou impliceren van deze hogere rechtsnormen, kan de gemachtigde op een wettige wijze 

beslissen dat geen bevel om het grondgebied te verlaten moet worden afgegeven aan de betrokken 

vreemdeling. 

In casu voert verzoeker evenwel geen schending aan van enige hogere rechtsnorm. 

Een eventuele vernietiging van de bestreden beslissing kan de verzoekende partij derhalve geen enkel 

nut opleveren. De verwerende partij besluit dan ook dat verzoekers annulatieberoep onontvankelijk is 

wegens gebrek aan belang.” 

 

2.3. Verzoeker bezit de Bulgaarse nationaliteit en verkreeg een verblijfsrecht overeenkomstig artikel 

69sexies van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het Vreemdelingenbesluit). De Raad 

merkt op dat de bestreden beslissing zich niet beperkt tot het geven van een bevel om het grondgebied 

te verlaten, maar tevens uitspraak doet over het “lang verblijf” van verzoeker “overeenkomstig artikel 

40,§4, van de wet van 15.12.1980”, zodat verzoeker wel degelijk over het vereiste belang beschikt om 

op te komen tegen de bestreden beslissing.  

 

De eerste exceptie van onontvankelijkheid van het beroep dient te worden verworpen.  

 

2.4. Verwerende partij werpt in haar nota vervolgens een tweede exceptie van onontvankelijkheid van 

het beroep op, wegens gebrek aan ontvankelijk middel. Zij verwoordt deze als volgt: 

 

“De verwerende partij laat ondergeschikt, in zoverre uw Raad zou oordelen dat verzoeker toch een 

belang heeft, gelden dat het door verzoeker ingediende beroep onontvankelijk is.  

Op grond van artikel 39/69, § 1, van de Vreemdelingenwet dient het verzoekschrift onder meer een 

uiteenzetting van de feiten en de middelen te bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden 

ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet worden verstaan de voldoende duidelijke 

omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die regel door de bestreden 

rechtshandeling wordt geschonden (R.v.St, nr. 138,590, 17 december 2004; R.v.St., nr. 130.972, 4 mei 

2004; R.v. St., nr. 135.618, 1 oktober 2006). 

Desbetreffend merkt de verwerende partij tevens op dat overeenkomstig de doctrine "een middel 

bestaat uit de voldoende en duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel of het overWeden 

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

geschonden. Een middel waarbij de verwerende partij of de Raad van State slechts door het 

interpreteren ven de bedoeling van verzoeker kan uitmaken welke schending van welke rechtsregel is 

bedoeld en de venverende partij of de Raad van State zelf het middel interpreteren, is niet ontvankelijk’ 

(Procedures voor de Raad van State, Stephan De Taeye, Kluwer, 3° uitgave ~ 2003 n° 114, onderlijning 

toegevoegd). 

In casu geeft verzoeker in zijn enig ‘middel’ geen duidelijke omschrijving van de rechtsregel die hij 

geschonden acht, zodat het beroep onontvankelijk is. (cf. R.v.St. nr. 50.142, 9.11.1994, R.A.C.E. 1994, 
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z.p.; R.v.St. nr. 48.643, 20.7.1994, AIT. R.v.St. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 43.137, 2.6.1993, R.A.C.E. 1993, 

z.p.). 

Immers, de Raad van State heeft er reeds herhaaldelijk op gewezen dat het wettelijk of reglementair 

voorschrift luidens hetwelk het beroep bij een administratief rechtscollege gemotiveerd moet zijn, van 

substantiële aard is (zie o.m. R.v.St., nr. 3199, 4.3.1954, Belgische Staat/Hos ; R.v.St., nr. 8323, 

6,1,1961, Belgische Staat/ Javaux ; H. LENAERTS : Administratieve rechtscolleges, Adm.Lex., nr. 91, p. 

48 ; Les Novelles : Le Conseil d'Etat, nr. 1763, p. 605). 

De niet-naleving van deze vereiste heeft de onontvankelijkheid van het beroep tot gevolg (R.v.St., nr. 

