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 nr. 105 847 van 25 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, X en hun minderjarige kinderen X en X, die verklaren van 

respectievelijk Nederlandse en Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 5 december 2012 hebben ingediend 

om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van 8 november 2012 die een einde stellen 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 31 december 2013 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 30 april 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 mei 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat T. STAPPERS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat T. BRICOUT, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 22 april 2010 doet eerste verzoekende partij een verklaring van inschrijving als beschikker van 

voldoende bestaansmiddelen. Verzoekende partij is uitkeringsgerechtigd in Nederland.  
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Op dezelfde dag doen de minderjarige kinderen (derde en vierde verzoekende partijen) een verklaring 

van inschrijving in functie van hun vader, eerste verzoekende partij.  

 

Op 21 juni 2010 doet tweede verzoekende partij een verklaring van inschrijving als familielid van een 

burger van de Unie, met name als echtgenote van de eerste verzoekende partij.  

 

Op 6 oktober 2010 wordt eerste verzoekende partij in het bezit gesteld van een E-kaart.  

 

Op 29 september 2010 wordt eerste verzoekende partij uitgenodigd om informatie te verstrekken 

aangaande haar huidige situatie aangezien de Dienst Vreemdelingenzaken was geïnformeerd dat 

verzoekende partij niet langer uitkeringsgerechtigd is in Nederland. Verzoekende partij toont vervolgens 

aan dat zij tewerkgesteld is. Het verblijfsrecht blijft behouden.  

 

Op 12 september 2012 wordt eerste verzoekende partij opnieuw uitgenodigd om informatie te 

verschaffen aangaande haar huidige situatie aangezien de Dienst Vreemdelingenzaken was 

geïnformeerd dat verzoekende partij werkloosheidsuitkeringen ontvangt sinds januari 2011.   

 

Op 8 november 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing die een einde stelt aan het recht op 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten, aan eerste verzoekende 

partij ter kennis gebracht op 12 november 2012. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de 

motivering luidt 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., N., Nationaliteit: Nederland, Geboortedatum: 01.02.1974, Geboorteplaats: Enschede, 

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 een E-kaart dd. 08.10.2010 naar aanleiding van zijn aanvraag tot verklaring van 

inschrijving (bijlage 19) van 22.10.2010 als beschikker van voldoende bestaansmiddelen (UWV-uitkering 

in Nederland). 

Uit telefonisch contact dd. 23.09.2010 met de gemeente bleek dat betrokkene niet langer 

uitkeringsgerechtigd was in Nederland en dat hij in België zou zijn tewerkgesteld. Aan betrokkene werd 

het voordeel van de twijfel gegeven en hij werd op 29.09.2010 verzocht om een bewijs aan te leveren 

van zijn gewijzigde situatie. Hij leverde de nodige bewijzen aan m.b.t. zijn hoedanigheid van werknemer 

en kon op deze basis het verblijfsrecht verder uitoefenen. 

Uit het administratief dossier bleek ondertussen dat de situatie van betrokkene hierna volledig was 

gewijzigd. 

Betrokkene werd daarom op 12.09.2012 vriendelijk verzocht ons in kennis te stellen van zijn huidige 

economische activiteiten of, bij gebrek daaraan, mee te delen welke bestaansmiddelen hij ter 

beschikking heeft. 

Overeenkomstig artikel 42bis § 1, beschikt de staatssecretaris of zijn gemachtigde immers over de 

mogelijkheid te controleren of aan de naleving van de voorwaarden tot uitoefening van het verblijfsrecht 

is voldaan. Betrokkene nam kennis van dat verzoek op 17.09.2012. 

Betrokkene legde op 25.09.2012 een attest van uitbetalingen werkloosheidsuitkering (ACV Turnhout- 

periode 01/2011 tot 08/2012), een overeenkomst voor opleiding (VDAB beroepsopleiding vanaf 

14.08.2012), een inschrijving als werkzoekende (VDAB-attest dd.20.09.2012) en een OCMW-attest 

(dd.20.09.2012 geen steunverlening) voor. 

Uit de gegevens van het dossier is gebleken dat betrokkene na 31.03.2011 niet meer is tewerkgesteld 

geweest in België. Betrokkene voldoet dus niet aan de voorwaarden om het verblijfsrecht als werknemer 

te behouden. 

