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 nr. 111 687 van 10 oktober 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 Nederlandse nationaliteit te zijn, op 4 juni 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 

6 mei 2013 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 20). 

 

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. 

 

Gelet op de beschikking van 14 augustus 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

17 september 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat V. NEERINCKX verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat C. MORARU, 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. Verzoekster dient op 5 december 2012 een aanvraag in om, in de hoedanigheid van 

werknemer/werkzoekende, in het bezit te worden gesteld van een verklaring van inschrijving.  

 

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

Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde van de staatssecretaris) neemt op 6 mei 2013 de 

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

verlaten. Deze beslissing, die op 16 mei 2013 aan verzoekster ter kennis wordt gebracht, is gemotiveerd 

als volgt:  
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“In uitvoering van artikel 51, § 2, tweede lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de 

aanvraag voor een verklaring van inschrijving die op 05.12.2012 werd ingediend door: […], Nationaliteit: 

Nederland ; […] 

 

om de volgende reden geweigerd : 

 

 Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie 

maanden als burger van de Unie. 

 

Mevrouw legde ter staving van haar aanvraag voor een verklaring van inschrijving als werknemer / 

werkzoekende de volgende documenten voor: een inschrijvingsbewijs als werkzoekende bij de VDAB 

dd.02.03.2013, twee interimcontracten en een attest van arbeidsongeschiktheid. 

 

Betrokkene voldoet alvast niet aan de voorwaarden om de inschrijving te genieten als werknemer. Zij 

kan de verklaring van inschrijving als werknemer niet bekomen bij gebrek aan huidige tewerkstelling. Uit 

het dossier blijkt dat zij, sinds haar aankomst in België, 4 dagen heeft gewerkt. Sinds 14/01/2013 is zij 

niet meer aan het werk. Op basis van een marginale en achterhaalde tewerkstelling kan zij uiteraard het 

recht op verblijf als werknemer niet erkend zien (artikel 50, §2, 1° van het KB van 08.10.1981). 

 

Zij kan evenmin de inschrijving genieten als werkzoekende. Overeenkomstig art 50, §2, 3° van het KB 

van 8.10.1981 dient een werkzoekende aan te tonen (1) ingeschreven te zijn bij de bevoegde dienst 

voor arbeidsbemiddeling of sollicitatiebrieven voor te leggen en (2) het bewijs te leveren een reële kans 

op tewerkstelling te maken. Alhoewel ze weliswaar het bewijs overmaakt te zijn ingeschreven bij de 

VDAB als werkzoekende, ontbreekt een afdoende bewijs dat zij een reële kans op tewerkstelling maakt. 

In een tijdspanne van meer dan 5 maanden is zij er slechts in geslaagd 4 dagen te werken op 

interimbasis. Het is niet omdat mevrouw in het verleden de kans heeft gekregen om marginaal aan de 

slag te gaan op interimbasis dat deze mogelijkheid zich ook in de toekomst zal voordoen. Mevrouw legt 

verder een bewijs voor van arbeidsongeschiktheid o.w.v. dreigende zwangerschapscomplicatie van 

14/01/2013 tot na de bevalling (vermoedelijke bevallingsdatum is 06/05/2013). Hoewel deze 

problematiek haar kennelijk verhinderde om verder te werken, dient te worden vastgesteld dat mevrouw 

ook niets voorlegt waaruit blijkt dat zij over bepaalde kwalificaties, diploma’s of competetenties 

afgestemd op het arbeidsaanbod beschikt of relevante werkervaring heeft of andere bewijzen kan 

aanbrengen waaruit een reële kans op tewerkstelling (na haar zwangerschap) kan worden afgeleid. 

Betrokkene heeft er zelf voor gekozen om in hoogzwangere toestand naar België te komen om werk te 

zoeken, ook al kon dit gevolgen hebben voor haar inzetbaarheid en kansen op tewerkstelling 

bemoeilijken. Nergens in artikel 40§4 is voorzien dat een werkzoekende, indien zijn 

gezondheidstoestand hem dat belet, vrijgesteld wordt van het voorleggen van de reeds genoemde 

documenten (art 50, §2, 3° van het KB van 8.10.1981). Derhalve dient wel degelijk te worden 

vastgesteld dat mevrouw onvoldoende bewijzen heeft geleverd dat zij een reële kans maakt om ie 

worden aangesteld. Nergens uit het dossier blijkt dat zij een concreet werkaanbod op zak heeft van een 

werkgever om in de nabije toekomst (na haar zwangerschap) in dienst te treden of haar vorige 

tewerkstelling te hervatten. 

