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 nr. 114 685 van 28 november 2013 

in de zaken 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 de verzoekschriften die X, die verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn, op 8 februari 2012 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoede-bestrijding van 13 

december 2011 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 20), om samen met X, X, X en X, in haar eigen naam en in haar hoedanigheid van 

wettelijke vertegenwoordiger van voormelde personen de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissingen van 30 december 2011 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel 

om het grondgebied te verlaten (bijlagen 20) en om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de 

nietigverklaring te vorderen van de beslissingen tot afgifte van bevelen tot terugbrenging (bijlagen 38), 

genomen op 30 december 2011. 

 

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. 

 

Gezien het arrest van de Raad van State van 12 maart 2013 met nr. 222.809 waarbij het arrest van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 26 april 2012 met nr. 80 254 wordt vernietigd. 

 

Gelet op de beschikkingen van 1 oktober 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 oktober 

2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat K. DE COCK verschijnt voor de 

verzoekende partijen en van advocaat B. HEIRMAN die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 
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WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Eerste verzoekster vertrok op 5 juli 2010 vanuit Nederland en diende in België op 6 juli 2010 een 

aanvraag van een verklaring van inschrijving in (bijlage 19) voor haarzelf en haar minderjarige kinderen. 

 

1.2. De gemachtigde van de burgemeester van de gemeente Westerlo nam op 27 oktober 2010 een 

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

verlaten (bijlage 20). 

 

1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nam op 19 november 2010 

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

verlaten (bijlage 20). Het beroep tot nietigverklaring dat verzoekster hiertegen instelde, werd verworpen 

bij arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) van 21 maart 2011 met nr.  

58 152. 

 

1.4. Op 12 augustus 2011 diende verzoekster samen met haar kinderen wederom een aanvraag in van 

een verklaring van inschrijving (bijlage 19).  

 

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

Armoedebestrijding (hierna: de staatssecretaris) trof op 13 december 2011 een beslissing tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

Verzoekster werd hiervan op 9 januari 2012 in kennis gesteld.  

 

Dit vormt de eerste bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“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 van een verklaring van inschrijving, ingediend op 12/08/2011 door V.J.P. (…), onderdaan van 

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. 

Betrokkene heeft de aanvraag gedaan als werknemer / werkzoekende (artikel 40 § 4, 1° van de wet van 

15/12/1980). Ter ondersteuning van haar aanvraag had betrokkene aanvankelijk een arbeidsovereen-

komst voorgelegd die op 09/05/2011 werd gesloten tussen haar en de vzw 'Solidariteit voor het Gezin'. 

Deze tewerkstelling ging in op 23/05/2011 voor onbepaalde duur (vervangingsovereenkomst tot einde 

arbeidsongeschiktheid van een personeelslid) met wekelijkse prestaties van 19 uur. Later legde zij een 

tweede arbeidsovereenkomst voor die op 15/06/2011 werd gesloten tussen haar en de 'BVBA 

Lokerensis'. Deze tewerkstelling ging in op 15/06/2011 voor onbepaalde duur met wekelijkse prestaties 

van 32 uur. Dit laatste contract vulde zij aan met de loonstroken van juni, juli en augustus 2011. Uit het 

administratief dossier blijkt het volgende: 

In 2011 heeft zij interimarbeid verricht in april (3 dagen), juni (1 dag) en oktober (1 dag). De tewerk-

stelling werd telkens om dezelfde reden niet verdergezet, namelijk omdat zij niet voldeed en de 

arbeidsreglementering niet respecteerde. De arbeidsovereenkomst met 'Solidariteit voor het Gezin' werd 

beëindigd op 19/06/2011 omdat zij zelf haar ontslag heeft aangeboden. Haar 2de arbeidsovereenkomst 

die voor onbepaalde duur werd gesloten met 'Lokerensis', werd reeds beëindigd op 30/09/2011. Zij werd 

ontslagen om reden dat zij via de camera's betrapt was op het wegnemen van geld uit de kassa's. 

Haar laatste tewerkstelling vond plaats in het dienstenchequebedrijf 'Plus Home Services' van 

22/11/2011 tot 30/11/2011. Betrokkene werd ontslagen omdat de klanten ontrevreden waren over haar 

werk en over haar gedrag (zij voerde de opdrachten niet uit, kwam veel te laat toe of kwam helemaal 

niet opdagen, zij was ook niet gemotiveerd). Nergens in het administratief dossier blijkt dat betrokkene 

momenteel tewerkgesteld is. Bij gebrek aan tewerkstelling kan zij niet toegelaten worden tot een verblijf 

van meer dan 3 maanden (artikel 50 § 2, 1° van het K.B. van 08/10/1981). Zij kan evenmin de verklaring 

van inschrijving genieten als werkzoekende om reden dat zij geen enkel stavingsdocument heeft 

voorgelegd die voor deze categorie is vereist, met name een attest van inschrijving biij de VDAB of 

sollicitatiebrieven en het bewijs dat zij een reële kans heeft om tewerkgesteld te worden (artikel 50 § 2, 

