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 nr. 113 112 van 30 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 2 augustus 2013 

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

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

Integratie en Armoedebestrijding van 4 juli 2013 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 Ibis, 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 9 september 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 oktober 

2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. VANHEMMENS, 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. Op 11 januari 2012 diende verzoeker een aanvraag in tot het verkrijgen van een verklaring van 

inschrijving als werknemer/werkzoekende. 

 

1.2. Op 4 april  2012 werd verzoeker in het bezit gesteld van een E-kaart als werknemer.  

 

1.3. Op 4 juli 2013 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing die een einde 

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

(bijlage 21). Verzoeker wordt hiervan in kennis gesteld op 15 juli 2013. 

 

Dit vormt de bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 
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“(…) Betrokkene diende een aanvraag van verklaring van inschrijving in op 11.01.2012 als 

werknemer/werkzoekende.  Hij legde interimcontracten en loonfiches voor en bekwam op basis van 

deze interimtewerkstelling  op 04.04.2012 de E-kaart als werknemer. Dienst Vreemdelingenzaken werd 

recentelijk ingelicht door de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en 

Grootstedenbeleid dat betrokkene sinds september 2012 financiële steun ontvangt van het OCWV. De 

situatie van betrokkene is dus geheel gewijzigd. Overeenkomstig  artikel  42bis, §1 van de wet van 

15.12.1980 kan de Staatssecretaris of zijn gemachtigde controleren of aan de naleving  van de 

verblijfsvoorwaarden wordt voldaan.  

Volgens de gegevens van de RSZ-databank (DOLSIS) blijkt dat betrokkene tewerkgesteld was in België 

tot  11.03.2012. Overeenkomstig artikel 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. 

Intussen zijn deze 6 maanden  reeds ruimschoots overschreden en kan betrokkene niet meer worden 

beschouwd als werknemer op basis van  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 verblijfsvoor-

waarden  als  werkzoekende voldoet, overeenkomstig art. 40, §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 Sinds 11.03.2012 heeft hij niet meer de 

kans gekregen ook maar één dag te  werken. De langdurige inactiviteit van betrokkene, intussen al 

meer dan 6 maanden doet verder afbreuk aan zijn  reële  tewerkstellingskansen.  Uit het administratief 

dossier blijkt dat betrokkene beroep moet doen op financiële steun van het OCWV om in  zijn 

levensonderhoud te voorzien. Eerst ontving hij vanaf september 2012 een equivalent leefloon als  

samenwonende en sedert februari 2013 geniet hij verder een leefloon als alleenstaande. Betrokkene 

dient dus  heden als beschikker van voldoende bestaansmiddelen te worden beschouwd, zonder enige 

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
0
 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 art..42bis, §1 van de wet 

van 15.12.1980.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

Uit de bespreking van onderstaande middelen blijkt dat slechts korte debatten vereist zijn.   

 

2.1. In een eerste middel werpt verzoeker op: “Schending van artikel 62 van de wet van 15 december 

1980. de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 aangaande de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen”. 

 

Na een deel van de motivering van de bestreden beslissing geciteerd te hebben, betoogt verzoeker als 

volgt: 

 

“Terwijl, verzoeker na zijn ontslag in maart 2012 besloten heeft om een opleiding te volgen via de 

VDAB. ten einde zijn kennis bij te scholen en zo kansen op tewerkstelling te vergroten. 

De opleiding is via de INTEC BRUSSEL - MEER KANSEN OP WERK van start gegaan vanaf 

September 2012 tot en met mei 2013. Een overeenkomst werd onderschreven tussen beide partijen. 

(stuk3) 

Met ging om de opleiding "PC- en netwerktechnicus" en dit van 8u tot 17u elke dag. 

In mei 2013 heeft verzoeker het attest behaald, samen met andere gespecifieerde certificaten in 

verband met deze opleiding. (stukken 6 en 7) 

INTEC is de ideale startplank voor personen die hun tewerkstellingskansen willen vergroten en die hun 

kennis willen bijschaven. Voor verzoeker was dit zijn kans. Verzoeker is gemotiveerd en zeer leergierig, 

waardoor hij ook zonder problemen zijn diploma behaalde. 

