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 nr. 104 753 van 11 juni 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 Spaanse nationaliteit te zijn, op 13 februari 2013 heeft 

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

de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris van 26 oktober 2012, die een einde stelt aan 

het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 20 februari 2013 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 26 april 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 mei 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij, bijgestaan door advocaat J. VANDEN ABEELE 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 

 

Verzoeker legde op 2 februari 2009 een verklaring af van aanvraag van inschrijving als 

werknemer/werkzoekende, waarna hij op 20 februari 2009 in het bezit werd gesteld van een E- kaart. Uit 

onderzoek bleek dat verzoeker sinds 30 april 2009 niet meer tewerkgesteld was en dat hij beroep 

diende te doen op het OCMW. Op 11 januari 2012 werd de beslissing genomen die een einde stelt aan 

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

 

Verzoeker legde op 6 augustus 2012 opnieuw een verklaring af van aanvraag inschrijving als 

werknemer/werkzoekende. Hij legde een arbeidscontract voor, opgesteld op 12 maart 2012. Hij werd op 

20 augustus 2012 in het bezit gesteld van een E- kaart. Uit onderzoek is gebleken dat verzoeker sinds 
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25 april 2012 niet meer is tewerkgesteld. Op 26 oktober 2012 werd 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) 

genomen. Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan: 

 

“Eerste middel: DVZ is uitgegaan van een materieel foutieve veronderstelling nl. “dat verzoeker nog 

steeds zou stempelen”. In de weigeringsbeslissing wordt inderdaad één grond aangevoerd, welke 

evenwel volgens verzoekster onjuist is: "betrokkene vormt een onredelijke belasting voor ons sociaal 

bijstandsstelsel, enz.” Het is manifest onjuist omdat verzoeker amper twee maanden (april en mei) deels 

heeft (moeten) een beroep doen op financiële steun van het O.C.M.W. nadat hij onvrijwillig werkloos 

was geworden. Dit eerste middel alleen reeds is op zich voldoende om te kunnen besluiten tot de 

inwilliging van huidig beroep. Onverminderd alle andere middelen aan te voeren na onderzoek van het 

administratief dossier of ambtshalve op te werpen door de Raad van State, werpt verzoeker ook nog 

volgende middelen tot NIETIGVERKLARING en tot SCHORSING op.” 

 

2.1.2. In een eerste middel stelt verzoeker dat de verwerende partij uitgegaan is van een foute 

veronderstelling. Hij betoogt dat het onjuist is te oordelen dat hij een onredelijke belasting zou vormen 

voor het sociale bijstandsstelsel, gezien hij gedurende amper twee maanden beroep heeft moeten doen 

op steun van het OCMW. 

De verwerende partij werpt een exceptie van onontvankelijkheid op, daar verzoeker nalaat enige 

juridische grondslag en wettelijke bepaling aan te wijzen waarop zijn middel wordt gebaseerd en dat hij 

geschonden acht. De verwerende partij stelt dat zij het gissen heeft naar de juridische gronden waarop 

dit beroep tot nietigverklaring werd gebaseerd. 

Luidens 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 worden begrepen de 

voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel 

door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 17 december 2004 , nr. 138.590; RvS 4 mei 

2004 , nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006 , nr. 135.618). Dergelijke omschrijving van de rechtsregel 

ontbreekt.  

Het middel ontbreekt een voldoende en duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de 

wijze waarop, volgens verzoeker, deze rechtsregel wordt geschonden. Een middel waarbij verweerder 

of de Raad slechts door het interpreteren van de bedoeling van verzoeker kan uitmaken welke 

schending van welke rechtsregel is bedoeld is niet ontvankelijk. Verzoeker heeft geen ontvankelijk 

middel tot nietigverklaring aangevoerd. 

 

Het eerste middel is onontvankelijk.   