4934, 7.2,56, Kosinsky ; R.v.St., nr. 7521, 6.1.1960, Verboomen). Deze niet- ontvankelijkheid moet het 

rechtscollege desnoods ambtshalve vaststellen, daar de ontvankelijkheid van een beroep bij een 

rechtscollege de openbare orde aanbelangt. De rechter zou zijn bevoegdheid te buiten gaan mocht hij 

een niet regelmatig aangebracht beroep ten gronde behandelen. 

Verzoeker blijft aldus in gebreke om een voldoende duidelijk en nauwkeurig omschreven middel naar 

voor te brengen, wat nochtans een voorwaarde is opdat er zou kunnen worden gesproken van een 

(ontvankelijk) middel. 

Nochtans moet het voorwerp van het beroep of van de aanvraag op straffe van niet- ontvankelijkheid - 

want anders kan het contradictoir debat niet aanvangen - nauwkeurig worden aangegeven en moeten 

de feiten en de middelen waarop het beroep of de aanvraag berust, worden uiteengezet (A. MAST, J. 

DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, 

Mechelen, Kluwer, 2002,1080). 

Verwerende partij is van oordeel dat het enig middel van verzoeker niet voldoende duidelijk is 

omschreven en dat het voorgaande toe laat te stellen dat het enig middel van verzoekende partij, in 

rechte onvoldoende behoorlijk is onderbouwd om als ontvankelijk te kunnen worden beschouwd.” 

 

2.5. Naar luid van artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op 

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

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

rechtspraak van de Raad van State worden begrepen, de voldoende en duidelijke omschrijving van de 

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

deze rechtsregel of het beginsel wordt geschonden (RvS 29 november 2006, nr. 165.291; RvS 8 januari 

2007, nr. 166.392; RvS 2 maart 2007, nr. 168.403). De Raad verwijst naar het gestelde in punt 3.1. en 

stelt vast dat verzoeker in zijn verzoekschrift de rechtsregels die hij geschonden acht vermeldt, net als 

de wijze waarop deze rechtsregels geschonden werden.  

 

De tweede exceptie van onontvankelijkheid van het beroep dient eveneens verworpen te worden.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Voorafgaandelijk dient gewezen te worden op het gestelde in artikel 39/81, vijfde en zevende lid van 

de Vreemdelingenwet, die luiden als volgt: 

 

“Indien de verzoekende partij tijdig een kennisgeving heeft ingediend dat zij een synthesememorie 

wenst neer te leggen, beschikt zij, te rekenen vanaf de in het derde lid bedoelde kennisgeving, over een 

termijn van vijftien dagen om een synthesememorie neer te leggen waarin alle aangevoerde middelen 

worden samengevat.”  

 

“Indien de verzoekende partij een synthesememorie, zoals bedoeld in het vijfde lid, heeft ingediend 

binnen de voorziene termijn, doet de Raad uitspraak op basis van de synthesememorie behoudens wat 

de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft en zonder afbreuk te doen aan artikel 

39/60.” 

 

In de voorbereidende werken van de wet van 31 december 2012 houdende diverse bepalingen, 

inzonderheid betreffende justitie die ertoe strekt artikel 39/81 van de Vreemdelingenwet te wijzigen, kan 

het volgende gelezen worden: “De meerwaarde van een synthesememorie is meervoudig omdat het 

verzoekende partij toelaat om bepaalde middelen niet meer aan te houden en het haar de mogelijkheid 

geeft te repliceren op het verweer tegen de middelen die zij wel wenst aan te houden, zodat zij de 

middelen samenvat om de taak van de vreemdelingenrechter in complexe zaken te verlichten.” (Kamer, 

zitting 2012-2013, Doc 53, 2572/002, p.6).    

 

Uit het bovenvermelde kan worden afgeleid dat de bedoeling is de vereenvoudiging van het onderzoek 

van het annulatieberoep door het de Raad mogelijk te maken uitspraak te doen op basis van één enkel 
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procedurestuk van een verzoekende partij, met name de synthesememorie.  Alleen voor wat betreft de 

beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen dient het verzoekschrift in 

ogenschouw genomen te worden.  