3° van het K.B. van 08/10/1981). Het geheel van de elementen uit het administratief dossier laten 

inderdaad niet toe te concluderen dat betrokkene een reële kans maakt om in de toekomst op een 

volwaardige manier te worden tewerkgesteld. Zij is niet gemotiveerd, laat de aangeboden kansen 
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onbenut, kreeg 2 maal een contract van onbepaalde duur aangeboden - ofwel neemt zij ontslag ofwel 

wordt zij afgedankt wegens wangedrag, het niet respecteren van de arbeidsregels tot zelfs diefstal. Het 

hoeft ook geen betoog dat geen van haar vroegere werkgevers (of interimkantoren) haar nog een kans 

zullen geven. Volledigheidshalve dient hier nog aan toegevoegd te worden dat zij reeds eerder een 

aanvraag had ingediend als werknemer / werkzoekende. Deze aanvraag van 06/07/2010 werd door de 

Dienst Vreemdelingenzaken ten gronde geweigerd op 19/11/2010 dmv. een bijlage 20 met bevel om het 

grondgebied te verlaten om reden er geen sprake was van een volwaardige tewerkstelling en zij niet kon 

aantonen een reële kans te maken op een tewerkstelling). Deze beslissing werd haar ter kennis 

gebracht op 22/12/2010. Tegen deze beslissing heeft zij beroep aangetekend. Het beroep werd door de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verworpen bij arrest van 21/03/2011. 

Gezien al deze elementen wordt haar aanvraag geweigerd met een bevel om het grondgebied te 

verlaten binnen de 30 dagen. (…)”. 

 

1.6. Op 30 december 2011 trof de gemachtigde van de staatssecretaris ten aanzien van verzoeksters 

kinderen vier beslissingen tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlagen 20). 

 

Dit vormen de tweede, derde, vierde en vijfde bestreden beslissing, die alle zijn gemotiveerd als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 51, §3, derde 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 van een burger van de Unie, die op 12.08.2011 werd 

ingediend door (…) Nationaliteit: Nederlandse (…) 

om de volgende reden geweigerd: 

Betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van meer 

dan drie maanden in de hoedanigheid van burger van de Unie: 

Het verblijfsrecht van de moeder van betrokkene, in functie van wie de aanvraag gebeurde, werd 

geweigerd door bureau Lang Verblijf. Bijgevolg is er niemand waar betrokkene zich bij kan voegen en 

kan er bezwaarlijk een recht op verblijf aan betrokkene worden toegestaan. 

Het recht op verblijf wordt daarom geweigerd aan betrokkene.” 

 

1.7. Op 30 december 2011 trof de gemachtigde van de staatssecretaris met betrekking tot verzoeksters 

kinderen de beslissing tot afgifte van vier bevelen tot terugbrenging (bijlagen 38). 

 

Dit vormen de zesde, zevende, achtste en negende bestreden beslissing, die alle zijn gemotiveerd als 

volgt: 

 

“Afgegeven in toepassing van artikel 118 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

In uitvoering van de beslissing van de staatssecretaris die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft of van zijn 

gemachtigde, wordt aan V.J.P. (…) van Nederlandse nationaliteit, (…) bevel gegeven de genaamde (…) 

van Nederlandse nationaliteit, (…) binnen dertig dagen terug te brengen naar de plaats vanwaar zij 

gekomen is. 

REDEN VAN MAATREGEL: 

Artikel 7, 1, 2° van de wet van 15.12.1980: het legaal verblijf in België is verstreken: zie motivatie bijlage 

20.” 

 

1.8. De Raad vernietigde de bestreden beslissingen in zijn arrest van 26 april 2012 met nr. 80 254. De 

thans verwerende partij stelde hiertegen een cassatieberoep in bij de Raad van State. 

 

1.9. In zijn arrest van 12 maart 2013 met nr. 222.809 vernietigde de Raad van State het in punt 1.8 

vermelde arrest waardoor de zaken wederom van rechtswege aanhangig werden bij de Raad. 

 

2. Over de ontvankelijkheid  

 

2.1. Er dient te worden opgemerkt dat het beroep tot nietigverklaring tegen de tweede, derde, vierde en 

vijfde bestreden beslissing in eigen naam werd ingediend door O.K.R., O.K.J., V.K.B. en V.K.W, 

respectievelijk geboren op 23 december 2002, 10 februari 2008, 27 september 2009 en 5 november 

2010. De verzoekende partijen kunnen naar Nederlands recht niet als meerderjarig worden beschouwd 
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en beschikken, gelet op hun jonge leeftijd niet over het vereiste onderscheidingsvermogen om zonder 

vertegenwoordiging een annulatieberoep in te stellen bij de Raad (cf. RvS 15 februari 2006, 155.037).  

 

2.2. Ambtshalve dient te worden vastgesteld dat voormelde partijen als minderjarigen niet over de 

vereiste procesbekwaamheid beschikken waardoor de beroepen niet ontvankelijk zijn voor zover deze 

door hen in eigen naam werden ingediend. 