INTEC doet zelfs meer dan dat. Naar aanleiding van het aflopen van de opleiding, worden er verdere 

stappen genomen voor het zoeken naar werk. Meer nog, deze verplichte begeleidingsperiode houdt in 

dat bij het niet naleven van de voorwaarden, er geen getuigschrift zal worden uitgereikt. (stuk 4) 

Volgende voorwaarden moeten worden gerespecteerd: 

- Minimum drie sollicitaties per week 

- Steeds ingaan op vacatures die via het tewerkstellingsteam worden voorgesteld 

- 1 maal per maand opvolgingsgesprek bij INTEC 

- Positief ingaan op voorgestelde coaching voor sociale vaardigheden 
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- Tot slot: een goede communicatie, waarbij je duidelijk communiceert over zijn stappen richting werk en 

reageert op mails/brieven/telefoons 

Inmiddels houdt verzoeker zich strikt aan deze voorwaarden en kan hij zeggen dat hij minimum drie 

sollicitaties per week doet, hetgeen toch te waarderen valt. Verzoeker voegt hierbij het nodige e-

mailverkeer toe. (stuk 5) 

Zo zijn er reeds sollicitatiegesprekken gevoerd bij MANPOWER, TRASYS GROUP, ATOS, JANSSENS 

FIELD SERVICES, VMMa, ERNST & YOUNG,...Allemaal gerenommeerde bedrijven. 

Het e-mailverkeer dat verzoeker bijbrengt, kan de motivatie en inzet van verzoeker niet ontkennen. 

Er kan dus absoluut niet verklaard worden dat verzoeker niet alles in het werk stelt om een goede en 

vaste tewerkstelling te vinden. 

Er kan elk moment een contract uit de gesprekken voortvloeien 

Dit is ook inmiddels gebeurd op 25.07.2013: een arbeidscontract werd 

ondertekend met de firma ENTRA (stuk 9) 

Verzoeker is gestart met werken op 29.07.2013 

Deze opleiding was dus de ideale springplank om werk te vinden, deze manier kan alleen maar worden 

aangemoedigd! 

Verzoeker heeft dan ook onmiddellijk zijn getuigschrift in ontvangst kunnen nemen van de VDAB (stuk 

10) 

Inzake is er dus geen schending van het artikel 42bis, §2, 3° van de Vreemdelingenwet, aangezien hij 

gestart is met een beroepsopleiding volgens artikel 42bisJ §2, 4° van de Vreemdelingenwet. 

Verzoeker kan aldus nog steeds beschouwd worden als werknemer. Dit statuut is hij niet verloren door 

het starten van een opleiding. 

Hiermee gaat ook gepaard het contract dat verzoeker heeft afgesloten met het OCMW van Ternat. 

namelijk een "geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie". (stuk 8) 

Immers vindt het OCMW het belangrijk dat verzoeker zijn opleiding start en afwerkt om zich te 

integreren in de maatschappij (letterlijke bewoordingen in het contract). Het OCMW steunt dergelijke 

initiatieven - hetgeen ook zeer logisch is - en wenst ondersteuning te bieden tijdens het volgen van de 

opleiding, met name door het toekennen van een leefloon. 

Het engagement van verzoeker gaat nog verder door het naleven van bijkomende voorwaarden. Het 

OCMW evalueert zelfs de geleverde inspanning op studievlak in mei 2013 en er worden wederzijdse 

afspraken gemaakt. 

Het contract is dan ook stipt nageleefd door verzoeker. Verzoeker heeft uitstekende resultaten gehaald 

en heeft op korte termijn werk gevonden. 

Bijgevolg bestaat er dan ook geen schending van artikel 40 §4, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet. 

Verzoeker vormt geen onredelijke belasting voor het sociale bijstandsstelsel. 