 

Gezien bovenstaande elementen kan het recht op verblijf dan ook niet worden toegestaan. 

 

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

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekster 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 verzoekster. 

 

 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 
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3.1.1. Verzoekster voert in een eerste middel de schending aan van artikel 8 van richtlijn 92/85/EEG van 

de Raad van 19 oktober 1992 inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de 

verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de 

zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie (hierna: de richtlijn 92/85/EEG).  

 

Zij verstrekt volgende toelichting bij het middel: 

 

“[…]  

Art. 8 van de Richtlijn 92/85/ EEG stelt: 

1. De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen opdat de werkneemsters in de zin van artikel 2 recht 

hebben op een overeenkomstig de nationale wetten en/of praktijken vóór en/of na de bevalling te nemen 

zwangerschapsverlof van ten minste veertien aaneengesloten weken. 

2. Het in lid 1 bedoelde zwangerschapsverlof moet een overeenkomstig de nationale wetten en/of 

praktijken vóór en/of na de bevalling te nemen verplicht zwangerschapsverlof van ten minste twee 

weken omvatten. 

 

[…] 

De motivering van de bestreden beslissing druist in tegen voormeld artikel. 

 

De zwangerschap en de bevalling van verzoekster worden in de bestreden beslissing genegeerd, 

minstens wordt hiermee onvoldoende rekening gehouden. 

 

De betreden beslissing stel - ietwat moeder-onvriendelijk- dat “betrokkene er zelf voor heeft gekozen in 

hoogzwangere toestand naar België te komen” en dat “nergens in art. 40 § 4 voorzien is dat een 

werkzoekende, indien zijn gezondheidstoestand dat belet, vrijgesteld wordt van het voorleggen van de 

documenten (…)”. 

 

Art. 8 van de geciteerde richtlijn legt aan de Lid-staten de verplichting op om de nodige maatregelen te 

nemen opdat de werkneemsters recht hebben op een zwangerschapsverlof van ten minste veertien 

weken. 

 

De ratio legis van dit artikel is volgens de richtlijn: 

“Overwegende dat het in verband met de kwetsbaarheid van de werkneemsters tijdens de 

zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie noodzakelijk is hun recht te geven op een vóór 

en/of na de bevalling te nemen zwangerschapsverlof van ten minste veertien aaneengesloten weken, en 

hun de verplichting op te leggen vóór en/of na de bevalling een zwangerschapsverlof van ten minste 

twee weken te nemen.” 

 

Het was m.a.w. de uitdrukkelijke doelstelling van de Richtlijn om een zwangerschapsverlof toe te kennen 

van minstens 14 aangesloten weken aan de zwangere werkneemster. 

 

De bestreden beslissing is in strijd met deze richtlijn (en de achterliggende ratio legis) waar zij van 

verzoekster blijkbaar verwacht dat zij zich in deze periode actief op de arbeidsmarkt begeeft, ondanks 

de zwangerschap en de bevalling. 

 

De vaststelling dat art. 40 § 4 Vreemdelingenwet niet in enige uitzondering voorziet, doet geen afbreuk 

aan deze richtlijn, en aan de verplichting om richtlijnconform te interpreteren.” 

 

3.1.2. De Raad merkt op dat de richtlijn 92/85/EEG werd omgezet in de Belgische rechtsorde door het 

koninklijk besluit van 2 mei 1995 inzake moederschapsbescherming, B.S. 18 mei 1995. Na de omzetting 

van een richtlijn kunnen particulieren slechts op dienstige wijze een beroep doen op de bepalingen van 

de richtlijn indien de nationale omzettingsmaatregelen niet correct of toereikend zijn (HvJ 4 december 

1997, C-253/96 tot en met C-258/96, Kampelmann, punt 42; zie tevens HvJ 3 december 1992, C- 

140/91, C-141/91, C-278/91 en C-279/91, Suffritti, punt 13). Verzoekster toont dit evenwel niet aan, 

zodat zij zich niet dienstig kan beroepen op een schending van artikel 8 van voornoemde richtlijn.  