 

3. Over de rechtspleging 

 

3.1. Omwille van het feit dat de verschillende zaken een onderlinge juridische samenhang vertonen, de 

middelen in alle ingediende verzoekschriften nagenoeg identiek zijn en de uitspraak in de zaak met 

rolnummer RvV 124 820 bepalend is voor de uitspraak in de zaken RvV 124 208, RvV 124 730, RvV 

124 811, RvV 124 871, RvV 124 924, RvV 124 965, RvV 124 975 en RvV 124 995, worden de 

verschillende zaken gevoegd. 

 

3.2. Uit de gegevens van de rechtsplegingsdossiers blijkt dat verzoekster de griffie op 3 juli 2013 in 

kennis stelde van het feit dat zij afzag van de mogelijkheid om in de zaken RvV 124 730, RvV 124 871, 

RvV 124 965 en RvV 124 995 een synthesememorie in te dienen. 

 

3.3. De Raad stelt vast dat in de zaak RvV 124 820 aan verzoekster geen kennisgeving werd 

overgemaakt zoals bedoeld in artikel 39/81, derde 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) omdat het verzoekschrift verkeerdelijk als een vordering tot schorsing en een beroep 

tot nietigverklaring werd beschouwd. 

 

3.4. Ter terechtzitting bevestigt de raadsvrouw van verzoekster uitdrukkelijk dat zij in de zaak RvV     

124 820 evenmin een synthesememorie wenst neer te leggen. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. In haar verschillende verzoekschriften voert verzoekster een identiek enig middel aan. Verzoekster 

voert de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 

Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de 

wet van 13 mei 1955 (EVRM), van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen, van de rechten van verdediging, de zorgvuldigheidsplicht en de materiële 

motiveringsplicht als algemene beginselen van behoorlijk bestuur en van “de nieuwe richtlijnen en 

instructies oa. dd. 19.07.2009 (en eventuele aanpassingen) in het kader van de humanitaire 

regularisatie”. Verzoekster formuleert haar grieven telkenmale als volgt: 

 

“De "motivering" van de bestreden beslissing luidt als volgt: 

(…) 

Verzoekster heeft nooit behoorlijke gelegenheid gehad om haar zaak te verdedigen. 

De heer Minister hield op geen enkel ogenblik rekening met de argumenten die door verzoekster 

werden opgeworpen of konden opgeworpen worden indien zij daartoe de kans zou hebben gehad. 

De omstandigheden die door de vreemdeling worden aangevoerd tot staving van zijn aanvraag moeten 

door de administratieve overheid in elk bijzonder geval worden onderzocht. Dit onderzoek moet tot uiting 

komen in de motivering van de beslissing die uitspraak doet over de aanvraag. 

In casu is de administratieve overheid niet eens tot het onderzoek van de grond van de zaak gekomen 

... 

Verzoekster is naar België gekomen met de bedoeling om er te werken. 

Verzoekster deed dan ook een aanvraag tot verblijf van meer dan drie maanden als werknemer / 

werkzoekende. 

Verzoekster slaagde er ook effectief in om werk aan te trekken. 

Zo sloot ze op 09.05.2011 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur met vzw Solidariteit voor het 

Gezin, ingaande op 23.05.2011, en dit met wekelijkse prestaties van 19 uur. 

Aangezien verzoekster nadien werk had gevonden met meer werkuren, gaf ze haar ontslag op 

19.06.2011. 

Haar tweede arbeidsovereenkomst bij BVBA Lokerensis ging in op 15.06.2011 voor onbepaalde duur, 

en dit met wekelijkse prestaties van 32 uur. 

Het verwijt van verwerende partij dat verzoekster zelf haar ontslag heeft gegeven is dan ook 

duidelijk tegenstrijdig en gegeven zonder zorgvuldig onderzoek van de omstandigheden. 
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Verwerende partij stelt immers zelf dat haar eerste arbeidsovereenkomst slechts wekelijkse prestaties 

van 19 uur omvatte en haar tweede arbeidsovereenkomst wekelijkse prestaties van 32 uur. 

Het is dan ook totaal tegenstrijdig dat verwerende partij verzoekster een gebrek aan werkmotivatie 

verwijt terwijl verzoekster juist ander werk heeft gezocht met meer werkuren. 

De tweede arbeidsovereenkomst werd in onderlinge overeenkomst beëindigd op 30.09.2011. 

Verwerende partij beweert dat verzoekster zou ontslagen zijn om reden dat ze via de camera's zou 

betrapt zijn op het wegnemen van geld uit de kassa's. 

Het is echter niet duidelijk waar verwerende partij zich op baseert om tot deze aantijgingen te komen. 

Verwerende partij laat na haar loutere insinuaties te bewijzen. Verwerende partij kan niet verwijzen naar 

PV's, laat staan naar vonnissen waarin verzoekster zou veroordeeld zijn voor de beweerde feiten. 

Nochtans liggen deze niet bewezen aantijgingen en insinueringen wel degelijk aan de basis van de 

bestreden beslissing. 