Het is duidelijk dat verwerende party niet de kennis heeft van de concrete situatie van verzoeker. 

Welnu, wanneer verwerende partij een einde wenst te maken aan het verblijfsrecht, moet zij steeds 

rekening houden met alle elementen van het dossier: de duur van het verblijf in België, de leeftijd, de 

gezondheidstoestand, de gezins- en economische situatie, de sociale en culturele integratie in België 

enz. 

Uit bovenstaande omstandigheden en verwijzend naar de stukken blijkt duidelijk dat verzoeker eerder 

een toonbeeld is voor velen: het volgen van een beroepsopleiding om daarna aan de slag te kunnen 

zonder een onredelijke belasting te vormen voor de Belgische maatschappij. 

Bovendien werd verzoeker gesteund door het OCMW, zijnde een overheidsinstantie. Verwerende partij 

was hier duidelijk niet van op de hoogte. 

Het was nochtans de taak van verwerende partij om dit grondig na te gaan, alvorens dergelijke 

beslissing te vellen. Deze beslissing kwam dan ook onverwacht en was een zware teleurstelling voor 

verzoeker gelet op zijn eerder gedane prestaties. 

Verwerende partij heeft nagelaten om de werkelijke feiten te achterhalen en verzoeker of het OCMW uit 

te nodigen om de concrete omstandigheden toe te lichten. 

Verzoeker is zeer gemotiveerd en heeft een vaste tewerkstelling gevonden, gelet op zijn huidige kennis. 

Tevens spreekt hij ook verschillende talen en verkeert hij in een goed leefmilieu. 

Het is dus nooit de intentie van verzoeker geweest om te profiteren van de financiële steun van het 

OCMW. Dit blijkt ontegensprekelijk uit de feiten en de voorliggende stukken. 

Dat in onderhavig geval de goede trouw van verzoeker niet in vraag kan worden gesteld. 

Echter berustte de beslissing van verwerende partij op verkeerde feitelijke gronden, die nochtans 

determinerend waren, teneinde de beslissing ten opzichte van verzoeker te nemen. 

Dat eenzijdige rechtshandelingen immers met individuele strekking die uitgaan van een bestuur en die 

rechtsgevolgen beogen te hebben voor een of meer bestuurden, afdoende gemotiveerd moeten zijn in 

de akte die de beslissing zelf bevat. 
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Dat drie voorwaarden moeten zijn vervuld opdat aan de materiele en formele motiveringsplicht zou zijn 

voldaan, in die zin dat de motieven kenbaar moeten zijn in het administratief dossier (formele 

motivering), de motieven moeten juist zijn en eveneens draagkrachtig (materiele motivering) . 

Dat de draagkracht slaat op vier elementen, zijnde de logische consistentie (geen tegenstrijdigheden), 

de juridische aanvaardbaarheid (hanteren van de juiste wettelijke grond en de juiste interpretatie van de 

wet), de feitelijke aanvaardbaarheid(gebaseerd op de juiste en relevante feiten) en de 

beleidsaanvaardbaarheid (aansluitend bij het gevoerde beleid)
2
. 

Dat niet aan het draagkrachtvereiste is voldaan, nu blijkt dat de bestreden beslissing niet berust op 

correcte feitelijke gegevens. 

Dat aldus voormelde motivering niet afdoende is. 

Dat aldus de feiten verkeerd werden geïnterpreteerd, zodat de beslissing onredelijk is in dit geval. 

Zodat, de bestreden beslissing niet beantwoordt aan de motiveringsvereisten die krachtens artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en 

artikel 62 Vreemdelingenwet vereist zijn.” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 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) heeft tot doel de bestuurde in kennis te 

stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij 

kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De Raad stelt vast dat de verzoekende partij de motieven 

die aan de grondslag liggen van de bestreden beslissing kent nu zij deze aan een inhoudelijk onderzoek 

onderwerpt in een middel, zodat voldaan is aan de formele motiveringsplicht. Het middel dient derhalve 

te worden behandeld vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. 

 

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

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in 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). 