Overeenkomstig artikel 42bis § 2, 3° kon hij nog 6 maanden, vanaf de dag dat hij onvrijwillig werkloos is 

geworden, beschouwd worden als werknemer. Immers, gezien het bewijs van werkloosheidsuitkering 

mag ervan uitgegaan worden dat hij aan de opgesomde voorwaarden van het artikel voldeed: namelijk 

onvrijwillig werkloos te zijn geworden na afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van minder dan 

1 jaar en ingeschreven te zijn bij de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling. Intussen zijn die 6 

maanden echter overschreden en kan dus worden vastgesteld dat betrokkene niet meer als werknemer 
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kan worden beschouwd overeenkomstig artikel 40 § 4 of artikel 42bis § 2, 3° van de wet van 

15.12.1980. 

Betrokkene toont aan ingeschreven te zijn bij de VDAB als werkzoekende en een VDAB-

beroepsopleiding te hebben gevolgd. Er dient vastgesteld te worden, uit de gegevens van het dossier, 

dat betrokkene sinds 31.03.2011 niet meer was tewerkgesteld en pas na meer dan 1 jaar werkloos te 

zijn geweest, stappen onderneemt om zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten door het volgen van 

een vooropleiding die liep tot 15.10.2012 (zie telefonische communicatie met VDAB werkwinkel in 

dossier). 

Intussen is de duur van inactiviteit echter al aardig opgelopen. Gezien de lange duur van de 

werkloosheid en de slechts bescheiden bewijzen van een actieve zoektocht naar werk, na de 

beëindiging van de tewerkstelling, is het redelijk te stellen dat betrokkene niet afdoende heeft bewezen 

een reële kans op tewerkstelling te maken zoals voorzien in art. 40, §4, eerste lid, 1° van de wet van 

15.12.1980. Gezien betrokkene op geen enkele manier meer voldoet aan de voorwaarden zoals in 

artikel 40 § 4 opgenomen, kan overeenkomstig artikel 42bis § 1 van de wet van 15.12.1980 een einde 

gesteld worden aan het verblijfrecht van de burger van de Unie.” 

 

Op 8 november 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing die een einde stelt aan het recht op 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten, aan tweede  

verzoekende partij ter kennis gebracht op 13 november 2012. Dit is de tweede bestreden beslissing 

waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 42 quater en 42 ter 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: H., R., Nationaliteit :Marokko, Geboortedatum: 06.04.1978, Geboorteplaats: Casablanca, 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) verblijvende te: (…). 

+ 2 kinderen: B. H. R.R … (Nederland) en B. M. RR … (Nederland) 

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

Reden van de beslissing: 

Betrokkene verkreeg het verblijf in functie van haar echtgenoot, dhr. B. N.. 

De echtgenoot van betrokkene kan niet meer genieten van de meer voordelige verblijfsbepalingen. 

overeenkomstig art. 40 van de wet van 15.12.1980 gezien hij niet meer aan de voorwaarden van art. 40 

§4 van de wet van 15.12.1980 voldoet en daarom werd er volgens art. 42 bis van de wet een einde 

gesteld aan zijn verblijf. 

Overeenkomstig art 42 quater van diezelfde wet dient dan ook een einde gesteld te worden aan het 

verblijf van de echtgenote aangezien er een einde gesteld wordt aan het verblijfsrecht van de burger van 

de Unie die zij vervoegd heeft. Er werden geen relevante documenten voorgelegd naar aanleiding van 

de uitnodigingsbrief van Dienst Vreemdelingenzaken dd 12.09.2012 (betekend op 17.09.2012) waarbij 

betrokkenen werden gevraagd eventuele humanitaire elementen toe te lichten overeenkomstig art. 42 

quater §1, 3e lid waarmee rekening dient gehouden te worden bij de beoordeling van het dossier. 

Bijgevolg is het redelijk te stellen dat betrokkene zonder problemen moet in staat zijn gevolg te geven 

aan deze intrekking van verblijfsrecht. 

Overeenkomstig artikel 42 ter § 1,10 van de wet van 15.12.1980 dient tevens het verblijfsrecht van de 

minderjarige kinderen (B. H. en B. M.) eveneens beëindigd te worden. In het belang van de kinderen 

dienen zij de ouders te vervoegen.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Een minderjarige wordt als handelingsonbekwaam beschouwd, hetgeen tot gevolg heeft dat een 

minderjarige vertegenwoordigd dient te zijn door zijn vader, zijn moeder of zijn voogd om op een 

rechtsgeldige wijze een beroep in te dienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Er wordt op 

deze algemene regel een uitzondering aanvaard, met name wanneer het een minderjarige betreft, die 

geen infans meer is en over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt, telkens het rechten betreft 

die aan zijn persoon zijn verbonden. 