 

Louter ten overvloede dient bovendien te worden opgemerkt dat verzoekster zich hoe dan ook niet kan 

beroepen op de bepalingen van artikel 8 van de richtlijn 92/85/EEG. Dit artikel is immers slechts van 

toepassing op de “werkneemsters in de zin van artikel 2”. Zoals uit de bespreking van het tweede middel 
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zal blijken, toont verzoekster evenwel niet aan dat de gemachtigde van de staatssecretaris ten onrechte 

in de bestreden beslissing heeft geoordeeld dat verzoekster niet kan worden beschouwd als 

werkneemster. Verzoekster kan zich derhalve niet beroepen op bepalingen die zijn voorbehouden voor 

personen die als werkneemster kunnen worden beschouwd. Verzoekster gaat ook uit van een foutieve 

lezing van de bestreden beslissing wanneer zij hierin leest dat van haar wordt verwacht dat zij zich in de 

periode van tenminste 14 weken voor en/of na de bevalling waarin een werkneemster recht heeft op 

zwangerschapsverlof op de arbeidsmarkt zou begeven. 

 

Een schending van artikel 8 van de richtlijn 92/85/EEG kan niet worden aangenomen.  

 

Het eerste middel is ongegrond.  

 

3.2.1. Verzoekster voert in een tweede middel de schending aan van de artikelen 1 tot en met 3 van de 

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

van 29 juli 1991), van de materiële motiveringsplicht en van het redelijkheidsbeginsel.  

 

Zij verstrekt volgende toelichting bij het middel:  

 

“[…]  

Essentiele gegevens in het dossier zijn de volgende: 

- kort na haar aanvraag heeft verzoekster werk gevonden; (zie bijgebrachte interim-contracten) 

- zij heeft gewerkt tot aan de zwangerschapscomplicaties (zie medisch attest); 

- de zwangerschap van verzoekster is een hoogrisico-zwangerschap (zie medisch attest)  

 

[…] 

Ondanks deze gegevens, en zonder de periode na de bevalling af te wachten, neemt de 

Staatssecretaris een weigeringsbeslissing. 

 

Bij zijn beoordeling houdt hij geen rekening met de door de geneesheer voorgeschreven strikte bedrust 

c.q. de periode van arbeidsongeschiktheid, (stuk 5) 

 

Evenmin houdt de Staatssecretaris rekening met de periode voor de zwangerschapscomplicaties, 

periode welke uiteraard relevant is bij de beoordeling van de mogelijkheden van tewerkstelling, alleszins 

relevanter dan de periode waarin aan verzoekster strikte arbeidsrust werd voorgeschreven. 

 

In de periode voor de zwangerschapscomplicaties en voor de bevalling heeft verzoekster gewerkt, en 

heeft zij ook actief gezocht naar werk. 

 

De relevante stukken werden neergelegd:  

 - de interimcontracten;  

 - de bewijzen van verzending van de CV’s 

 

Het is manifest onredelijk dat de Staatssecretaris bij haar beoordeling enkel de periode na het optreden 

van de zwangerschapscomplicaties in overweging neemt; de relevante periode voor de beoordeling van 

de tewerkstellingskansen situeert zich uiteraard voor het optreden van de zwangerschapscomplicaties 

en voor de bevalling, zodat de verwijzing naar de periode nadien, waarin van haar redelijkerwijze geen 

actieve tewerkstelling kan worden verwacht, geen adequate motivering inhoudt. 

 

[…] 

De argumentatie dat betrokkene er zelf voor heeft gekozen om in hoogzwangere toestand naar België te 

komen, ook al kon dit gevolgen hebben voor haar inzetbaarheid, is uiteraard geen ernstige motivering. 

 

Iedere vrouw heeft het recht zwanger te worden, en dit is nog steeds geen reden om de kansen op 

tewerkstelling enkel te beoordelen in de periode na zwangerschapscomplicaties en na bevalling, in een 

periode waarin de zorg voor het kind primeert/ dient te primeren. 

