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 nr. 107 617 van 30 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 Britse nationaliteit te zijn, op 7 februari 2013 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 

3 december 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 4 juni 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 juni 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. VEIRMAN die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat L. BRACKE, 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. Verzoeker dient op 31 januari 2011, als werknemer of werkzoekende, een aanvraag in tot afgifte 

van een verklaring van inschrijving.  

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris van Migratie- en asielbeleid neemt op 24 mei 2011 de 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te 

verlaten. Verzoeker wordt een bijkomende maand gegeven om alsnog de vereiste stavingstukken voor 

te leggen. 
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1.3. Verzoeker wordt op 5 oktober 2011, na het overleggen van bijkomende stukken, in het bezit gesteld 

van de E-kaart.  

 

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

Armoedebestrijding neemt op 3 december 2012 de beslissing die een einde stelt aan het recht op 

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

14 januari 2013 aan verzoeker ter kennis wordt gebracht, is gemotiveerd 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 

[…] Nationaliteit Verenigd Koninkrijk […] 

 

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

 

Reden van de beslissing: 

 

Betrokkene diende op 31.01.2011 een aanvraag tot verklaring van inschrijving in als werknemer en 

verkreeg de E-kaart op 05.10.2011. Uit het administratief dossier blijkt dat de situatie van betrokkene 

sindsdien totaal gewijzigd is. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat betrokkene sedert 11.11.2011 niet meer tewerkgesteld is. 

Overeenkomstig art.42bis, §2, 3° van de wet van 15.12.1980 kon hij nog 6 maanden, vanaf de dag dat 

hij onvrijwillig werkloos is geworden, beschouwd worden als werknemer. Ongeacht de omstandigheden 

waarin betrokkene zijn tewerkstelling werd beëindigd (vrijwillig of onvrijwillig) blijken deze 6 maanden 

intussen reeds ruimschoots overschreden en kan betrokkene niet meer worden beschouwd als 

werknemer. 

 

Verder blijkt uit info ontvangen van de ROD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale 

Economie en Grootstedenbeleid het dossier dat betrokkene beroep moet doen op financiële steun van 

het OCMW om in het levensonderhoud te voorzien. Het betreft een OCMW-leefloon als persoon met 

gezinslast en dit sedert 01.02.2012. Betrokkene dient dus heden als beschikker van voldoende 

bestaansmiddelen beschouwd te worden, 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° van de wet 

van 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.” 

 

Dit is de bestreden beslissing.  

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Overeenkomstig artikel 39/81, zevende 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) doet de Raad uitspraak op basis van de synthesememorie behoudens wat de 

ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft. 

 

2.2. 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 te leggen van verzoeker. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel en van de 

motiveringsplicht “als algemeen rechtsbeginsel en in het bijzonder als algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur, zoals aan de Dienst Vreemdelingenzaken opgelegd door de wet van 29 juli 1991 “betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen” en substantiële vormvereiste”.  
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In de synthesememorie verstrekt hij volgende toelichting bij het middel: 

 

“1. Algemeen 

 

[…] Volgens een niet-geschreven grondrecht, dient iedere administratieve rechtshandeling gedragen te 

worden door motieven die rechtens en feitelijk aanvaardbaar zijn, met andere woorden deugdelijke 

motieven. De materiële motiveringsplicht als beginsel van behoorlijk bestuur houdt bovendien in dat 

iedere bestuurshandeling moet ondersteund worden door deugdelijke motieven die, naar aanleiding van 

het wettigheidstoezicht, moeten kunnen worden gecontroleerd.  In de woorden van de Raad van State, 

afdeling administratie, luidt het: “Overwegende dat de materiële motiveringsplicht vereist dat elke 

administratieve rechtshandeling op motieven gesteund is waarvan het bestaan naar behoren is 

bewezen en die in rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking kunnen worden 

genomen". 