 

2.3. Artikel 42bis van de Vreemdelingenwet – dat de juridische grondslag vormt van de bestreden 

beslissing in zoverre verzoekers verblijfsrecht wordt beëindigd – 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 

voorarbeidsbemiddeling 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 arbeids-

voorziening 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 beroeps-

activiteit en deze opleiding.” 

   

2.4. Waar verzoeker stelt dat er geen sprake kan zijn van een schending van artikel 42bis, §2, 3° van de 

Vreemdelingenwet, dient de Raad op te merken dat verzoeker met zijn betoog niets inbrengt tegen 
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volgende vaststelling in de bestreden beslissing: “Volgens de gegevens van de RSZ-databank 

(DOLSIS) blijkt dat betrokkene tewerkgesteld was in België tot  11.03.2012. Overeenkomstig artikel 

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. Intussen zijn deze 6 maanden  reeds 

ruimschoots overschreden en kan betrokkene niet meer worden beschouwd als werknemer op basis 

van  artikel 42bis, §2, 3° van de wet van 15.12.1980.” 

 

2.5.  Waar verzoeker erop wijst dat hij een beroepsopleiding is gestart en ten bewijze daarvan stukken 

voegt aan zijn verzoekschrift en van oordeel is dat hij kan genieten van de toepassing van artikel 42bis, 

§2, 4° van de Vreemdelingenwet dient de Raad net als verwerende partij op te merken dat deze 

bepaling uitdrukkelijk voorziet dat enkel een beroepsopleiding in aanmerking komt voor zover er een 

verband is tussen deze opleiding en de voorafgaande beroepsactiviteit. Dit wordt in casu niet 

aangetoond.         

 

2.6. Waar verzoeker de vaststelling in de bestreden beslissing betwist dat hij niet als werkzoekende kan 

worden beschouwd, meer bepaald  omdat hij geen reële kans op tewerkstelling heeft, en in dit verband 

wijst op de sollicitaties die hij heeft verricht in het kader van zijn opleiding via INTEC Brussel en  

benadrukt dat hij ondertussen op 25 juli 2013 een arbeidscontract heeft ondertekend met de firma 

ENTRA, dient de Raad op te merken dat dit geen afbreuk kan doen aan volgende vaststellingen in de 

bestreden beslissing: “Sinds 11.03.2012 heeft hij niet meer de kans gekregen ook maar één dag te  

werken. De langdurige inactiviteit van betrokkene, intussen al meer dan 6 maanden doet verder afbreuk 

aan zijn  reële  tewerkstellingskansen.  Uit het administratief dossier blijkt dat betrokkene beroep moet 

doen op financiële steun van het OCWV om in  zijn levensonderhoud te voorzien. Eerst ontving hij vanaf 

september 2012 een equivalent leefloon als  samenwonende en sedert februari 2013 geniet hij verder 

een leefloon als alleenstaande.” Daargelaten de vraag of de verwerende partij op de hoogte werd 

gebracht van de betrokken sollicitaties en de beroepsopleiding, kunnen zijn niet meer aantonen dan dat 

verzoeker werkbereid is en zich wil bijscholen. Ze tonen op zich niet aan dat hij een reële kans op 

tewerkstelling heeft. Alleszins blijft volgende vaststelling in de bestreden beslissing overeind staan: “De 

langdurige inactiviteit van betrokkene, intussen al meer dan 6 maanden doet verder afbreuk aan zijn  

reële  tewerkstellingskansen.” Het arbeidscontract van 25 juli 2013 dateert van na het treffen van de 

bestreden beslissing. De onwettigheid van een beslissing kan niet worden aangetoond aan de hand van 

stukken die dateren van na het treffen ervan en waarvan de verwerende partij niet op de hoogte kon zijn 

op het ogenblik dat ze de bestreden beslissing trof. Dit alles verhindert uiteraard niet dat verzoeker 

opnieuw een aanvraag indient tot het verkrijgen van een verklaring van inschrijving als werknemer. 