 

Wanneer blijkt dat een verzoekende partij in de synthesememorie een toelichting bij de middelen 

verstrekt die verschilt van de uiteenzetting in het verzoekschrift, worden de middelen dus enkel in 

ogenschouw genomen zoals zij in de synthesememorie voorkomen (cf. RvS 11 januari 2013, nr. 

222.017).   

 

3.2. In wat als een eerste middel kan worden beschouwd werpt verzoeker op: “schending art. 41 

Wetboek Vreemdelingenwet”.  

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“(…) Als EU-onderdaan, geniet de verzoeker het recht van vrij verkeer en verblijf, 

De verzoeker heeft bewezen dat hij een geldig Bulgaarse identiteitskaart bezit en gedurende een zekere 

periode, verblijf heeft genoten in België, alwaar hij evenzeer werkzaam was. Hij bekwam een 

arbeidsvergunning die vernieuwd werd. 

Art. 48 van het Verdrag van Rome, houdt voor dat elke onderdaan, van een lidstaat, die tewerkgesteld is 

op het grondgebied van een andere lidstaat, recht inhoudt, in dit land verblijf te houden, na een 

betrekking te hebben vervuld. 

Het kan niet ontkend worden dat de verzoeker een betrekking heeft vervuld en na herstel, mogelijk 

verder zal kunnen werken. (…)” 

 

3.3. Waar verzoeker de schending opwerpt van artikel 41 Wetboek Vreemdelingenwet, veronderstelt de 

Raad dat verzoeker doelt op artikel 41 van de Vreemdelingenwet, dat als volgt luidt: 

 

“Het recht op binnenkomst wordt erkend aan de burger van de Unie op overlegging van een 

identiteitskaart of van een geldig nationaal paspoort of indien hij op een andere wijze kan laten 

vaststellen of bewijzen dat hij het recht van vrij verkeer en verblijf geniet. 

(…) 

(…) 

(…)” 

 

3.4. De Raad stelt vast dat artikel 41 van de Vreemdelingenwet de binnenkomst van een burger van de 

Unie betreft. Nu de bestreden beslissing een bevel om het grondgebied te verlaten betreft waarin de 

binnenkomst van verzoeker niet aan de orde is, laat staan wordt betwist, dient de Raad vast te stellen 

dat de door verzoeker opgeworpen rechtsregel niet ter zake doet. Dit heeft geen uitstaans met 

verzoekers betoog dat hij alhier een verblijf genoten heeft en hier werkzaam was.  

 

3.5. Voor zover het de bedoeling is van verzoeker om met zijn verwijzing naar artikel 48 van het Verdrag 

van Rome een nieuw middel op te werpen, dient erop gewezen te worden dat middelen, teneinde de 

rechten van verdediging van de andere partijen te vrijwaren, in het verzoekschrift moeten ontwikkeld 

worden, tenzij de grondslag ervan pas nadien aan het licht is kunnen komen (cf. RvS 10 februari 2010, 

nr. 200.738; RvS 4 maart 2010, nr. 201.497; RvS 22 april 2010, nr. 203.209; RvS 27 oktober 2010, nr. 

208.472; RvS 5 november 2010, nr. 208.706; RvS 3 mei 2011, nr. 212.904), in welk geval die middelen 

ten laatste in het eerst mogelijke in de procedureregeling voorziene processtuk moeten worden 

opgeworpen (RvS 10 februari 2010, nr. 200.738). 

 

Er dient te worden vastgesteld dat verzoeker noch in zijn synthesememorie, noch ter terechtzitting 

aantoont dat het nieuwe middel, waarbij de Raad opmerkt dat dit de openbare orde niet raakt, niet kon 

worden ontwikkeld in het inleidend verzoekschrift. De uitleg ter terechtzitting dat dit middel “in de geest 

van het verzoekschrift” werd uitgewerkt, volstaat te dezen niet. Het in de synthesememorie nieuw 

ontwikkelde middel, is dan ook laattijdig en zodoende onontvankelijk (cf. RvS 27 oktober 2010, nr. 