Vervolgens was ze met ingang van 22.11.2011 verbonden door een arbeidsovereenkomst met het 

dienstenchequebedrijf Plus Home Services en dit tot 30.11.2011. 

Integendeel tot wat verwerende partij beweert, liet verzoekster zich vervolgens wel degelijk inschrijven 

als werkzoekende (bij de VDAB). 

Inmiddels is verzoekster hoogzwanger. De bevalling is voorzien voor 05.03.2012. 

Ingevolge medische problemen die deze zwangerschap met zich meebrengen is zij momenteel niet in 

staat om te werken. 

Verzoekster is echter gemotiveerd om, zodra ze hiertoe medisch opnieuw in staat is, opnieuw werk aan 

te trekken. 

Ook de conclusie van verwerende partij dat thans nergens in het administratief dossier zou blijken dat 

verzoekster momenteel tewerkgesteld is, is dan ook duidelijk genomen zonder voorafgaandelijk grondig 

onderzoek van het dossier. 

Uit het bovenvermelde blijkt dan ook duidelijk dat de redenen die in de bestreden beslissing worden 

aangehaald, in strijd zijn met de werkelijke omstandigheden van verzoekster. 

De bestreden beslissing is dan ook duidelijk genomen zonder grondig onderzoek van de zaak. 

Het is duidelijk dat de overheid hier een fout, minstens een onzorgvuldigheid heeft begaan waarvan 

verzoekster en haar kinderen niet het slachtoffer kunnen worden. 

Verwerende partij heeft dan ook inbreuk gepleegd op de zorgvuldigheidsplicht als beginsel van 

behoorlijk bestuur. 

Tevens dient elke administratieve beslissing met redenen omkleed zijn en moet het onderzoek tot uiting 

komen in de motivering van de beslissing. 

De bestreden beslissing is dan ook tevens in strijd met de materiële motiveringsplicht als beginsel van 

behoorlijk bestuur en de Wet motivering van Bestuurshandelingen. 

Teven is de bestreden beslissing om voormelde redenen in strijd met de elementaire rechten van de 

Mens o.m. artikel 8 E.V.R.M., de rechten van verdediging en op de nieuwe richtlijnen en instructies o.a. 

dd. 19.07.2009 (en eventuele aanpassingen) in het kader van de humanitaire regularisatie. 

Uit de bestreden beslissing (die aan de basis ligt van huidig bestreden beslissing) blijkt dat verwerende 

partij vereisten gaat stellen die nergens zijn vastgelegd. Nergens is immers bepaald dat verzoekster 

ononderbroken voor dezelfde werkgever moet blijven werken ongeacht welke omstandigheden ook. 

Verwerende partij heeft hiertoe niet de bevoegdheid. 

Er is dan ook in ieder geval sprake van machtsoverschrijding. 

Minstens druist de bestreden beslissing tevens om deze reden in tegen elke redelijkheid, de elementaire 

rechten van de Mens, o.a. artikel 8 E.V.R.M. en de rechten van verdediging en getuigt ze geenszins van 

een behoorlijk en zorgvuldig bestuur. Tevens is hiermee niet voldaan aan de materiële motiveringsplicht 

en de Wet motivering van Bestuurshandelingen. Ook wordt hiermee aan verzoekster eisen gesteld die 

in geen geval in overeenstemming kunnen zijn met de instructies dd. 19.07.2009. 

Daarnaast dient tevens te worden gewezen op de specifieke humanitaire situatie van verzoekster. 

Indien verzoekster met de kinderen zouden worden uitgewezen zal ongetwijfeld de reeds opgebouwde 

integratie en de huisvesting verloren gaan en zou het voordeel van haar werkervaring in België en het 

schooljaar van de kinderen verloren gaan. 

Tevens dient te worden benadrukt dat verzoekster hoogzwanger is en reeds de zorg over vier kinderen 

heeft. 

Indien verzoekster zou worden uitgewezen zou ze met haar nog jonge kinderen op straat en in de 

armoede belanden. 

In de bestreden beslissing is ook geen enkele rekening gehouden met bovenvermelde concrete 

omstandigheden van dit gezin. 

Ook om deze reden is de bestreden beslissing in strijd met de zorgvuldigheidsplicht en de materiële 

motiveringsplicht als beginselen van behoorlijk bestuur, de Wet motivering van Bestuurshandelingen, 

alsook ook op de schending van de elementaire rechten van de Mens, o.a. artikel 8 E.V.R.M., de 
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rechten van verdediging en op de nieuwe richtlijnen en instructies o.a. dd. 19.07.2009 (en eventuele 

aanpassingen) in het kader van de humanitaire regularisaties. 

De middelen zijn derhalve onder meer gebaseerd op de schending van de elementaire rechten van de 

Mens o.m. artikel 8 E.V.R.M., de rechten van verdediging, de zorgvuldigheidsplicht en de materiële 

motiveringsplicht als beginselen van behoorlijk bestuur, de Wet motivering van Bestuurshandelingen en 

op de nieuwe richtlijnen en instructies o.a. dd. 19.07.2009 (en eventuele aanpassingen) in het kader van 

de humanitaire regularisatie.” 