 

De stelling als zou verzoekster in hoogzwangere toestand naar België zijn gekomen, is ten andere 

manifest onjuist; in december was verzoekster enkel 4 maanden zwanger, zij heeft nadien zelfs nog 

gewerkt (!)...” 
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3.2.2.1. Er dient te worden vastgesteld dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 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 51, § 2, tweede lid van het 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gesteld dat verzoeksters aanvraag voor een verblijf van 

meer dan drie maanden als werkneemster of werkzoekende wordt geweigerd. Hierbij wordt aangegeven 

dat verzoekster niet kan worden beschouwd als werkneemster, daar zij op het ogenblik van het nemen 

van de bestreden beslissing niet tewerkgesteld is en zij sinds haar aankomst in België slechts vier 

dagen heeft gewerkt waarbij de laatste tewerkstelling dateert van 14 januari 2013 en deze tewerkstelling 

marginaal en achterhaald is. Vervolgens wordt gemotiveerd dat verzoekster evenmin kan worden 

beschouwd als werkzoekende, nu er niet blijkt dat zij een reële kans op tewerkstelling heeft. In de 

bestreden beslissing wordt tevens uitdrukkelijk aangegeven op basis van welke gegevens verweerder 

tot deze vaststelling is gekomen. Deze motivering van de bestreden beslissing is pertinent en 

draagkrachtig en stelt verzoekster in staat te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de 

door haar bestreden beslissing is gegrond, derwijze dat het doel van de formele motiveringsplicht is 

bereikt (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103).  

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 is niet aangetoond.  

 

Het artikel 1 van de wet van 29 juli 1991 voorziet verder enkel in de definitie van de begrippen “bestuur”, 

“bestuurshandeling”, en “bestuurde”, zodat niet kan worden ingezien op welke wijze de bestreden 

beslissing deze wetsbepaling schendt. 

  

3.2.2.2. De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht dient te worden beoordeeld in 

het licht van de toepassing van artikel 40 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).  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij 

de uitoefening van zijn wettelijk toezicht 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 

2001, nr. 101.624; RvS 28 oktober 2002, nr. 111.954). 

 

Artikel 40, § 4, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“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;”. 

 

Verzoekster betwist als dusdanig de vaststelling in de bestreden beslissing niet dat zij op dat ogenblik 

niet was tewerkgesteld en niet kon worden beschouwd als werkneemster. Er dient te worden geduid dat 

verzoekster slechts kan worden beschouwd als werkneemster indien er sprake is van het verrichten van 

“reële en daadwerkelijke arbeid, met uitsluiting van werkzaamheden van zo geringe omvang dat zij 

louter marginaal en bijkomstig blijken” (HvJ 23 maart 1982, 53/81, D. M. Levin/staatssecretaris van 

Justitie, punt 17; zie ook HvJ 13 april 2000, C-176/96, Lehtonen, punt 44; HvJ 6 november 2003, C-
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413/01, Ninni-Orasche, punt 26). Er blijkt niet dat verzoekster op het ogenblik van het nemen van de 

bestreden beslissing een tewerkstelling of geldige arbeidsovereenkomst kon voorleggen. 

 

Verzoekster geeft wel aan niet akkoord te gaan met de beoordeling door verweerder in de bestreden 

beslissing dat zij niet als werkzoekende kan worden beschouwd.  

 

Overeenkomstig artikel 40, § 4 van de Vreemdelingenwet dient de aanvrager hiertoe cumulatief aan te 

tonen dat hij actief naar werk zoekt én een reële kans op tewerkstelling heeft. De Raad stelt vast dat in 

de bestreden beslissing niet wordt weerhouden dat verzoekster niet actief naar werk zou zoeken. Wel 

wordt gesteld dat geen reële kans op tewerkstelling werd aangetoond. Uit de motivering blijkt dat 

verweerder op basis van de volgende vaststellingen heeft geoordeeld dat verzoekster niet voldoende 

heeft aangetoond een reële kans op tewerkstelling te hebben. Er wordt allereerst gesteld dat 

verzoekster sinds haar komst naar België slechts vier dagen heeft gewerkt op interimbasis. Verweerder 

stelt dat deze marginale interim-tewerkstelling niet toelaat vast te stellen dat zij naar de toekomst toe 

een reële kans op tewerkstelling heeft. Verweerder stelt verder vast dat verzoekster naliet bewijzen voor 

te brengen dat zij over bepaalde kwalificaties, diploma’s of competenties die zijn afgestemd op het 