 

De materiële motiveringsplicht is aldus een technisch-juridisch middel om de (interne) wettigheid van 

een bestuurshandeling te onderzoeken. De motievencontrole bestaat achtereenvolgens uit het 

onderzoek naar (i) het bestaan van de motieven, (ii) naar dat van de feitelijke juistheid van de motieven, 

(iii) naar het nagaan of de motieven juridisch juist zijn en, (iv) naar het al dan niet bestaan van een 

redelijke verhouding tussen de motieven en de inhoud van de beslissing. Hierbij moet worden 

opgemerkt dat de motieven, of beweegredenen, van een beslissing de feiten zijn die de auteur van de 

handeling tot het stellen ervan hebben bewogen. De motieven zijn met andere woorden de gegevens 

die bestonden vooraleer de administratieve rechtshandeling werd genomen en die deze moeten 

rechtvaardigen. De motieven zijn feitelijk onjuist wanneer zij ten aanzien van de materiële juistheid van 

de feiten niet bestaan , of het bestaan van die motieven niet bewezen is . 

 

Ingevolge het door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen uit te oefenen wettigheidstoezicht kan een 

administratieve rechtshandeling worden vernietigd omwille van een onvoldoende zorgvuldige 

voorbereiding van de beslissing, bijvoorbeeld wegens een gebrek aan behoorlijke feitengaring, of nog, 

omwille van een gebrek aan zorgvuldige afweging van de bij het besluit betrokken belangen. 

 

2. Toepassing in casu 

 

[…] Verzoeker meent dat de motieven die ten grondslag liggen aan de bestreden beslissing, gelet op de 

elementen van het administratief dossier, niet deugdelijk zijn, gezien zij o.m. getuigen van een gebrek 

aan afweging van de bij het besluit betrokken belangen.  

 

[…] Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat de bestreden beslissing, zeker gelet op de 

noodzakelijke afweging van de belangen van verzoeker, niet voldoende zorgvuldig werd voorbereid, 

zodat de bestreden beslissing het zorgvuldigheidsbeginsel, als algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur, schendt. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken verantwoordt zijn negatieve beslissing op basis van een blijken uit het 

administratief dossier dat de situatie van verzoeker is gewijzigd, en dit op grond van volgende 

elementen: 

- Verzoeker is niet meer tewerkgesteld en kan niet meer beschouwd worden als werknemer. 

- Verzoeker doet beroep op financiële steun van het OCMW en is dus een onredelijke belasting van het 

sociale bijstandsstelsel. 

 

De bestreden beslissing schendt de in het middel vermelde bepalingen aangezien niet genoegzaam en 

slechts in algemene termen werd gemotiveerd waarom de beslissing die een einde stelt aan het recht 

op verblijf werd genomen en geen rekening werd gehouden met de specifieke situatie van verzoeker. 

Gelet op de situatie van verzoeker zoals deze hierboven werd uiteengezet, is er duidelijk een gebrek 

aan behoorlijke feitengaring door de DVZ, en hieruit volgend een gebrek aan zorgvuldige afweging van 

de bij het besluit betrokken belangen. 

 

De voornaamste wijziging in de situatie van verzoeker is namelijk zijn ernstige ziekte die hem op alle 

mogelijke manieren belet te werken. 

 

Bovendien stelt artikel 42ter van de Wet van 15 december 1980 uitdrukkelijk dat bij de beslissing om 

een einde te stellen aan het verblijf, de minister of zijn gemachtigde rekening houdt met de duur van het 

verblijf van de betrokkene in het Rijk, diens leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische 
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situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van 

oorsprong. Dit artikel legt dus een duidelijk motiveringsregel op. Dergelijke afweging is niet terug te 

vinden in de bestreden beslissing (zie stuk 1).  

 

Met deze elementen werd geen rekening gehouden. 

 

3. Standpunt Dienst Vreemdelingenzaken – Repliek: 

 

[…] Verweerder stelt dat de inhoud van de bestreden beslissing genoegzaam met reden is omkleed, 

aangezien daarin zowel haar juridische grondslag als haar feitelijke grondslag zijn vermeld, zodat 

verzoekster kennis heeft kunnen nemen van de gronden op basis waarvan een einde werd gesteld aan 

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

voorgaande is de verwerende partij van mening dat het eerste middel onontvankelijk, minstens 

ongegrond is. Gezien verzoeker niet meer werkt en beroep moet doen op financiële steun van het 

OCMW om in het levensonderhoud te voorzien, voldoet hij niet meer aan de verblijfsvoorwaarden en 

vormt hij een onredelijke belasting op het sociale bijstandsstelsel. 

 

[…] Aangezien verzoeker een burger van de Unie is, kan DVZ niet automatisch een bevel tot verlaten 

van het grondgebied geven zodra verzoeker afhankelijk is van financiële hulp door het OCMW. 