 

In de verzoekschriften die gericht zijn tegen de tweede, de derde, de vierde en de vijfde bestreden 

beslissingen (bijlagen 20 zonder bevel) voegt verzoekster volgende paragraaf toe aan haar enig middel: 

 

“De aanvraag tot verblijf van meer dan drie maanden van het betrokken kind is gebeurd in functie van 

het verblijfsrecht van de moeder. De beslissing waarbij het verblijfsrecht van de moeder werd geweigerd 

en bijgevolg ook huidig bestreden beslissing is echter aangetast met een absolute nietigheid en kan 

geen gevolgen ressorteren wegens overtreding van procedureregels, hetzij van substantiële, hetzij op 

straffe van nietigheid voorgeschreven vormen en/of wegens overschrijding of afwending van macht.” 

 

In de verzoekschriften die gericht zijn tegen de zesde, de zevende, de achtste en de negende bestreden 

beslissingen (bijlagen 38), vult verzoekster het hierboven weergegeven middel aan als volgt: 

 

“Huidig bestreden beslissing is gebaseerd op de motivatie bijlage 20. De aanvraag tot verblijf van meer 

dan drie maanden van het betrokken kind is gebeurd in functie van het verblijfsrecht van de moeder. De 

beslissing waarbij het verblijfsrecht van de moeder werd geweigerd en bijgevolg ook huidig bestreden 

beslissing is echter aangetast met een absolute nietigheid en kan geen gevolgen ressorteren wegens 

overtreding van procedureregels, hetzij van substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven 

vormen en/of wegens overschrijding of afwending van macht.” 

 

Aan haar verzoekschriften voegt verzoekster volgende documenten als bijlagen toe: 

 

“2. Kopie paspoort [verzoekster] 

3. Kopie visa kinderen 

4. Kopies SIS-kaarten en rijbewijs 

5.  a-d Arbeidsovereenkomst bij Solidariteit voor het Gezin 

6. a-b. Arbeidsovereenkomst bij Lokerensis 

7. a-d. Loonfiches Lokerensis 

8. a-d. Arbeidsovereenkomst bij Plus Home Services 

9. Loonfiche Plus Home Services 

10. a-b. Inschrijvingsbewijs bij de VDAB 

11. Verklaring van arbeidsonderbreking ten gevolge van zwangerschap 

12. Attest van schoolbezoek [O. Ke.] 

13. Schoolattest [O. Ki.] 

14. a-b. Bewijs gewaarborgde kinderbijslag 

15. a-e. Bewijzen Partena kinderbijslag 

16. Bewijs Mensura kinderbijslag 

17. a-b. Kopie huurovereenkomst 

18. Attest van goed gedrag en zeden 

19. a-d. Bewijs Registration and Information Division 

20. a-b. Bewijs inschrijving basiskennis bedrijfsbeheer 

21. Beslissing Bureau voor Juridische Bijstand” 

 

4.2. Het enig middel is niet ontvankelijk voor zover verzoekster daarin de schending aanvoert van “de 

nieuwe richtlijnen en instructies o.a. dd. 19.07.2009 (en eventuele aanpassingen) in het kader van de 

humanitaire regularisatie” aangezien deze door de Raad van State werd vernietigd bij arrest van 9 

december 2009 met nr. 198.769. Daargelaten de vraag of een instructie die betrekking heeft op de 

toepassing van het oude artikel 9.3 en het artikel 9bis van de vreemdelingenwet dienstig kan worden 

aangevoerd in onderhavig geval, kan verzoekster haar middel niet baseren op vernietigde richtlijnen en 

instructies van het bestuur. 

 

4.3. Waar verzoekster de schending inroept van de rechten van verdediging, merkt de Raad op dat de 

rechten van verdediging niet van toepassing zijn op zuiver administratieve beslissingen die worden 
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genomen in het raam van de vreemdelingenwet (RvS 18 september 2009, nr. 196.182; RvS 4 april 

2007, nr. 169.748). 

 

4.4. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren 

over alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen (RvS 11 juni 

2002, nr. 107.624). In zijn cassatiearrest in onderhavige zaak verduidelijkt de Raad van State dat het 

aan de aanvrager van een vergunning toekomt om alle nuttige elementen aan te brengen om te 

bewijzen dat hij aan de voorwaarden voldoet om de gevraagde vergunning te krijgen. Verder wordt 

gesteld dat het zorgvuldigheidsbeginsel niet inhoudt dat het bestuur er steeds toe gehouden is 

bijkomende stukken aan de betrokkene te vragen wanneer blijkt dat de door hem ingediende stukken 

niet meer actueel zijn en wanneer de betrokkene ook moet weten dat die stukken niet meer actueel zijn, 

vermits ze op zijn eigen toestand betrekking hebben (RvS 12 maart 2013, nr. 222.809, zie punt 1.9). 