 

2.7. Waar verzoeker betoogt dat hij nooit de intentie heeft gehad om te profiteren van de financiële 

steun van het OCMW, dat hij te goeder trouw is, wijst op een contract dat hij met het OCMW van Ternat 

heeft afgesloten, namelijk “een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie” en poneert 

dat hij geen onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandsstelsel, dient de Raad op te merken 

dat zelfs indien de verwerende partij hiervan op de hoogte zou zijn geweest, dit alles geen afbreuk kan 

doen aan de vaststellingen in de bestreden beslissing dat “Dienst Vreemdelingenzaken […] recentelijk 

[werd] ingelicht door de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en 

Grootstedenbeleid dat betrokkene sinds september 2012 financiële steun ontvangt van het OCMW” en 

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

om in  zijn levensonderhoud te voorzien. Eerst ontving hij vanaf september 2012 een equivalent leefloon 

als  samenwonende en sedert februari 2013 geniet hij verder een leefloon als alleenstaande.” en “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
0
 van de wet van 

15.12. 1980.”         

  

2.8. Waar verzoeker betoogt “wanneer verwerende partij een einde wenst te maken aan het verblijfs-

recht, moet zij steeds rekening houden met alle elementen van het dossier: de duur van het verblijf in 

België, de leeftijd, de gezondheidstoestand, de gezins- en economische situatie, de sociale en culturele 

integratie in België enz.” dient de Raad net als de verwerende partij op te merken dat artikel 42bis van 

de Vreemdelingenwet een dergelijke verplichting niet oplegt aan de verwerende partij en verzoeker 

nalaat de bepaling te preciseren waarop zijn betoog gesteund is. 

 

Het eerste middel is niet gegrond. 

 

2.9. In een tweede middel werpt verzoeker op: “schending van de beginselen van behoorlijk bestuur”. 
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Na een deel van de motivering van de bestreden beslissing te hebben geciteerd, betoogt verzoeker als 

volgt: 

 

“Dat uit de beslissing van verwerende partij duidelijk blijkt dat zij zich niet gebaseerd heeft op de 

concrete elementen van het dossier, maar louter algemene, vage overwegingen en vermoedens had. 
Dat verwerende partij deze elementen onvoldoende gemotiveerd en beoordeeld heeft en dat tevens het 

zorgvuldigheidsbeginsel is geschonden (cfr. supra). 

Terwijl, verwerende partij de algemene beginselen van behoorlijk bestuur dient te respecteren. 

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn criteria waaraan behoorlijk overheidshandelen moet 

beantwoorden en getoetst worden. Zij hebben een algemeen karakter en gelden ongeacht het domein. 

De Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen kan deze beginselen aldus toetsen aan de beslissingen en 

het handelen van de overheid. 

Uit hetgeen voorafgaat, blijkt duidelijk dat verwerende partij zowel de motiveringsplicht de fair play, de 

zorgvuldigheidsplicht, het redelijkheidsbeginsel als de rechtszekerheid en gewekte verwachtingen heeft 

geschonden. 

Voor wat betreft de materiele en formele motiveringsplicht kan verwezen worden naar middel 1. 

Het dossier van verzoeker werd op een onbehoorlijke manier bestudeerd en behandeld. 

De procedurele zorgvuldigheidsnorm werd aldus niet gerespecteerd: verwerende partij was  onzorg-

vuldig bij de vaststelling en waardering van de feiten waarop het besluit rustte. Evenals werd de 

materiele zorgvuldigheidsnorm geschonden: de voorbereiding van de beslissing werd onvoldoende 

getroffen. 

Verzoeker is te goeder trouw en heeft er alles aan gedaan om een tewerkstelling te vinden zoals het 

volgen van een opleiding gesteund door INTEC en het OCMW, hetgeen hem ook een vaste tewerk-

stelling heeft opgebracht. Echter heeft hij een negatieve beslissing van verwerende partij ontvangen. 