 

2.2.1. Verzoeker voert een tweede middel aan: 

 

“Tweede middel: schending van het artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de 

Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 te Rome en goedgekeurd bij de 

wet van 13 mei 1955 en van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer specifiek het 

rechtszekerheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel. Verweerder dient het noodzakelijk evenwicht 

tussen haar beslissing en de ingeroepen feiten na te leven. In het bijzonder zal het redelijk karakter van 

een administratieve beslissing betrekking hebben op het bestaan zelf van de feiten, op de correcte 

juridische kwalificatie ervan, op de relevantie ervan, evenals op de beoordeling van de uiteindelijke 

beslissing met betrekking tot deze feiten. Het redelijkheidsbeginsel maakt ontegensprekelijk de 

beleidsruimte van verweerder wat nauwer, want hij moet ingevolge dit algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur alle belangen tegen elkaar afwegen. In casu blijkt duidelijk dat het humaan volkomen 

onverantwoord zou zijn om verzoeker een verblijfsvergunning te weigeren, nu hij reeds sedert 2007 

hetzij reeds meer dan 5 jaar de facto (en ook deels de iure) in België verblijf houdt. Verzoeker is naar 

België gekomen met de bedoeling er te werken en er zich een bestaan op te bouwen; verzoeker is niet 

bij de pakken blijven zitten, maar heeft taallessen gevolgd en heeft actief naar werk gezocht. Hij heeft 

slechts enkele maanden financiële hulp genoten vanwege het OCMW omdat hij er recht op had 

gedurende max. 6 maanden, als onvrijwillig werkloze. Maar nadien heeft hij onmiddellijk opnieuw 

kunnen werken, onverminderd tot op heden. Hij behoort dus niet tot het slag van gelukzoekers of 

economische vluchtelingen die er alleen maar op uit zijn om zo snel mogelijk een of andere OCMW-
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uitkering te kunnen trekken.... Er is ook nog het zg. “redelijkheidsbeginsel”, opgenomen in artikel 6 van 

het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, dat er zich 

tegen verzet om verzoeker de gevraagde verblijfsvergunning te weigeren.” 

 

2.2.2. Verzoeker betoogt dat het onredelijk is om hem een verblijfsvergunning te weigeren nu hij reeds 

sinds 2007 in België verblijf houdt. Hij stelt slechts enkele maanden financiële hulp genoten te hebben, 

waarna hij onmiddellijk opnieuw heeft kunnen werken, tot op heden. 

Verzoeker houdt verkeerdelijk voor dat hem een verblijfsvergunning geweigerd wordt. De bestreden 

beslissing heeft tot gevolg dat er een einde gesteld wordt aan zijn verblijfsrecht, en niet dat enig 

verblijfsrecht wordt geweigerd. 

Met het betoog dat hij slechts enkele maanden genoten heeft van financiële steun van het OCMW, 

betwist verzoeker de motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden beslissing, niet. Aangezien 

uit het administratief dossier is gebleken dat hij sedert 25 april 2012 niet meer is tewerkgesteld, dat hij 

niet meer beschouwd kan worden als werknemer, dat hij financiële steun heeft gekregen van de Staat, 

werd er niet op kennelijk onredelijke wijze geoordeeld dat hij niet meer voldoet aan artikel 40, § 4, 1° en 

2° van de vreemdelingenwet. Verzoeker doet geen enkele poging om die vaststelling te weerleggen. 

Met zijn betoog dat op geen enkele wijze gebaseerd is op concrete elementen, maakt hij geen 

schending aannemelijk van de door hem opgeworpen beginselen.  

Beslissingen over de toegang tot, het verblijf op en de verwijdering van het grondgebied, vallen niet 

onder het toepassingsgebied van artikel 6 van het EVRM (Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 

Maaouia c. Frankrijk (GC), nr. 39652/98, 5 oktober 2000, CEDH 2000-X; RvS 16 januari 2001 , nr. 

92.285; J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds), Handboek EVRM. Deel 2. Artikelsgewijze 

commentaar, Antwerpen , Intersentia, 2004, vol I, 409), zodat deze bepaling in rechte niet dienstig kan 

worden aangevoerd. 