 

In casu betreft de tweede bestreden beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan 

drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten ten aanzien van tweede, derde en vierde 

verzoekende partijen, rechten die aan de persoon verbonden zijn, doch de derde en vierde verzoekende 

partijen beschikken gezien hun leeftijd (respectievelijk 12 jaar en 4 jaar) niet over voldoende 
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onderscheidingsvermogen om een beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in te stellen. Zij 

dienden aldus vertegenwoordigd te worden door hun vader, moeder of voogd. Aangezien in het 

verzoekschrift niet gepreciseerd wordt dat de eerste en tweede verzoekende partijen optreden in hun 

hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen dient bijgevolg 

vastgesteld te worden dat het beroep van de derde en vierde verzoekende partijen onontvankelijk is. 

 

3. Over de rechtspleging 

 

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”. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1 In het enige middel voeren verzoekende partijen de schending aan 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 (hierna: het vreemdelingenbesluit), van de artikelen 40, § 4 en 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) en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Ter adstruering van het middel zetten verzoekende partijen in hun synthesememorie het volgende 

uiteen:  

 

“Artikel 40§4, 1° van de Vreemdelingenwet stipuleert:  

(…) 

Aangezien de heer B. in de eerste plaats voldoet aan de in artikel 41, 1
ste

 lid bedoelde voorwaarden. 

Dat de heer B. bovendien bewijst dat hij het Rijk is binnen gekomen om werk te zoeken en dat hij tot op 

heden nog steeds werk zoekt en een reële kans maakt om te worden aangesteld. 

Dat de heer B. nu bijkomende stukken 14, 15 en 16 bijbrengt waaruit blijkt dat de heer B. tot 10 

sollicitaties doet per dag via de website van de VDAB en hierbij allesbehalve kieskeurig is (kon maar via 

de VDAB website uitgeprint worden vanaf november 2012). 

Dat de antwoorden van de aangeschreven werkgevers boekdelen spreken: de posities zijn reeds 

ingevuld, de heer B. heeft onvoldoende ervaring (nagenoeg elke werkgever vraag om ervaring in de 

sector waarin deze actief is), het profiel van de heer B. komt niet overeen met het gezochte profiel, .... 

Dat de heer B., onder verwijzing naar het voornoemde en naar de uiteenzetting van de feiten, bewijst 

dat hij actief naar werk zoekt, getuige eveneens het gegeven dat hij tot op de dag van vandaag nog 

steeds een werkloosheidsuitkering ontvangt en getuige de intensieve trajectbegeleiding . 

Het is algemeen geweten dat er sprake is van een slecht economisch klimaat voor laaggeschoolden, 

zoals i.c. de heer B.. 

Zoals gezegd vragen alle werkgevers om ervaring in de sector waarin deze actief is, hetgeen de heer B. 

niet in alle sectoren heeft. 

Dat het verweer van de Belgische Staat terzake als zou de heer B. niet bewijzen dat hij geen werk kan 

vinden, minstens niet zou aantonen dat hij inspanningen heeft gedaan om werk te vinden, derhalve 

volstrekt onterecht is (zie supra). 

Dat de heer B. bovendien wel degelijk een zeer reële kans maakt om te worden aangesteld in de nabije 

toekomst gezien hij de noodzakelijke vooropleiding met vrucht beëindigd heeft en de nodige testen 

(lichamelijke- en psychische) van juni 2011 tem januari 2013 heeft doorstaan en gezien hij in februari 

2013 kan starten aan de opleiding van zwaar vervoer voor het bekomen van een rijbewijs CE. 

Dat de heer B., zoals gezegd, alle voorafgaande testen en proeven voor de start van voornoemde 

opleiding met vrucht heeft beëindigd en hij, zoals gezegd, vanaf februari 2013 kan starten aan een 

opleiding voor zwaar vervoer, zijnde tot het bekomen van een rijbewijs CE als vrachtwagenchauffeur, 

autobusbestuurder, autocarbestuurder, bestuurder van een lichte vrachtwagen, zware vrachtwagen en 

van trekker met oplegger, bestuurder van zware vrachtwagen met aanhangwagen of chauffeur 

distributie. 