208.472; RvS 5 november 2010, nr. 208.706; RvS 3 mei 2011, nr. 212.904; RvS 19 maart 2012, nr. 

218.528).  

 

Het eerste middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

3.6.  In wat als een tweede middel kan worden beschouwd werpt verzoeker op: “schending art. 40 en 

40.4 Wet op de Vreemdelingenwet”.  
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Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“(…) De verzoeker verwijst naar de voor hem voordeligere bepalingen van de verordening 1271/70 en 

de richtlijn 75/34 EEG. 

Er werd inhoudelijk geen rekening gehouden met het art. 40.   

Al evenmin werd met art. 40,4 rekening gehouden. 

Verzoeker verblijft in het Rijk en beschikt via de arbeidsongevallenverzekeraar, over voldoende 

bestaansmiddelen, zodat hij niet ten laste komt van enig sociaal bijstandsstelsel. 

Verzoeker meent dat aldus, de middelen nauwkeurig en duidelijk werden omschreven, met verwijzing 

naar de Wetsartikelen. (…)” 

 

3.7. Waar verzoeker “de voor hem voordeligere bepalingen van de verordening 1271/70 en de richtlijn 

75/34 EEG” opwerpt, verwijst de Raad mutatis mutandis naar het gestelde in punt 3.5.  

 

3.8. Waar verzoeker vervolgens opmerkt dat “geen rekening gehouden [werd] gehouden met het art. 

40”,  dient de Raad op te merken dat dit bloot en niet uitgewerkt betoog de bestreden beslissing niet aan 

het wankelen kan brengen. Waar verzoeker eraan toevoegt “Al evenmin werd met art. 40.4 rekening 

gehouden”, dient de Raad op te merken dat artikel 40,§4, van de Vreemdelingenwet meerdere gevallen 

regelt en verzoeker nalaat te duiden welk geval hij precies geschonden acht.   

 

3.9. Waar verzoeker aanhaalt dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt, gelet op de arbeids-

ongeschiktheidsuitkering die hij ontvangt ingevolge zijn arbeidsongeval, en derhalve niet ten laste komt 

van enig sociaal bijstandsstelsel, merkt de Raad op dat de bestreden beslissing geenszins bepaalt dat 

verzoeker over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt. De bestreden beslissing stelt immers dat 

verzoekers uitkering geen aanleiding vormt om zijn verblijfsrecht te erkennen, gezien deze voortvloeit uit 

een arbeidsongeval tijdens illegale tewerkstelling, wat door verzoeker niet betwist wordt.  

 

Het tweede middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

3.10. In wat als een derde middel kan worden beschouwd werpt verzoeker op: “schending van art. 42 

bis Wet op de Vreemdelingenwet”.  

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“(…) Dit art. maakt geen onderscheid onder EU-burgers. 

Bulgaarse werknemers, uitsluiten, maakt een discriminatie uit en is in strijd met de geest van art. 48 van 

het Verdrag van Rome. (…)” 

 

3.11. Artikel 42bis van de Vreemdelingenwet regelt meerdere gevallen. De Raad stelt vast dat verzoeker 

nalaat aan te geven welke geval geregeld in artikel 42bis van de Vreemdelingenwet hij geschonden acht 

door de bestreden beslissing, noch kan de Raad dit afleiden uit de beknopte uiteenzetting van 

verzoekers derde middel. Het middel is op dit vlak onvoldoende uitgewerkt om ontvankelijk te zijn. Voor 

wat betreft de verwijzing naar artikel 48 van het Verdrag van Rome kan verwezen worden naar het 

gestelde in punt 3.5.   

 

Het derde middel is onontvankelijk. 

 

4. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing is onontvankelijk. 

 

Artikel 2 

 

 Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 3 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig mei tweeduizend dertien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