In die optiek heeft verwerende partij geen fair play gespeeld. Als overheid mag zij de burgers niet unfair 

behandelen. Verzoeker had het vertrouwen dat de overheid volgens recht zou handelen. Bij een 

onderzoek, kan er voldoende verwacht worden dat verwerende partij haar onderzoek grondig zou 

voeren en niet enkel in de RSZ- databank of het administratief dossier zou kijken. 

Er kon minstens verwacht worden dat het contract met het OCMW voorhanden zou geweest zijn en het 

bewijs dat verzoeker ingeschreven was via de VDAB voor het volgen van de opleiding bij INTEC. 

Bijgevolg werd eveneens het redelijkheidsbeginsel geschonden: de nieuwe beslissing van 04.07.2013 is 

kennelijk onredelijk. Zodat, de bestreden beslissing de beginselen van behoorlijk bestuur heeft 

geschonden, meer bepaald de motiveringsplicht, de fair play, de zorgvuldigheidsplicht, het redelijkheids-

beginsel, de rechtszekerheid en gewekte verwachtingen.” 

 

2.10. Het beginsel van de fair play is maar geschonden indien er in hoofde van de overheid sprake is 

van opzet, kwade trouw of moedwilligheid. Dit wordt in casu niet aangetoond.  

 

2.11. Het rechtszekerheidsbeginsel is een uit de rechtsstaat voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat het 

recht voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn zodat de rechtssubjecten in staat zijn de rechtsgevolgen 

van hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat die rechtssubjecten moeten kunnen vertrouwen 

op een zekere standvastigheid bij het bestuur (I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van 

behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 315- 349). Het gegeven dat verwerende partij in casu een 

beslissing treft in uitvoering van artikel 42bis van de Vreemdelingenwet kan geen schending opleveren 

van het rechtszekerheidsbeginsel. Verzoeker kan noch uit het feit dat hij een E-kaart gekregen heeft 

noch uit het feit dat hij van oordeel is dat hij altijd te goeder trouw heeft  gehandeld, de verwachting 

koesteren dat verwerende partij geen beslissing tot beëindiging van zijn verblijfsrecht  kon treffen.      

 

2.12. Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt 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. 

 

Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel 

dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 

1999, nr. 82.301). 

 

2.13. Artikel 42bis van de Vreemdelingenwet bepaalt uitdrukkelijk, “De minister of zijn gemachtigde kan 

zonodig controleren of aan de naleving van de voorwaarden voor de uitoefening van het verblijfsrecht is 

voldaan.” Uit de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat verwerende partij de RSZ-databank heeft 

geraadpleegd en inlichtingen heeft gekregen van de POD Maatschappelijke Integratie. Verzoeker kan 

dan ook niet gevolgd worden in zijn betoog dat verwerende partij haar beslissing gebaseerd heeft op 
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“louter algemene, vage overwegingen en vermoedens”. Verzoeker verwacht dat verwerende partij een 

grondiger onderzoek zou gedaan hebben dan enkel het raadplegen van databanken, maar daargelaten 

de vraag of in deze ook niet een zorgvuldigheidsplicht bij verzoeker ligt om zelf informatie mee te delen 

aan de verwerende partij aangaande zijn situatie, blijkt uit de bespreking van het eerste middel dat 

verzoeker tot op het ogenblik van het treffen van de bestreden beslissing geen informatie zou hebben 

meegedeeld die tot een andersluidende beslissing had kunnen leiden. Verzoeker heeft derhalve geen 

belang bij zijn kritiek. Voor het overige kan verwezen worden naar de bespreking van het eerste middel. 

 

2.14. Verzoeker toont met zijn betoog niet aan dat de gemachtigde van de staatssecretaris bij het treffen 

van de bestreden beslissing niet is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, deze niet correct heeft 

beoordeeld of op grond daarvan kennelijk onredelijk tot zijn besluit is gekomen. 

 

Het tweede middel is voor zover ontvankelijk, ongegrond.       

 

3. Korte debatten 

 

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

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

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

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

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

worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de 

verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel.  

 

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

 

 

 

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

 

mevr. M. EKKA, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