 

4.5. De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft 

betrekking op de formele motiveringsplicht (cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 124.464). De Raad wijst erop 

dat het tegelijk aanvoeren van de schending van de formele en de materiële motiveringsplicht niet 

mogelijk is. Een gebrek aan deugdelijke formele motivering maakt het de verzoekende partij immers 

onmogelijk om uit te maken of de materiële motiveringsplicht geschonden is (cf. RvS 14 juli 2004, nr. 

133.900). Bijgevolg dient vastgesteld dat, ofschoon verzoekende partij zich steunt op de artikelen 2 en 3 

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

artikel 62 van de vreemdelingenwet, uit het middel blijkt dat zij de motieven die aan de grondslag van de 

bestreden beslissing ligt, kent doch betwist dat deze motieven de bestreden beslissing kunnen dragen. 

De verzoekende partij voert met andere woorden de schending aan van de materiële motiveringsplicht. 

Immers betreft het nagaan of de motieven pertinent zijn, de materiële motiveringsplicht (cf. RvS 26 

februari 2003, nr. 116.486).  

 

4.6. Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur de 

feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit 

is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

4.7. De eerste bestreden beslissing vindt haar juridische grondslag in 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 (hierna: het vreemdelingenbesluit). Deze bepaling luidt 

als volgt: 

 

“Indien de Minister of zijn gemachtigde aan de burger van de Unie niet het verblijfsrecht toekent, weigert 

hij de aanvraag en geeft hij hem, zo nodig, het bevel om het grondgebied te verlaten. De burgemeester 

of zijn gemachtigde betekent beide beslissingen door middel van een document overeenkomstig het 

model van bijlage 20.” 

 

4.8. Het verblijfsrecht waarop verzoekster aanspraak wenst te maken, is gestoeld op artikel 40, §4, 

eerste lid van de vreemdelingenwet. Dit wetsartikel bepaalt het volgende: 

 

“§ 4. 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; 

(…)” 

 

Artikel 50, §2 van het vreemdelingenbesluit legt vast welke documenten in dit geval dienen te worden 

overgelegd: 

  

“§ 2.- Bij de aanvraag of ten laatste binnen de drie maanden na de aanvraag dient de burger van de 

Unie naargelang het geval de volgende documenten over te maken : 

1° werknemer : een verklaring van indienstneming of tewerkstelling overeenkomstig het model van 

bijlage 19bis; 

(…) 
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3° werkzoekende : 

a) een inschrijving bij de bevoegde dienst voor arbeidsvoorziening of kopieën van sollicitatiebrieven; en 

b) het bewijs van de reële kans om te worden aangesteld waarbij rekening wordt gehouden met de 

persoonlijke omstandigheden van de betrokkene, zoals behaalde diploma’s, eventuele gevolgde of 

voorziene beroepsopleidingen, en duur van de werkloosheid;” 

 

4.9. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster haar aanvraag van een verklaring van 

inschrijving (bijlage 19) van 12 augustus 2011 baseerde op haar hoedanigheid van werknemer of 

werkzoekende. Ter ondersteuning van haar aanvraag legde verzoekster een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur neer bij “Solidariteit voor het Gezin vzw” van 9 mei 2011, een arbeidsovereenkomst 

van onbepaalde duur voor werklieden bij Lokerensis van 15 juni 2011 en loonfiches van de maanden juli 

en juli 2011, later aangevuld met een loonfiche van augustus 2011. In een synthesenota die op 9 

december 2011 door een bestuurschef werd opgemaakt en die zich eveneens in het administratief 

dossier bevindt, kan het volgende worden gelezen: 

 

“Op 07/06/2011 heeft betrokkene zich aangeboden in Lokeren met de vraag een nieuwe aanvraag te 

doen als werknemer / werkzoekende. 

Zij legde daarbij een arbeidsovereenkomst voor van onbepaalde duur dd. 09/05/2011 ('Solidarteit voor 

het Gezin'), ingegaan op 23/05/2011 met wekelijkse prestaties van 19 uur (dit betreft een vervangings-

overeenkomst tot einde arbeidsongeschiktheid van een medewerkster). 

Deze nieuwe aanvraag wordt ingediend op 12/08/2011 als werknemer / werkzoekende. 

Zij legt zowel een geldig nationaal paspoort voor als een geldige nationale identiteitskaart. 

Als stavingsbewijzen legt zij opnieuw de arbeidsovereenkomst voor dd. 09/05/2011 samen met een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, gesloten op 15/06/2011 met de 'BVBA Lokerensis' met 

wekelijkse prestaties van 32 uur en de loonstroken van juni en juli 2011 ('Lokerensis BVBA'). 

Tot slot biedt zij zich op 14/09/2011 aan met de loonstrook van augustus 2011 (Lokerensis BVBA'). 