 

Het tweede middel is niet gegrond. 

 

2.3.1. Verzoeker voert een derde middel aan: 

 

“Schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van de bestuurshandelingen en van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, m.n. het 

motiveringsbeginsel. Dat de bestreden beslissingen zoals alle bestuurshandelingen uitdrukkelijk dienen 

gemotiveerd te worden en de juridische en feitelijke overwegingen moeten vermelden die aan de 

bestreden beslissing ten grondslag liggen. Dat de motivering afdoende dient te zijn (artikel 3 van de Wet 

van 29 juli 1991). Dat het voor verzoeker dan ook onduidelijk is waarom de bestreden beslissing werd 

getroffen. Verzoeker heeft immers de vage indruk dat verweerder met twee maten en twee gewichten 

weegt en dat men zijn aanvraag op discriminerende wijze heeft afgewezen, vermits vele anderen die 

zich in dezelfde of gelijkaardige omstandigheden bevinden als verzoeker wel een visum krijgen.... Dat 

verweerder dan ook onzorgvuldig te werk ging: “...elke bestuurshandeling moet gebaseerd zijn op juiste 

en relevante feiten. De zorgvuldigheidsplicht verplicht de overheid er overigens toe om zich volledig en 

correct in te lichten alvorens een beslissing te nemen” (VAN HEULE, D., “De motiveringsplicht en de 

Vreemdelingenwet”, T.V.R., 1992-93, 67- 68). Men moet er ook oog voor hebben dat verzoeker hier 

sedert jaren woont, samen met zijn Spaanse echtgenote en met zijn 2 studerende zonen ; zij zijn allen 

vastbesloten hier hun verdere toekomst uit te bouwen. Hen repatriëren zou ernstige schade 

meebrengen: in werkelijkheid kunnen verzoeker en zijn gezin niet meer naar hun land van herkomst 

terugkeren. Zij hebben daar geen werk, geen naaste familie, geen sociaal vangnet enz... Verzoeker stelt 

dan ook met huidig rekwest een administratief beroep in tot NIETIGVERKLARING en tot SCHORSING 

tegen de negatieve beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken en het bevel van de Staatssecretaris 

voor Migratie- en Asiel om het recht op een verblijf van onbepaalde duur te weigeren en als 

onontvankelijk te aanzien.” 

 

2.3.2. Verzoeker betoogt dat het voor hem niet duidelijk is waarom de beslissing genomen werd en dat 

de verwerende partij met twee maten en twee gewichten werkt, daar er vele anderen wel een visum 

zouden krijgen. Een terugkeer naar het herkomstland zou hem veel schade berokkenen, daar hij hier 

alles zou hebben opgebouwd.  

 

Het middel gaat volledig voorbij aan de bestreden beslissing die geen weigering van een visum inhoudt, 

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

te verlaten, onder de bijlage 21. 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 
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genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt. Het begrip "afdoende" zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, 

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing. Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing leert dat het determinerende 

motief op grond waarvan de beslissing is genomen wordt aangegeven. Immers de beslissing geeft 

zowel een feitelijke uiteenzetting als een verwijzing naar de toepasselijke wettelijke bepalingen, zijnde 

artikel 40, § 4, 1° en 2° van de vreemdelingenwet.  

Het loutere feit dat verzoeker opwerpt dat zijn lange verblijf tot gevolg zou hebben dat een terugkeer 

naar zijn herkomstland een nadeel zou brengen, doet geen afbreuk aan het gegeven dat de verwerende 

partij met alle elementen van het administratief dossier rekening heeft gehouden en op een correcte 

wijze is overgegaan tot het nemen van de bestreden beslissing. Verzoeker maakt niet duidelijk op welk 

punt de motivering van de bestreden beslissing hem niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische 

en feitelijke gegevens de beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel 

van de formele motiveringsplicht (cf. RvS 26 maart 2002, nr. 105.103). 

 

Het derde middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

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: 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf juni tweeduizend dertien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


