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 nr. 106298 van 3 juli 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 26 oktober 2012 heeft 

ingediend om  de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris van Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 25 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 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 22 mei 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 juni 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. VAN WEYENBERGE en van 

advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende op 9 september 2009 een aanvraag in tot verklaring van inschrijving in de 

hoedanigheid van werknemer/werkzoekende. 

 

1.2. Op 25 februari 2010 werd verzoeker in het bezit gesteld van een E-kaart.  

 

1.3. Op 29 maart 2012 werd verzoeker door de gemachtigde van de staatssecretaris van Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) uitgenodigd om 

zijn huidige economische activiteiten en/of bestaansmiddelen aan te tonen alsook eventuele humanitaire 

elementen te laten gelden overeenkomstig artikel 42quater, § 1, 3
de

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

vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet). 

 

1.4. Op 25 juni 2012 nam de gemachtigde een beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Verzoeker werd hiervan in kennis 

gesteld op 9 oktober 2012. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden 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 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: xxx, Nationaliteit -.Spanje, Geboortedatum : 

15.11.1961, (…) 

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 werknemer/werkzoekende op 

9/9/09 , en verkreeg de E-kaart op 25/2/10. Overeenkomstig artikel 42bis, §1 van de wet van 15.12.1980 

kan de minister of zijn gemachtigde controleren of aan de naleving van de verblijfsvoorwaarden wordt 

voldaan. 

Op 29/3/12 verstuurde Dienst Vreemdelingenzaken een uitnodigingsbrief naar de gemeente waarbij 

betrokkene werd uitgenodigd zijn huidige economische activiteiten en/of bestaansmiddelen aan te 

tonen, en 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. In de brief staat 

duidelijk vermeld dat het niet voorleggen van de gevraagde documenten gevolgen kan hebben voor het 

verblijfsrecht. Betrokkene betekende de uitnodigingsbrief op 21/5/12, en legde binnen de gegeven 

maand geen documenten voor. 

Uit bijkomend onderzoek blijkt dat betrokkene sinds 31/8/2011 niet meer is tewerkgesteld. 

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

geworden, beschouwd worden als werknemer. Intussen zijn deze 6 maanden reeds ruimschoots 

overschreven en kan betrokkene niet meer worden beschouwd als werknemer artikel 42 bis § 2, 3° van 

de wet van 15-12-1980. 

Voor zover hij heden werkzoekend zou zijn, moet worden vastgesteld dat hij niet aan de 

verblijfsvoorwaarden als werkzoekende voldoet, overeenkomstig artikel 40, §4, 1° van de wet van 

15.12.1980. Immers, indien betrokkene een reële kans op tewerkstelling zou hebben binnen de 

Belgische arbeidsmarkt, mag worden verwacht dat betrokkene reeds aan de slag zou zijn geweest. 

Uit het administratief dossier blijkt dat betrokkene beroep moet doen op financiële steun van het OCMW 

om in het levensonderhoud te voorzien. Betrokkene dient dus heden beschouwd te worden als 

beschikker van voldoende bestaansmiddelen, zonder economische activiteiten in België. Deze 

bestaansmiddelen worden echter ter beschikking gesteld door de Belgische overheid, wat uiteraard niet 

in overeenstemming is met de voorwaarden zoals opgenomen in art. 40, §4, eerste lid, 2° (wet 

15.12.1980). 

Aangezien betrokkene niet langer voldoet aan de eerder vermelde verblijfsvoorwaarden en een 

onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandsstelsel, wordt een einde gesteld aan het 

verblijfsrecht overeenkomstig artikel 42bis, §1 van de wet van 15.12.1980.” 

 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van verweerder om de kosten van het geding ten laste van verzoeker te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker haalt in wat als een enig middel kan worden beschouwd in zijn synthesememorie de 

schending aan van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van bestuurshandelingen. 

Het middel wordt als volgt toegelicht: 

 

“De Dienst Vreemdelingenzaken geeft als reden van beslissing het volgende element op: 
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“...kan betrokkene niet meer beschouwd worden als werknemer artikel 42bis §2, 3° van de wet van 15-

12-1980. 