Voornoemde beroepen zijn allen knelpuntberoepen zoals vastgesteld in het "Bericht over de vaststelling 

van de lijst van beroepen voor versoepelde procedure van arbeidskaarten in het Vlaams Gewest ter 

uitvoering van het Koninklijk Besluit van 21/04/2006 van 05/05/2006, zoals gepubliceerd in het Belgisch 

Staatsblad op 18/05/2006. 

Dat derhalve alles erop wijst dat verzoeker: 

1) nog actief op zoek is naar werk en 
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2) een zeer reële kans maakt om te worden aangesteld 

Dat de staatssecretaris voor asiel en migratie en voor maatschappelijke integratie derhalve in zijn 

beslissing van 08/11/2012 betreffende de heer BAHA onterecht heeft geoordeeld dat de heer B. op 

geen enkele manier meer voldoet aan de voorwaarden zoals in artikel 40 §4 opgenomen en derhalve 

desbetreffende een foutieve toepassing van voornoemd wetsartikel heeft gemaakt. 

3.2. 

Dat artikel 42bis van de vreemdelingenwet stipuleert: 

§ 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. 

Aangezien de heer B. ten genoegen van recht heeft aangetoond (zie stuk 4 - attest van de VDAB 

trajectbegeleiding) dat hij zich zo spoedig als mogelijk, zijnde vanaf juni 2011, heeft ingeschreven (na 

desbetreffende de nodige testen afgelegd te hebben) voor een deelname aan de beroepsopleiding van 

zwaar vervoer en terstond werk heeft gezocht in afwachting van. 

Dat het niet aan de heer B. kan verweten worden dat er desbetreffende een wachttijd in acht dient 

genomen te worden. 

Dat de heer B. desbetreffende een vooropleiding, zijnde een cursus vervolg nederlands bij de VDAB 

heeft gevolgd van 14/08/2012 tot 15/10/2012. 

Dat derhalve geoordeeld dient te worden dat de heer BAHA start met een beroepsopleiding (zie o.a. 

stuk 17), hetgeen maakt dat hij in toepassing van artikel 42bis §2, 4° zijn verblijfsrecht dient te behouden 

zoals voorzien in artikel40§4, eerste lid, 1°. 

De heer B. is onvrijwillig werkloos geworden en start naar aanleiding hiervan met een beroepsopleiding. 

Dat de staatssecretaris voor asiel en migratie en voor maatschappelijke integratie derhalve onterecht 

heeft geoordeeld dat overeenkomstig artikel 42bis §1 van de Vreemdelingenwet een einde kan gesteld 

worden aan het verblijfsrecht van de heer B. N.. 

Dat er desbetreffende derhalve een verkeerde toepassing is gemaakt van artikel 42bis §1 van de 

Vreemdelingenwet. 

3.3 

Dat het in dit dossier derhalve overduidelijk is dat bovendien de zorgvuldigheidsplicht is geschonden 

gezien de bestreden beslissing niet steunt op deugdelijke feitenvergaring door de staatssecretaris voor 

asiel en migratie en voor maatschappelijke integratie. 

Dat de heer B. N. ten overvloede nog verwijst naar de beslissing van uw Raad met nummer 69.240 van 

donderdag 27/10/2011 (stuk 13) waarin geoordeeld werd dat: 

"Uit artikel 42bis, §2,4° Vw. volgt dat een EU-onderdaan die op grond van artikel 40, §4, eerste lid, 1° 

Vw. een verblijfsrecht heeft erkend gezien als werknemer, dit verblijfsrecht kan behouden als hij start 

met een beroepsopleiding, ook al is hij geen werknemer meer. 

Het betreft hier een beslissing die de verwerende partij treft over het hoofd heen van de verzoeker die 

geniet van een verblijfsrecht. Een einde stellen aan het verblijfsrecht is een ingrijpende beslissing. 