Verder blijkt uit het administratief dossier het volgende: 

● 22 oktober was haar laatste arbeidsdag in 2010 

● in 2011 is zij op 22 april opnieuw gestart met werken via het interimkantoor Randstad - uit telefonisch 

contact dat ik op 09/12/2011 met dit interimkantoor had, blijkt dat betrokkene 2 contracten had, namelijk 

voor de periode van 22/04/2011 tot 23/04/2011 en van 26/04/2011 tot 30/04/2011, zij werd echter al 

ontslagen op 26/04/2011 omdat zij zich niet hield aan de arbeidsreglementering (zo nam zij o.a. pauzes 

van 1 uur i.p.v, 30 minuten) 

● haar volgende tewerkstelling was via het interimkantoor 'Start People' op 11/06/2011 - uit telefonisch 

contact dat ik op 09/12/2011 had met dit interimkantoor blijkt dat zij niet verder werd tewerkgesteld 

omdat de werkgever niet tevreden was 

● de daaropvolgende tewerkstelling was op 25/10/2011 via het interimkantoor 'T-Groep' - uit telefonisch 

contact dat ik op 09/12/2011 had met dit interimkantoor blijkt dat de tewerkstelling niet werd verdergezet 

omdat zij niet voldeed 

● van 23/05/2011 tot 19/06/2011 heeft zij gewerkt bij 'Solidariteit voor het Gezin' - uit telefonisch contact 

dat ik op 09/12/2011 had met deze werkgever blijkt dat de tewerkstelling niet werd verder gezet omdat 

zij ontslag heeft genomen - de laatste week was zij afwezig wegens ziekte 
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● haar volgende werkgever was het horecabedrijf 'Lokerensis BVBA' - uit telefonisch contact dat ik op 

09/12/2011 had met deze werkgever blijkt dat zij tewerkgesteld was van 15/06/2011 tot 30/09/2011 - zij 

werd ontslagen omdat zij via de camera's betrapt was op het wegnemen van geld uit de kassa's 

● haar laatste tewerkstelling vond plaats van 22/11/2011 tot 30/11/2011 - de werkgever was het 

dienstenchequebedrijf 'Plus Home Services' - uit telefonisch contact dat ik op 09/12/2011 had met dit 

bedrijf bleek dat zij werkte als poetshulp - betrokkene werd ontslagen omdat de klanten ontevreden 

waren over haar werk en over haar gedrag (zij voerde de opdrachten niet uit, kwam veel te laat toe of 

kwam helemaal niet opdagen, zij was ook niet gemotiveerd).” 

 

4.10. Verzoekster betwist in haar middel geenszins de concrete vaststelling van de gemachtigde van de 

staatssecretaris dat zij op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing niet tewerkgesteld 

was, hetgeen een doorslaggevend motief vormt voor de bestreden beslissing. Daarnaast wordt in de 

beslissing gewezen op het feit dat verzoekster evenmin documenten heeft voorgelegd waaruit blijkt dat 

zij als werkzoekende zou kunnen worden beschouwd. Tenslotte wordt uit het geheel van de elementen 

door de gemachtigde van de staatssecretaris besloten dat verzoekster geen reële kans maakt op 

tewerkstelling. Verzoekster slaagt er thans niet in aannemelijk te maken dat alle noodzakelijke bewijs-

stukken van haar hoedanigheid van werknemer of werkzoekende, zoals opgesomd in het hierboven 
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vermelde artikel 50, §2, 1° en 3° van de vreemdelingenwet, aan de gemachtigde van de staatssecretaris 

had overgemaakt.  

 

4.11. Het betoog van verzoekster over de redenen waarom zij overstapte naar een tewerkstelling van 32 

uur en haar kritiek op de insinuaties over de redenen voor haar ontslag bij Lokerensis, doen geen 

afbreuk aan het feit dat de gemachtigde van de staatssecretaris op grond van de gegevens waarover hij 

op 13 december 2011 beschikte, in redelijkheid kon besluiten dat verzoekster op dat ogenblik 

onmogelijk als werknemer of als werkzoekende kon worden beschouwd. Verzoekster toont immers 

geenszins aan dat zij op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing tewerkgesteld was. Zij 

toont evenmin aan dat ze het inschrijvingsbewijs bij de VDAB (Verzoekschrift, bijlage 10), waarover zij 

blijkbaar beschikte, aan het oordeel van de gemachtigde van de staatssecretaris had voorgelegd. Gelet 

op de interpretatie in het cassatiearrest van de Raad van State van 12 maart 2013 van het 

zorgvuldigheidsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur (zie punt 4.4), kan verzoekster de 

gemachtigde van de staatssecretaris geen onzorgvuldigheid verwijten door te stellen dat hij geen 

rekening zou hebben gehouden met elementen die hem niet ter kennis werden gebracht. Er werd geen 

schending van de zorgvuldigheidsplicht aangetoond. 

 

4.12. Bijkomend merkt de Raad op dat de informatie die verzoekster in haar middel geeft over haar 

destijds nakende bevalling, geen uitstaans hebben met de motieven van de bestreden beslissing. Waar 

verzoekster tenslotte oppert dat nergens bepaald is dat zij ononderbroken voor dezelfde werkgever 

moet blijven werken, merkt de Raad op dat dit volkomen irrelevant is. In de overwegingen van de eerste 

bestreden beslissing wordt immers nergens vereist dat de tewerkstelling bij dezelfde werkgever zou 

moeten plaatsvinden.  