Voorafgaandelijk dient er voldoende onderzoek te gebeuren naar de economische situatie en de 

economische noden van verzoeker en diens gezin. Uit stukken in bijlage (stuk 9) blijkt duidelijk dat de 

echtgenote van verzoeker in het levensonderhoud van haar familie in België wil voorzien en wil 

vermijden dat zij een verdere last vormen voor de sociale bijstand. Feiten mogen niet los van elkaar 

gezien worden, aangezien een bevel tot verlaten van het grondgebied boven het hoofd van echtgenote 

van verweerder hangt, kan zij onmogelijk aan werk geraken en daardoor ook niet voorzien in financiële 

middelen voor haar gezin, waar verzoeker toe behoort. 

 

Ingevolge het door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen uit te oefenen wettigheidstoezicht kan een 

administratieve rechtshandeling worden vernietigd omwille van een onvoldoende zorgvuldige 

voorbereiding van de beslissing, bijvoorbeeld wegens een gebrek aan behoorlijke feitengaring.” 

 

3.2.1. Waar verzoeker de schending aanvoert van de motiveringsplicht opgenomen in de wet van 29 juli 

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

1991), merkt de Raad op dat de artikelen 2 en 3 van deze wet voorzien dat de beslissingen van de 

besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke 

overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering 

afdoende moet zijn.  

 

Deze 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 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip "afdoende", zoals vervat in artikel 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.  

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven aangeeft op basis 

waarvan deze is genomen. Er wordt immers, onder verwijzing naar artikel 42bis, § 1 van de 

Vreemdelingenwet, gesteld dat verzoeker niet langer voldoet aan de verblijfsvoorwaarden vervat in 

artikel 40, § 4 van de Vreemdelingenwet. Er wordt toegelicht dat verzoeker sedert 11 november 2011 

niet langer is tewerkgesteld en dat de termijn van zes maanden waarbinnen verzoeker, overeenkomstig 

artikel 42bis, § 2, 3° van de Vreemdelingenwet, nog als werknemer kon worden beschouwd ruimschoots 

is overschreden. Verder wordt vastgesteld dat verzoeker evenmin voldoet aan de voorwaarden om als 

beschikker over voldoende bestaansmiddelen te genieten van een verblijfsrecht van meer dan drie 

maanden, nu hij sinds 1 februari 2012 een leefloon als persoon met gezinslast geniet van het OCMW. 

Op grond van deze motivering kan verzoeker niet worden gevolgd waar hij betoogt dat de bestreden 

beslissing slechts in algemene termen is gemotiveerd. Er wordt immers wel degelijk ingegaan op de 

concrete situatie van verzoeker. 

 

De motivering van de bestreden beslissing is pertinent en draagkrachtig en stelt verzoeker in staat te 

begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door hem bestreden beslissing is gegrond, 

derwijze dat het doel van de formele motiveringsplicht is bereikt (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103). Een 
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schending van de formele motiveringsplicht of van de (artikelen 2 en 3 van de) wet van 29 juli 1991 is 

niet aangetoond. 

 

3.2.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid verder de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Dit beginsel van behoorlijk bestuur dient te worden beoordeeld in het licht van de toepassing van de 

bepalingen van artikel 42bis, § 1 van de Vreemdelingenwet, dat de juridische grondslag is van de 

bestreden beslissing en luidt als volgt: 

 

“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.” 

 

Artikel 40, § 4 van de Vreemdelingenwet bepaalt verder: 

 

“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.” 

 

Verzoeker betoogt dat verweerder ten onrechte geen rekening heeft gehouden met zijn ernstige ziekte 

die hem op alle mogelijke manieren belet te werken, dat verweerder, door dit gegeven niet te betrekken 

bij de motivering van de beslissing, niet aan een behoorlijke feitenvinding heeft gedaan en zijn 

beslissing niet op een zorgvuldige wijze heeft voorbereid en deze beslissing daarnaast getuigt van een 

gebrek aan afweging van de betrokken belangen. Hij merkt ook op dat hem niet automatisch een bevel 

om het grondgebied te verlaten kan worden gegeven van zodra hij afhankelijk is van financiële hulp van 

het OCMW. Hij stelt dat een onderzoek had moeten gebeuren naar de economische situatie en de 

economische noden van hem en zijn gezin. Hij wijst er hierbij ook op dat zijn echtgenote de wil heeft te 

voorzien in het levensonderhoud van het gezin in België en te vermijden dat zij een verdere last vormt 

voor het sociale bijstandsstelsel. 