Bovendien voorziet artikel 42bis, §2 Vw. specifieke uitzonderingssituaties die een EU-onderdaan 

toelaten verder te genieten van het verblijfsrecht dat hij gekregen heeft op grond van artikel 40, §4, 

eerste lid, 1° Vw., ook al is hij niet meer aan de slag als werknemer. Het is de taak van de verwerende 

partij om zich te laten inlichten en te laten nagaan of verzoeker in aanmerking komt voor de specifieke 

uitzonderingssituaties in artikel 42bis, § 2,4° Vw. en of hij de daarin gestelde voorwaarden vervult. Uit 

stuk 7 gevoegd bij het verzoekschrift blijkt dat de verzoeker een beroepsopleiding gevolgd heeft. Het 
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toelaten dat stukken die voor het eerst bij het verzoekschrift worden gevoegd in de debatten worden 

betrokken, is gerechtvaardigd in het geval dat de administratieve overheid een administratieve 

rechtshandeling neemt op eigen initiatief m.a.w. zonder dat de verzoekende partij erom gevraagd 

heeft», De verwerende partij is onzorgvuldig geweest en had informatie moeten inwinnen over de 

situatie van de verzoeker in het licht van de toepassing van artikel 42bis, § 2,4° Vw. De 

zorgvuldigheidsplicht is geschonden want de beslissing steunt niet op deugdelijke feitenvergaring". 

Dat, had de staatssecretaris voor asiel en migratie en voor maatschappelijke integratie zorgvuldig te 

werk gegaan, hij had dienen te oordelen dat het voldoende bewezen was dat de heer B. N. nog naar 

werk aan het zoeken is en een reële kans maakt om te worden aangesteld en bovendien een 

beroepsopleiding is gestart en dit alles naar aanleiding van zijn onvrijwillig werkloos worden. 

Dat de staatssecretaris voor asiel en migratie en voor maatschappelijke integratie dan ook niet tot het 

besluit zou gekomen zijn, zoals hij dit in casu wel gedaan heeft, dat de heer B.N. pas na meer dan 1 jaar 

werkloos te zijn geweest stappen zou ondernomen hebben om zijn kansen op de arbeidsmarkt te 

vergroten. 

Onder verwijzing naar het voorgaande is deze motivering volstrekt onterecht. 

Besluit betreffende de heer B. N. : 

De bestreden beslissing dient vernietigd te worden ingevolge schending van: 

Artikel 54 van het KB van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, artikel 40§4 en 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 (Vreemdelingenwet) en schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, zijnde een 

beginsel van behoorlijk bestuur. 

5. 

Besluit betreffende Mevrouw H. R. en de twee minderjarige kinderen: 

Dat de bestreden beslissing betreffende voornoemden volledig geënt is op de beslissing betreffende de 

heer B. N. zodat ook deze bestreden beslissing dient vernietigd te worden ingevolge schending van: 

Artikel 54 van het KB van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 42 quater en 42 ter van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen (Vreemdelingenwet) en schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, zijnde een beginsel 

van behoorlijk bestuur.”  

 

4.2 Artikel 40, § 4 van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

  

“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.” 

 

In de bestreden beslissing wordt vastgesteld, overeenkomstig de stukken van het administratief dossier, 

dat verzoekende partij een attest van uitbetalingen werkloosheidsuitkering voor de periode januari 2011 

tot augustus 2012 voorlegt. Dit wordt niet betwist door verzoekende partij. Verwerende partij stelt 

bovendien vast dat verzoekende partij sinds 31 maart 2011 niet meer is tewerkgesteld in België. Blijkens 

de stukken van het administratief dossier genoot verzoekende partij een verblijfsrecht op grond van een 

tewerkstelling als werknemer sinds 4 maart 2011. Ook dit wordt niet betwist door verzoekende partij. 
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Waar verwerende partij oordeelt dat verzoekende partij niet meer voldoet aan de voorwaarden om het 

verblijfsrecht als werknemer te behouden, is het motief aldus niet onjuist of kennelijk onredelijk.  

 

Artikel 42bis, § 2 van de vreemdelingenwet bepaalt: 

  

“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.” 

 

Aangezien verzoekende partij op 4 maart 2011 haar verblijfsrecht heeft behouden als werknemer en 

verwerende partij vervolgens vaststelt dat zij niet meer is tewerkgesteld sinds 31 maart 2011 en sinds 1 

februari 2011 is ingeschreven bij de bevoegde dienst voor arbeidsvoorziening, past verwerende partij 

artikel 42bis, § 2, 3° van de vreemdelingenwet toe. Het statuut van werknemer blijft ten minste zes 

maanden behouden. Verwerende partij stelt vervolgens in de bestreden beslissing vast dat de zes 

maanden overschreden zijn en hierdoor niet meer als werknemer kan worden beschouwd.  