 

4.13. Op grond van het geheel van zijn vaststellingen kon de gemachtigde van de staatssecretaris 

rechtsgeldig besluiten dat verzoekster niet voldeed aan de vereisten om in aanmerking te komen voor 

een recht op verblijf van meer dan drie maanden zoals bedoeld in artikel 40, §4, eerste lid van de 

vreemdelingenwet. Verzoekster heeft niet aangetoond dat met bepaalde elementen geen of 

onvoldoende rekening zou zijn gehouden. De beslissing van weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden in hoofde van verzoekster steunt op deugdelijke feitelijke en juridische overwegingen. De 

materiële motiveringsplicht werd derhalve niet geschonden. 

 

Het middel is niet gegrond voor zover het gericht is tegen de beslissing van weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden in hoofde van verzoekster, thans de eerste bestreden beslissing. 

 

4.14. De Raad stelt vast dat verzoekster tegen de tweede, derde, vierde en vijfde bestreden beslissing, 

met name de beslissingen tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het 

grondgebied te verlaten in hoofde van haar kinderen (bijlagen 20) en tegen de zesde, zevende, achtste 

en negende bestreden beslissing, met name de bevelen tot terugbrenging (bijlagen 38) in wezen 

aanvoert dat deze nietig zouden zijn omdat de eerste bestreden beslissing zou zijn aangetast door een 

overtreding van procedureregels of van substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven 

vormen, dan wel genomen werd met overschrijding of afwending van macht. Aangezien verzoekster 

geenszins aantoont dat de eerste bestreden beslissing met een dergelijk gebrek zou zijn behept, kan de 

kritiek van verzoekster geen aanleiding geven tot de nietigverklaring van deze beslissingen. 

 

4.15. Specifiek met betrekking tot de bevelscomponent van de eerste bestreden beslissing en de 

bevelen tot terugbrenging, thans de zesde, zevende, achtste en negende bestreden beslissing, voert 

verzoekster de schending aan van artikel 8 van het EVRM. Verzoekster koppelt haar grief die gestoeld 

is op artikel 8 van het EVRM blijkens de bewoordingen van haar middel immers aan haar uitwijzing en 

de terugbrenging van de kinderen.  

 

4.16. Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

“Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover 

bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 
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Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in 

de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden 

beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/ of familie- en gezinsleven 

dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 13 

februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 

2003, Mokrani/Frankrijk, § 21). 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven' noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. 

 

Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen 

deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en T./ Finland, § 150). 

Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat 

het begrip ‘privéleven’ een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve 

definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29). 

De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van beide, 

is een feitenkwestie. Wanneer verzoekers een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoeren, is het 

in de eerste plaats hun taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende 

precieze wijze het bestaan van het door hem ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te 

tonen, alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

4.17. Verzoekster betoogt in haar middel dat een uitwijzing de reeds opgebouwde integratie, de huis-

vesting, het voordeel van haar werkervaring in België en het schooljaar van de kinderen verloren zou 

doen gaan. 

 

4.18. Uit de gegevens van het administratief dossier blijkt dat verzoekster op het ogenblik van het 

nemen van de bestreden beslissing gedurende iets meer dan een jaar in het bezit was geweest van een 

geldige verblijfstitel in België. De Raad stelt vast dat er omwille van deze eerder korte verblijfsduur en 

omwille van het feit dat de integratie van verzoekster enkel blijkt uit haar huurovereenkomst (Verzoek-

schrift, bijlage 17), haar summiere tewerkstelling (Verzoekschrift, bijlagen 5-9), de schoolattesten van de 

schoolrijpe/schoolplichtige kinderen (Verzoekschrift, bijlagen 12 en 13) en een uitnodiging voor een 

examencommissie (Verzoekschrift, bijlage 20), geen sprake is van een belangrijke graad van 

maatschappelijke integratie die zou kunnen worden gekwalificeerd als privéleven in de zin van artikel 8 

van het EVRM. Verzoekster heeft geen beschermenswaardig privéleven aannemelijk gemaakt in de zin 

van artikel 8 van het EVRM. 

 

Er werd geen schending van artikel 8 van het EVRM aangetoond.  

 

Het middel gericht tegen de bevelscomponent van de eerste bestreden beslissing en de bevelen tot 

terugbrenging, is ongegrond. 

 

5. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissingen kan leiden. 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 

Vreemdelingenbetwistingen, worden de vorderingen tot schorsing, als accessoria van de beroepen tot 

nietigverklaring in de zaken RvV 124 208, RvV 124 811, RvV 124 924 en RvV 124 975, samen met de 

beroepen tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de 

excepties van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de verwerende partij 

in haar nota’s met opmerkingen. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De zaken met rolnummers RvV 124 208, RvV 124 730, RvV 124 811, RvV 124 820, RvV 124 871, RvV 

124 924, RvV 124 965, RvV 124 975 en RvV 124 995 worden gevoegd. 

 

Artikel 2 

 

De beroepen tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 3 

 

De vorderingen tot schorsing worden verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig november tweeduizend dertien 

door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN F. TAMBORIJN 

 