arbeidsaanbod beschikt of over een relevante werkervaring of andere bewijzen waaruit een reële kans 

op tewerkstelling kan worden afgeleid na haar zwangerschap. Tevens wordt geduid dat evenmin blijkt 

dat zij beschikt over een concreet werkaanbod van een werkgever om na haar zwangerschap in dienst 

te treden of een vorige tewerkstelling te hervatten. Er werd verder rekening gehouden met het door 

verzoekster voorgelegde medische attest van 14 januari 2013 dat zij arbeidsongeschikt is tot na de 

bevalling, doch aangegeven dat dit gegeven haar niet vrijstelt van het voorleggen van documenten 

waaruit een reële kans op tewerkstelling naar de toekomt toe blijkt. 

 

In zoverre verzoekster betoogt dat geen rekening werd gehouden met de door haar geneesheer 

voorgeschreven strikte bedrust c.q. de periode van arbeidsongeschiktheid, merkt de Raad op dat op 

lezing van de bestreden beslissing blijkt dat verweerder wel degelijk met dit gegeven rekening heeft 

gehouden. Hij oordeelde evenwel dat deze gezondheidstoestand waarbij verzoekster gedurende haar 

verdere zwangerschap arbeidsongeschikt was haar nog niet vrijstelde van het leveren van het bewijs 

van een reële kans op tewerkstelling, met name indien zij terug arbeidsgeschikt is na haar 

zwangerschap. Verweerder oordeelde dat verzoekster geen afdoende bewijs voorlegde waaruit bleek 

dat er een reële kans bestond dat zij na haar zwangerschap in België aan de slag zou kunnen gaan. De 

Raad merkt op dat er geen onduidelijkheid over kan bestaan dat met deze motivering wordt bedoeld dat 

verzoeker een reële kans op tewerkstelling heeft na afloop van haar zwangerschap waaronder 

inbegrepen een minimale periode van moederschapsrust. Het gegeven dat dit niet wordt gespecifieerd 

in de bestreden beslissing doet geen afbreuk aan de motivering van deze beslissing. 

 

Verzoekster betoogt dat geen rekening is gehouden met de periode voor haar 

zwangerschapscomplicaties, periode die relevanter is om haar kansen op tewerkstelling te bepalen dan 

de periode van haar arbeidsongeschiktheid omwille van zwangerschapscomplicaties. Zij geeft aan dat 

zij in deze periode heeft aangetoond te hebben gewerkt en actief naar werk te hebben gezocht. Zij stelt 

dat het kennelijk onredelijk is waar enkel de periode na het optreden van de zwangerschapscomplicaties 

in rekening wordt gebracht. De Raad stelt evenwel vast dat in de bestreden beslissing bij het beoordelen 

of er een reële kans op tewerkstelling bestaat wel degelijk ook rekening werd gehouden met de 

tewerkstelling van verzoekster voorafgaand aan haar zwangerschapscomplicaties. Verweerder 

oordeelde evenwel dat uit deze periode enkel een tewerkstelling van vier dagen op interim basis bleek 

en op basis van deze marginale tewerkstelling op interim basis niet kan worden vastgesteld dat er een 

reële kans is dat deze mogelijkheid tot tewerkstelling zich in de toekomst opnieuw zal voordoen. Het 

betoog van verzoekster dat enkel de periode na het optreden van de zwangerschapscomplicaties in 

overweging werd genomen, mist dan ook feitelijke grondslag. Het kan verder niet als kennelijk onredelijk 

worden beschouwd waar een enkele interim tewerkstelling van vier dagen in het verleden als 

onvoldoende bewijs wordt beschouwd dat er een reële kans op tewerkstelling in België bestaat. De 

Raad stelt verder vast dat verweerder rekening hield met de zwangerschapsproblemen die verzoekster 

verhinderden nog actief te zijn op de arbeidsmarkt en heeft getoetst of er elementen voorhanden waren 

die erop wezen dat zij na afloop van haar zwangerschap, en dus op basis van haar kwalificaties of 

ervaring als dusdanig, een reële kans op tewerkstelling in België heeft. Verweerder stelde evenwel vast 

dat geen bewijzen voorlagen met betrekking tot bepaalde kwalificaties, diploma’s of competenties 

afgestemd op het arbeidsaanbod, of enige relevante werkervaring of andere bewijzen waaruit een reële 

kans op tewerkstelling na de bevalling kon worden afgeleid. Hij wees er eveneens op dat geen concreet 

werkaanbod werd voorgelegd om in de nabije toekomst, met name na de zwangerschap, in dienst te 
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treden of een vorige tewerkstelling te hervatten. Er blijkt niet dat verweerder voor deze beoordeling of 

verzoekster op de Belgische arbeidsmarkt een reële kans op tewerkstelling heeft, diende te wachten tot 

de periode na de bevalling. 