 

De Raad stelt vast dat verzoeker de motivering in de bestreden beslissing niet betwist dat hij op dat 

ogenblik niet langer kon worden beschouwd als werknemer. Artikel 42bis, § 2 van de Vreemdelingenwet 

voorziet enkel dat een burger van de Unie zijn statuut van werknemer kan behouden ingeval van 
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tijdelijke arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval daar waar verzoeker een medisch 

attest aanbrengt dat hij levenslang onbekwaam is om te werken.  

 

In de bestreden beslissing wordt verder eveneens aangegeven dat verzoeker evenmin kan worden 

beschouwd als beschikker over voldoende bestaansmiddelen. Op grond van de stukken die voorliggen 

blijkt dat verzoeker op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing een leefloon genoot van 

het OCMW. Deze inkomsten kunnen – zoals verweerder terecht opmerkt in de bestreden beslissing – 

niet worden meegerekend bij de “voldoende bestaansmiddelen” bedoeld in artikel 40, § 4 van de 

Vreemdelingenwet nu deze ter beschikking worden gesteld door de Belgische overheid daar waar deze 

“voldoende bestaansmiddelen” net tot doel hebben te voorkomen dat de burger van de Unie tijdens zijn 

verblijf ten laste komt van het sociale bijstandsstelsel.  

 

Niettemin dringt de vaststelling zich op dat het enkele gegeven dat een burger van de Unie tijdelijk een 

beroep dient te doen op financiële steun van het OCMW niet steeds rechtvaardigt dat zijn verblijfsrecht 

wordt beëindigd en hem bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten. Zo oordeelde het Hof van 

Justitie van de Europese Unie reeds dat het het gastland vrijstaat om vast te stellen dat een onderdaan 

van een andere lidstaat die een beroep doet op de sociale bijstand niet meer voldoet aan de aan zijn 

verblijfsrecht verbonden voorwaarden en in een dergelijk geval, binnen de door het gemeenschapsrecht 

gestelde grenzen, een verwijderingsmaatregel kan nemen, doch dat een dergelijke maatregel geenszins 

automatisch mag worden verbonden aan het feit dat een burger van de Unie een beroep doet op de 

sociale bijstandsregeling (HvJ 20 september 2001, C-184/99, Grzelczyk, punten 42 en 43; HvJ (Grote 

Kamer) 7 september 2004, C-456/02, Trojani, punt 45). 

 

In casu blijkt op grond van de stukken van het dossier en op lezing van de bestreden beslissing dat 

verweerder, na te hebben vastgesteld dat er geen tewerkstelling meer is sinds 11 november 2011, 

besluit tot het nemen van de bestreden beslissing op grond van de enkele vaststelling dat verzoeker 

steun geniet van het OCMW.  

 

Verzoeker brengt in het kader van huidig verzoekschrift stukken aan waaruit blijkt dat hij omwille van 

ernstige medische problemen niet langer in staat is te werken. Verder legt hij ook bewijzen voor van zijn 

tewerkstelling in Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De Raad stelt vast dat verweerder geen kennis had 

van deze elementen op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing en hier dan ook geen 

rekening mee hield bij het nemen van de beslissing. Verweerder kan evenwel niet worden gevolgd waar 

hij betoogt dat verzoeker zich om deze reden in het kader van huidig beroep niet dienstig kan beroepen 

op deze elementen. De Raad merkt immers op dat op basis van de stukken van het dossier niet blijkt 

dat verweerder verzoeker voorafgaand aan het nemen van de beslissing in kennis heeft gesteld van het 

gevoerde onderzoek of hij nog voldoet aan de voorwaarden voor een verblijf van meer dan drie 

maanden als burger van de Unie of hem de mogelijkheid heeft geboden om zijn situatie toe te lichten en 

eventuele in het licht hiervan nuttige gegevens over te maken. Een dergelijke handelswijze kon 

nochtans worden verwacht van een zorgvuldige overheid wanneer deze voornemens is om het 

verblijfsrecht van meer dan drie maanden van een burger van de Unie te beëindigen. Uit het dossier 