Voor zover hij heden werkzoekend zou zijn, moet worden vastgesteld dat hij niet aan de 

verblijfsvoorwaarden als werkzoekende voldoet, overeenkomstig artikel 40§4,1 ° van de wet van 15-12-

1980. Immers, indien betrokkene een reële kans op tewerkstelling zou hebben binnen de Belgische 

arbeidsmarkt, mag worden verwacht dat hij reeds aan de slag zou zijn geweest. 

Aangezien betrokkene niet langer voldoet aan de eerder vermelde bedrijfsvoorwaarden, wordt een 

einde gesteld aan het verblijfsrecht overeenkomstig artikel 42bis, §1 van de wet van 15- 12-1980. ” 

Dat artikel 40 §4, 1° stelt dat “Iedere burger van de Unie het recht heeft gedurende meer dan drie 

maanden in het Rijk te verblijven indien hij de in artikel 41 , eerste lid bedoelde voorwaarde vervult en hij 

hetzij in het Rijk werknemer is of zelfstandige 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; 

Dat verzoeker STEEDS werk is blijven zoeken; (stuk 2) 

Hiervan getuigen zijn ontelbare sollicitaties waarvan er verscheidene dateren van tijdens de c door de 

Dienst Vreemdelingenzaken aangehaalde periode namelijk tussen 10 september 2011 ^ en 1 juli 2012; 

( 

) Dat verzoeker in deze periode postuleerde voor een veertigtal functies maar dat hij, ondanks \ goede 

kwalificaties, regelmatig werd afgewezen omwille van economische moeilijkheden; 

Dat verzoeker ook STEEDS allerhande opleidingen heeft gevolgd en zich heeft bijgeschoold; ( stuk 3) 

Dat hij ook opleidingen aan de VDAB heeft gevolgd en regelmatig volgt; 

Dat verzoeker STEEDS op regelmatige basis werk heeft gevonden en wel degelijk op dit ogenblik als 

werknemer is aangesteld; ( stuk 4) 

Dat verzoeker regelmatig werkt; 

Dat dit aantoont dat hij wel degelijk een reële kans heeft binnen de Belgische arbeidsmarkt; 

Dat de feiten aantonen dat de beslissing onterecht werd genomen en niet wettelijk gemotiveerd is ; 

Dat de dienst Vreemdelingenzaken geen rekening heeft gehouden met de ontelbare sollicitaties 

waaraan verzoeker heeft deelgenomen daar ze uitsluitend refereert naar het feit dat betrokkene 

gedurende een bepaalde periode een leefloon ontving;  

Dat het feit dat men een leefloon ontvangt nog niet betekent dat men niet de nodige inspanningen 

verricht om werk te bekomen; 

Dat dit gehele dossier uiteraard ook dient bekeken te worden in het licht van de economische crisis die 

in de periode 2011-2012 net op zijn hoogtepunt was; 

Dat de dienst Vreemdelingenzaken niet alle aanwezige elementen in overweging genomen heeft; 

Dat de dienst Vreemdelingenzaken in het licht van deze elementen niet afdoende motiveert waarom een 

einde wordt gesteld aan verzoekers verblijf van meer dan drie maanden; 

Dat een motivering op basis van foutieve gegevens niet stand houdt; 

Dat de Dienst Vreemdelingenzaken de materiële motiveringsplicht schendt doordat ze zich niet 

baseerde op correcte feitelijke gegevens en ze derhalve niet in alle redelijkheid tot haar besluit is 

gekomen; 

Dat de Dienst Vreemdelingenzaken art. 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen schendt; 

Dat verzoeker om deze redenen en nog eventuele andere te ontwikkelen in de loop van de procedure, 

verzoekt dat het beroep zou worden aanvaard en dat de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken 

zou worden herbekeken en bovendien de uitvoering van de beslissing zou geschorst worden.” 

 

3.2. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen neergelegde 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 ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 

1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die 

aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert 

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

beslissing.  

 

De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven worden 

aangegeven op grond waarvan deze beslissing is genomen.  

In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregels, met name de artikelen 42bis en 40, 

§ 4 van de Vreemdelingenwet. 

Tevens bevat de beslissing een motivering in feite met name dat verzoeker niet meer kan beschouwd 

worden als werknemer aangezien uit bijkomend onderzoek blijkt dat verzoeker sinds 31 augustus 2011 
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niet meer is tewerkgesteld. Vanaf die datum van onvrijwillige werkloosheid kon hij nog zes maanden als 

werknemer worden beschouwd, maar in de bestreden beslissing wordt overwogen dat deze zes 

maanden ruimschoots voorbij zijn zodat er geen sprake meer is van een behoud van verblijfsrecht als 

werknemer. 