 

De Raad wenst in deze ook te benadrukken dat niet zozeer welke periode(s) in de bestreden beslissing 

in aanmerking werd(en) genomen doorslaggevend is (zijn), doch wel welke elementen in het kader van 

de aanvraag tot inschrijving als werknemer of werkzoekende door verzoekster werden aangebracht 

waaruit - gelet op de kwalificaties en/of ervaring van verzoekster – een reële kans op tewerkstelling op 

de Belgische arbeidsmarkt blijkt. Verzoekster maakt niet aannemelijk dat zij overige elementen bij haar 

aanvraag heeft gevoegd waarmee ten onrechte geen rekening werd gehouden en waaruit alsnog zou 

kunnen blijken dat zij een reële kans op tewerkstelling heeft. 

 

De Raad merkt verder op dat de motivering in de bestreden beslissing dat verzoekster er zelf voor zou 

hebben gekozen in hoogzwangere toestand naar België te komen geen determinerend motief uitmaakt 

van de bestreden beslissing en dat enige kritiek op dit motief dan ook niet van aard is de motivering van 

de bestreden beslissing aan te tasten. In ieder geval merkte verweerder correct op dat een bepaalde 

gezondheidsproblematiek of gecompliceerde zwangerschap de burger van de Unie nog niet vrijstelt het 

bewijs te leveren dat hij voldoet aan de voorwaarden voor een verblijf van meer dan drie maanden. 

 

De Raad merkt ten slotte nog op dat verzoekster thans bij haar verzoekschrift volgende nieuwe stukken 

aanbrengt: een diploma basisberoepsgerichte leerweg dd. 20 juni 2003, een diploma beroepsonderwijs 

als bedrijfsadministratief medewerker dd. 6 juli 2006, loonfiches van een tewerkstelling in Nederland 

voor de periode juni 2011 tot en met juni 2012 en e-mails dd. 11 december 2012 waarbij verzoekster 

haar CV doorstuurde. De regelmatigheid van een administratieve beslissing dient evenwel te worden 

beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van een beslissing 

kon beschikken. Het bestuur kon op het moment van het totstandkomen van de bestreden beslissing 

geen rekening houden met de documenten die verzoekster thans voor het eerst bij haar verzoekschrift 

voegt. Deze stukken kunnen derhalve niet dienstig worden aangevoerd (RvS 1 september 1999, nr. 

81.172, RvS 19 november 2002, nr. 112.681). Verder kan de Raad niet inzien op welke wijze loonfiches 

van een tewerkstelling in Nederland kunnen aantonen dat verzoekster op het ogenblik van de 

totstandkoming van de bestreden beslissing een reële kans op tewerkstelling op de Belgische 

arbeidsmarkt zou hebben. Wat ten slotte het opsturen van de CV’s betreft, herhaalt de Raad dat in de 

bestreden beslissing als dusdanig niet wordt betwist dat verzoekster actief naar werk zoekt.  

 

Verzoekster maakt niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen op grond van onjuiste 

gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover 

de gemachtigde van de staatssecretaris krachtens artikel 40 van de Vreemdelingenwet beschikt. Een 

schending van de materiële motiveringsplicht blijkt niet.  

 

3.2.2.3. Nu geen kennelijke wanverhouding werd aangetoond tussen de overwegingen die de bestreden 

beslissing onderbouwen en het dispositief van deze beslissing kan verzoekster ook niet gevolgd worden 

waar zij stelt dat het redelijkheidsbeginsel geschonden werd (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 

 

Het tweede middel is ongegrond.  

 

Verzoekster heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan 

leiden aangevoerd. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel. 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien oktober tweeduizend dertien door: 
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mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT I. CORNELIS 

 

 

 