 

Eerste verzoekende partij betoogt dat zij wél voldoet aan de in artikel 41, eerste lid bedoelde 

voorwaarden omdat zij bewijst tot op heden werk te hebben gezocht en een reële kans maakt om te 

worden aangesteld. Zij verwijst naar bijkomende stukken waaruit blijkt dat zij tot 10 sollicitaties deed per 

dag. Zij bewijst dat zij actief naar werk zoekt. Dit blijkt ook uit het feit dat zij nog steeds 

werkloosheidsuitkering ontvangt en getuige de intensieve trajectbegeleiding. Zij meent dat de 

verwerende partij ten onrechte oordeelt dat zij geen werk kan vinden, minstens niet zou aantonen dat zij  

voldoende inspanningen zou hebben gedaan om werk te vinden. Verder meent verzoekende partij dat 

zij wel degelijk een reële kans maakt om te worden aangesteld in de nabije toekomst aangezien zij een 

vooropleiding en de nodige testen met vrucht heeft doorstaan en in februari 2013 kan starten met een 

opleiding van zwaar vervoer. 

 

Op 12 september 2012 wordt eerste verzoekende partij uitgenodigd om haar huidige activiteiten aan te 

tonen als werkzoekende. Er wordt gevraagd om bewijzen voor te leggen aangaande haar reële kans op 

tewerkstelling, een VDAB-attest of sollicitatiebrieven.  

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekende partij op 25 september 2012 het 

volgende heeft voorgelegd: een attest van ACV met betrekking tot werkloosheidsuitkeringen voor de 

periode van januari 2011 tot augustus 2012; een VDAB attest van 14 augustus 2012 in verband met een 

opleiding ‘schakelmodule transport’; een VDAB attest van 20 september 2012 in verband met de 

inschrijving als werkzoekende sinds 1 februari 2011 en een verklaring van het OCMW dat betrokkene 

geen financiële hulp ontvangt van het OCMW Turnhout.       

     

Waar verzoekende partij verwijst naar de talrijke sollicitaties en de stukken 14, 15 en 15 in bijlage van 

de synthesememorie, stelt de Raad vast dat er geen sollicitatiebrieven of stukken dienaangaande zijn 

overgemaakt aan verwerende partij. Verzoekende partij kan verwerende partij bezwaarlijk verwijten 

geen rekening te hebben gehouden met de talrijke sollicitaties waarvan zij geen kennis heeft gegeven 

aan verwerende partij. Het argument dat verzoekende partij deze stukken pas kon afprinten vanaf 

november 2012, doet hieraan geen afbreuk aangezien zij dit argument evenmin ter kennis heeft 

gebracht aan de verwerende partij.   

 

In de bestreden beslissing stelt verwerende partij vast dat verzoekende partij is ingeschreven bij de 

VDAB als werkzoekende en een VDAB-beroepsopleiding heeft gevolgd. Evenwel merkt verwerende 

partij tevens op dat verzoekende partij sinds 31 maart 2011 niet meer was tewerkgesteld en pas na 

meer dan 1 jaar werkloos te zijn geweest stappen onderneemt om haar kansen op de arbeidsmarkt te 
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vergroten door het volgen van een vooropleiding die liep tot 15 oktober 2012. Het motief is niet kennelijk 

onredelijk aangezien verwerende partij, zoals hoger reeds opgemerkt , niet op de hoogte was van het 

thans opgeworpen argument in verband met de talrijke sollicitaties. Bovendien maakt verzoekende partij 

thans voor het eerst gewag van het feit dat zij geslaagd is voor de vooropleiding en de nodige 

lichamelijke - en psychische testen met vrucht heeft afgelegd waardoor zij in februari 2013 kan starten 

aan de opleiding voor zwaar vervoer. Uit het dossier blijkt duidelijk dat verzoekende partij geen gewag 

maakte van een ‘vooropleiding’ om een opleiding voor zwaar vervoer te kunnen volgen, noch van 

psychologische en lichamelijke testen die zij met vrucht diende te ondergaan. Er moet worden 

benadrukt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen als annulatierechter enkel een 

wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing kan uitoefenen (wetsontwerp tot hervorming van de 

Raad van State en oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Memorie van Toelichting, 

Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 94). Dit houdt in dat de Raad in het raam van de uitoefening 

van zijn wettelijk toezicht niet bevoegd is om zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van 

die van de administratieve overheid. De Raad is 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 tot een onredelijk besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, 

nr.101.624).      