 

In de bestreden beslissing wordt voorts overwogen dat verzoeker niet als werkzoekende kan worden 

beschouwd. In de bestreden beslissing wordt dienaangaande overwogen dat, indien hij een reële kans 

op tewerkstelling maakt, verwacht mag worden dat hij reeds aan de slag geweest zou zijn geweest, wat 

niet het geval is.  

Verder wordt in de bestreden beslissing overwogen dat verzoeker beroep moet doen op financiële steun 

van het OCMW om in het levensonderhoud te voorzien. In casu betreft het bestaansmiddelen die ter 

beschikking worden gesteld door de Belgische overheid, wat niet overeenstemt met de voorwaarden 

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

Er wordt besloten dat aangezien verzoeker niet langer voldoet aan de eerder vermelde 

verblijfsvoorwaarden en een onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandsstelsel, een einde 

wordt gesteld aan zijn verblijfsrecht overeenkomstig artikel 42bis,  § 1 van de Vreemdelingenwet.  

 

Aangezien de juridische en feitelijke motieven die de bestreden beslissing schragen duidelijk zijn 

weergegeven in deze beslissing en verzoeker derhalve in de mogelijkheid werd gesteld zijn 

rechtsmiddelen met kennis van zaken aan te wenden, kan geen schending van de artikelen 2 en 3 van 

de wet van 29 juli 1991 worden vastgesteld.  

 

De Raad wijst er tevens op dat de formele motiveringsplicht er niet toe leidt dat de motieven van de 

motieven, d.i. de motieven van de opgegeven redenen van de beslissing,  dienen vermeld te worden (I. 

OPDEBEEK en A. COOLSAAT, Administratieve Rechtsbibliotheek: formele motivering van 

bestuurshandelingen, Brugge, die Keure, 1999, p. 167-168). De administratieve overheid dient dus niet 

“verder” te motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende 

overheid voor elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden 

 

3.3. De Raad merkt op dat de verzoekende partij de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert en 

bijgevolg dient het middel  te worden bekeken vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht.  

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn 

beoordeling in de plaats te stellen van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn 

wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. (RvS 7 december 2001, nr. 101.624 

 

3.4. De verzoeker stelt dat de motiveringsplicht werd geschonden daar hij steeds naar werk is blijven 

zoeken.  

Hij voegt bij zijn inleidend verzoekschrift en synthesememorie stukken ter ondersteuning van zijn 

betoog, met name sollicitaties die hebben plaatsgevonden tijdens de periode van 10 september 2011 tot 

1 juli 2012, attesten inzake gevolgde opleidingen en bijscholingen en arbeidscontracten en loonfiches, 

die bewijzen dat hij op regelmatige basis werk heeft gevonden en op dit ogenblik als werknemer is 

aangesteld. 

 

Vooreerst wenst de Raad te benadrukken dat de regelmatigheid van een administratieve beslissing 

dient beoordeeld te worden in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen 

van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te nemen. Dit betekent derhalve dat de stukken 

waarop het bestuur zich kan baseren voor het nemen van de bestreden beslissing zich in het 

administratief dossier moeten bevinden, of ten laatste voor de bestreden beslissing aan het bestuur 

moeten worden overgemaakt. Dit is per definitie niet het geval met stukken die pas samen met het 

inleidende verzoekschrift en de synthesememorie worden voorgelegd. 

 

In de bestreden beslissing wordt het volgende gesteld: 

“Op 29/3/12 verstuurde Dienst Vreemdelingenzaken een uitnodigingsbrief naar de gemeente waarbij 

betrokkene werd uitgenodigd zijn huidige economische activiteiten en/of bestaansmiddelen aan te 

tonen, en 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. In de brief staat 

duidelijk vermeld dat het niet voorleggen van de gevraagde documenten gevolgen kan hebben voor het 

verblijfsrecht. Betrokkene betekende de uitnodigingsbrief op 21/5/12, en legde binnen de gegeven 

maand geen documenten voor.” 
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De verzoeker stelt dat “ten onrechte” wordt gemotiveerd dat de gevraagde documenten niet binnen de 

maand werden voorgelegd, maar blijft in gebreke om deze betwisting te staven en aan te tonen dat de 

gevraagde stukken wel werden voorgelegd. Ter terechtzitting stelt verzoeker dat hij de dag na de 

betekening van de uitnodiging de gevraagde stukken heeft voorgelegd, maar dit wordt evenwel niet 

bevestigd door het administratief dossier. 