volgt dat verweerder weliswaar een uitnodigingsbrief tot het voorleggen van stukken opstelde, doch er 

blijkt op geen enkele wijze dat deze brief ter kennis van verzoeker werd gebracht of dat deze niet aan 

verzoeker ter kennis kon worden gebracht. De Raad stelt ook vast dat verweerder bij het nemen van de 

bestreden beslissing zelf vaststelde dat de uitnodigingsbrief niet werd betekend aan verzoeker, doch 

hierin geen beletsel zag voor het nemen van de beslissing. Gelet op hetgeen voorafgaat, dient dan ook 

te worden aangenomen dat verzoeker in het kader van huidig beroep wel degelijk zijn ernstige medische 

situatie kan inroepen, alsook kan verwijzen naar zijn tewerkstelling in het verleden, en dit 

niettegenstaande deze gegevens niet voorlagen bij het bestuur ten tijde van het nemen van de 

bestreden beslissing. Wat de medische problemen van verzoeker betreft, kan verweerder ook niet in 

redelijkheid stellen dat de thans voorgelegde medische attesten dateren van na het nemen van de 

bestreden beslissing, nu op basis van deze medische attesten duidelijk blijkt dat de medische 

problemen reeds dateren van voor het nemen van de bestreden beslissing. Zo blijkt onder meer 

duidelijk dat reeds in januari 2012 de diagnose longkanker stadium IV werd gesteld waarbij er sinds 

oktober 2012 sprake is van een progressieve ziekte. 

 

De Raad stelt vast dat verweerder ten onrechte niet is nagegaan waarom verzoeker een beroep diende 

te doen op financiële steun van het OCMW, of hem niet de kans heeft gegeven hieromtrent de nodige 

toelichting te geven. Er werd ten onrechte geen rekening gehouden bij het nemen van de bestreden 

beslissing met de ernstige medische problemen die verzoeker noodzaakte zich (tijdelijk) te wenden tot 

het OCMW. Er dient verder te worden vastgesteld dat, gelet op de ernstige ziekte van verzoeker en zijn 
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eerdere tewerkstelling in verschillende landen van de Europese Unie, op het ogenblik van het nemen 

van de bestreden beslissing een onderzoek zich opdrong naar de vraag of verzoeker niet gerechtigd 

was op, of een procedure hangende had voor het verkrijgen van, een uitkering voorzien in de 

verordening nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de 

coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, zij het een invaliditeitsuitkering of een bijzondere, niet op 

premie- of bijdragebetaling berustende prestatie waaronder, wat België betreft, onder meer de 

inkomensvervangende tegemoetkoming voorzien in de wet van 27 februari 1987 betreffende de 

tegemoetkomingen aan personen met een handicap. In dat geval zou verzoeker immers gerechtigd zijn 

op een uitkering die overeenkomstig voormelde verordening aan te merken valt als een vorm van 

sociale zekerheid en zou verzoeker mogelijks wel gerechtigd zijn op eigen bestaansmiddelen in de zin 

van artikel 40, § 4, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet. Naast het gegeven dat een tijdelijk beroep 

op het OCMW niet automatisch mag leiden tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, 

kan ook niet worden uitgesloten dat dergelijke uitkeringen met terugwerkende kracht worden toegekend. 

Ter terechtzitting blijkt in dit verband dat verzoeker recht heeft op een uitkering voor een persoon met 

een handicap. Het gegeven dat hiertoe blijkbaar pas werd beslist na het nemen van de bestreden 

beslissing doet geen afbreuk aan het voorgaande en aan het gegeven dat verweerder ten onrechte 

geen onderzoek heeft gedaan naar de concrete situatie van verzoeker en naar de redenen waarom hij 

tijdelijk een beroep diende te doen op financiële steun van het OCMW. Het komt verder niet aan de 

Raad toe de door verzoeker in het kader van huidig voorliggend beroep aangebrachte stukken in de 

plaats van het bestuur te beoordelen of een verder onderzoek hiernaar uit te voeren. 

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel is aangetoond. Deze vaststelling leidt tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. Een verder onderzoek van de overige onderdelen van 

het middel of van de overige middelen dringt zich niet langer op. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

Integratie en Armoedebestrijding van 3 december 2012 die een einde stelt aan het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten, wordt vernietigd. 

 

 

 

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

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

mevr. N. DENIES, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

N. DENIES I. CORNELIS   

 