 

Verwerende partij oordeelt in de bestreden beslissing dat de duur van de inactiviteit al aardig was 

opgelopen, spijts de vooropleiding, en dat gezien de lange duur van de werkloosheid en de slechts 

bescheiden bewijzen van een actieve zoektocht naar werk, na beëindiging van de tewerkstelling, het 

redelijk is te stellen dat verzoekende partij niet afdoende heeft bewezen een reële kans op 

tewerkstelling te maken zoals voorzien in artikel 40, § 4, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet. Het feit 

dat verzoekende partij reeds in juni 2011 was ingeschreven voor de beroepsopleiding en door de lange 

wachttijd pas op 14 augustus 2012 de vooropleiding kon beginnen, doet aan het hierboven vermeld 

motief geen afbreuk, met name dat de duur van de inactiviteit al aardig was opgelopen en zij slechts 

weinig bewijzen heeft voorgelegd waaruit een actieve zoektocht naar werk zou blijken. Bovendien 

bevestigt verzoekende partij dat zij weinig kans maakte op tewerkstelling nu zelf stelt “dat de 

antwoorden van de aangeschreven werkgevers boekdelen spreken: (…), onvoldoende ervaring 

(nagenoeg elke werkgever vraag om ervaring in de sector waarin deze actief is), (…)”.     

 

Waar verzoekende partij verwijst naar een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen waarin 

werd geoordeeld dat de verwerende partij onzorgvuldig had gehandeld door geen informatie in te 

winnen over de situatie van de verzoekende partij, merkt de Raad op dat de feitelijke omstandigheden 

die aanleiding gaven tot de aangebrachte rechtspraak niet identiek is aan de huidige zaak. Integendeel 

in casu heeft verwerende partij wel degelijk informatie opgevraagd aan de verzoekende partij.  

 

Verzoekende partij betoogt ten slotte dat het oordeel van verwerende partij onzorgvuldig is.  

 

In wezen beperkt verzoekende partij zich in het middel tot het bespreken van de in de bestreden 

beslissingen gedane feitelijke vaststellingen en het geven van een eigen versie of verklaring er voor, 

zodat zij in wezen haar beoordeling in de plaats stelt van de beoordeling gedaan door de verwerende 

partij. De aangevoerde kritiek geeft te dezen aldus weliswaar blijk van een andere feitelijke beoordeling 

van de gegevens van de zaak dan die van bevoegde overheid, doch het onderzoek van deze andere 

beoordeling nodigt te dezen de Raad uit tot een opportuniteitsonderzoek hetgeen niet tot de 

bevoegdheid van de Raad behoort. Een schending van de zorgvuldigheidsplicht wordt niet aangetoond.  

 

Artikel 42bis, § 1 van de vreemdelingenwet voorziet expliciet in de mogelijkheid om het verblijfsrecht van 

verzoekende partij te beëindigen wanneer zij niet meer voldoet aan de in artikel 40, § 4 van de 

vreemdelingenwet bedoelde voorwaarden. Verzoekende partij heeft geen bewijzen aan verwerende 

partij ter kennis gebracht dat zij nog valt onder één van de onder artikel 40, § 4 bedoelde burgers van de 

Unie, zodat verwerende partij op redelijke wijze heeft geconcludeerd dat het verblijfsrecht van 

verzoekende partij kan beëindigd worden. Verzoekende partij slaagt er niet in de motieven van de 

bestreden beslissing te weerleggen of aan te tonen dat verwerende partij op onzorgvuldige en kennelijk 

onredelijke wijze tot deze conclusie is gekomen. Het kan verwerende partij niet ten kwade worden 

geduid geen rekening te houden met gegevens waarvan zij geen kennis had. 

 

Verzoekende partijen laten na uiteen te zetten op welke wijze artikel 54 van het vreemdelingenbesluit is 

geschonden door de bestreden beslissingen waardoor dit onderdeel van het middel onontvankelijk is.  

 

Het enige middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.  
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Daar waar verzoekende partijen menen dat de tweede bestreden beslissing moet worden vernietigd 

ingevolge de vernietiging van de eerste bestreden beslissing, kunnen zij niet worden gevolgd, nu de 

Raad besluit tot de verwerping van het beroep tot nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing.   

 

5. Kosten 

 

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

partijen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 350 euro, komen ten laste van de verzoekende partijen, elk voor 

de helft. 

 

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

 

mevr. N. MOONEN, voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