Integendeel blijkt uit nazicht dat dit motief steun vindt in het administratief dossier waar in een interne 

nota van de Dienst Vreemdelingenzaken wordt bevestigd dat er niet werd ingegaan op de vraag van 29 

maart 2012, zoals vermeld in punt 1.3., en dus geen stukken werden voorgelegd.  

 

Waar verzoeker nu een bundel aan stukken voorlegt, dient de Raad vast te stellen dat de gemachtigde 

van deze stukken op het moment van de bestreden beslissing geen kennis kon hebben aangezien de 

verzoeker niet is ingegaan op de vraag van 29 maart 2012.  

 

Wanneer de Raad als annulatierechter een administratieve beslissing aan de wet toetst treedt hij niet op 

als rechter in hoger beroep die op aanvraag van de rechtzoekende de ware toedracht van de feiten gaat 

beoordelen. Hij onderzoekt enkel of de gemachtigde van de Staatssecretaris van Migratie- en 

Asielbeleid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar gedane vaststelling van feiten en of er in het 

dossier geen gegevens voorhanden zijn welke met die vaststelling onverenigbaar zijn. In het kader van 

een marginale toetsing wordt de aangeklaagde onwettigheid slechts dan gesanctioneerd wanneer 

daarover geen redelijke twijfel kan bestaan, m.a.w. wanneer de beslissing kennelijk onredelijk is. De bij 

het inleidend verzoekschrift en de synthesememorie gevoegde stukken kunnen aldus niet dienstig 

worden aangebracht in onderhavige procedure. 

 

Waar verzoeker heeft nagelaten om in te gaan op de uitdrukkelijke vraag van 29 maart 2012 kan hij niet  

dienstig stellen dat de gemachtigde geen rekening heeft gehouden met de ontelbare sollicitaties van 

verzoeker aangezien hij deze niet tijdig heeft overgemaakt. Het betoog dat niet alle aanwezig elementen 

in overweging werden genomen, is dan ook niet dienstig. 

 

3.5. Artikel 42bis, § 1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1. Er kan een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht van de burger van de Unie door de minister 

of zijn gemachtigde indien hij niet meer voldoet aan de in artikel 40, § 4, en de in artikel 40bis, § 4, 

tweede lid, bedoelde voorwaarden of, voor de in artikel 40, § 4, eerste lid, 2° en 3°, bedoelde gevallen, 

indien hij een onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandstelsel van het Rijk. De minister of zijn 

gemachtigde kan zonodig controleren of aan de naleving van de voorwaarden voor de uitoefening van 

het verblijfsrecht is voldaan.” 

 

§ 2. Een burger van de Unie behoudt evenwel het verblijfsrecht zoals voorzien in artikel 40, § 4, eerste 

lid, 1°, in de volgende gevallen : 

1° hij is als gevolg van ziekte of ongeval tijdelijk arbeidsongeschikt; 

2° hij bevindt zich, na ten minste één jaar te hebben gewerkt, in een toestand van naar behoren 

vastgestelde onvrijwillige werkloosheid en heeft zich als werkzoekende bij de bevoegde dienst 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.” 

 

3.6. De Raad merkt op dat artikel 42bis, § 1 van de Vreemdelingenwet toelaat om een einde te stellen 

aan het verblijfsrecht van een EU burger als hij niet langer voldoet aan de voorwaarden die inzake zijn 

verblijf werden gesteld of als hij een onredelijke belasting vormt op het sociale bijstandsstelsel.  

 

Uit nazicht van het administratief dossier blijkt dat verzoeker sinds 31 augustus 2011 niet meer 

tewerkgesteld is en dat op het moment van de bestreden beslissing hij reeds langer dan zes maanden 

werkloos was. De gemachtigde oordeelt aldus niet onzorgvuldig noch kennelijk onredelijk wanneer hij 

stelt dat verzoeker niet meer als werknemer kan worden beschouwd.  
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Waar verzoeker betoogt dat hij steeds naar werk is blijven zoeken, merkt de Raad op dat de 

voorwaarden van artikel 40, § 4, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet cumulatief dienen vervuld te 

zijn. Het volstaat derhalve niet dat een burger van de Unie werkbereid is en inspanningen levert om 

werk te zoeken, hij dient tevens een reële kans te maken om te worden aangesteld.  

Evenwel blijkt uit de bestreden beslissing en het administratief dossier dat verzoeker niet is ingegaan op 

de uitnodiging van 29 maart 2012 en hiertoe geen stukken heeft voorgelegd.   

Verzoeker betwist niet dat hij bijna tien maanden werkloos was.  

Verzoeker toont niet aan dat de gemachtigde op onzorgvuldige of kennelijk onredelijke wijze, gezien de 

lange duur van zijn werkloosheid en gezien het gegeven dat verzoeker nagelaten heeft om stukken 

daaromtrent over te maken, heeft geoordeeld dat “Immers, indien betrokkene een reële kans op 

tewerkstelling zou hebben binnen de Belgische arbeidsmarkt, mag worden verwacht dat betrokkene 

reeds aan de slag zou zijn geweest.” De gemachtigde kon derhalve op goede gronden oordelen dat de 

verzoeker niet als een werkzoekende kon worden beschouwd.  

 

3.7. Waar verzoeker heden betoogt dat hij regelmatig postuleerde voor functies maar dat hij ondanks 

goede kwalificaties regelmatig werd afgewezen omwille van economische moeilijkheden, dat hij 

opleidingen heeft gevolgd en op regelmatige basis werk heeft gevonden, slaagt hij er niet in aan te 

tonen dat hij heden wel een “reële kans op tewerkstelling” maakt en derhalve de beoordeling van de 

gemachtigde te weerleggen. Ook zijn betoog dat het gehele dossier dient bekeken te worden in het licht 

van de economische crisis van de periode 2011-2012 doet aan het gestelde in punt 3.6. geen afbreuk. 

 

3.8. Uit het administratief dossier blijkt tenslotte dat verzoeker reeds geruime tijd, met name vanaf 10 

september 2011, financiële steun ontvangt van het OCMW.  Daaruit volgt dat verzoeker over 

bestaansmiddelen beschikt zonder economische activiteiten uit te oefenen maar dat deze 

bestaansmiddelen door de Belgische overheid ter beschikking worden gesteld, wat niet in 

overeenstemming is met de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 40, § 4, eerste lid, 2° van de 

Vreemdelingenwet. In dit artikel wordt immers uitdrukkelijk bepaald dat een EU-burger over voldoende 

bestaansmiddelen dient te beschikken om te voorkomen dat hij tijdens zijn verblijf ten laste komt van het 

sociale bijstandsstelsel van het Rijk. Waar verzoeker sinds geruime tijd een leefloon ontvangt, valt 

verzoeker niet onder toepassing van artikel 40, § 4, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet. Dit motief 

wordt niet betwist noch weerlegd. De gemachtigde kon op goede gronden oordelen dat “Uit het 

administratief dossier blijkt dat betrokkene beroep moet doen op financiële steun van het OCMW om in 

het levensonderhoud te voorzien. Betrokkene dient dus heden beschouwd te worden als beschikker van 

voldoende bestaansmiddelen, zonder economische activiteiten in België. Deze bestaansmiddelen 

worden echter ter beschikking gesteld door de Belgische overheid, wat uiteraard niet in 

overeenstemming is met de voorwaarden zoals opgenomen in art. 40, §4, eerste lid, 2° (wet 

15.12.1980).” 

 

Verzoeker toont niet aan dat de gemachtigde op onzorgvuldige of kennelijk onredelijke wijze heeft 

geoordeeld dat “Aangezien betrokkene niet langer voldoet aan de eerder vermelde verblijfsvoorwaarden 

en een onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandsstelsel, wordt een einde gesteld aan het 

verblijfsrecht overeenkomstig artikel 42bis, §1 van de wet van 15.12.1980.” 

 

De bestreden beslissing steunt op ter zake dienende, deugdelijke, afdoende en pertinente motieven. 

Een schending van de formele noch de materiële motiveringsplicht wordt aangetoond. 

 

Het enige middel is niet gegrond.  

Verzoeker heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel.  

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie juli tweeduizend dertien door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, 

 

dhr. W. MOMMAERS, Toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

W. MOMMAERS M. MAES 

 


