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 nr. 115 226 van 6 december 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 13 augustus 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 

25 juni 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 beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 27 augustus 2013 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 15 oktober 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 november  

2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. GOBERT, die loco advocaat A. LOOBUYCK verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat C. FLAMANG, 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. Op 10 januari 2011 doet de verzoekende partij een aanvraag van een verklaring van inschrijving als 

werknemer of werkzoekende.  

 

1.2. Op 27 september 2011 wordt beslist tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met 

bevel om het grondgebied te verlaten.  
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1.3. Op 21 oktober 2011 doet de verzoekende partij opnieuw een aanvraag van een verklaring van 

inschrijving als werknemer of werkzoekende.  

 

1.4. Op 31 mei 2012 wordt de verzoekende partij in het bezit gesteld van een verklaring van inschrijving, 

op 18 juni 2012 vervangen door een E-kaart.  

 

1.5. Op 25 juni 2013 wordt de beslissing genomen die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer 

dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21). Dit is de bestreden beslissing, 

die luidt als volgt :  

 

“In uitvoering van artikel 42bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 54 van het 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt een einde gesteld aan het recht op verblijf van: 

{..} 

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

 

Reden van de beslissing: 

 

Betrokkene diende een aanvraag van verklaring van inschrijving in als werknemer/werkzoekende op 

21.10.2011. Zij legde een vervangingscontract voor vanaf 01/11/2011 en verkreeg op 31.05.2012 het 

verblijfsrecht. Uit het administratief dossier blijkt dat de situatie van betrokkene echter gewijzigd is. 

 

Dienst Vreemdelingenzaken werd recentelijk ingelicht door de POD Maatschappelijke Integratie, 

Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid dat betrokkene financiële steun ontvangt 

van het OCMW. De situatie van betrokkene is dus geheel gewijzigd. De vorige reguliere tewerkstelling 

van mevrouw liep zo blijkt uit nazicht van de RSZ-databank af op 20/09/2012. Bij gebrek aan 

economische activiteit wendde betrokkene zich sinds oktober 2012 tot het OCMW om in haar 

bestaansmiddelen te kunnen voorzien. 

 

Overeenkomstig artikel 42bis, §1 van de wet van 15.12.1980 kan de minister of zijn gemachtigde 

controleren of er nog steeds aan de naleving van de verblijfsvoorwaarden wordt voldaan. Betrokkene 

werd daarom op 27.05.2013 uitgenodigd om nieuwe bewijsstukken aangaande haar huidige 

economische situatie of bestaansmiddelen voor te leggen. Zij legde nadien volgende bewijsstukken 

voor: een arbeidscontract bij het OCMW, loonfiches en ocmw- attest. 

 

Uit deze documenten kunnen we afleiden dat betrokkene tewerkgesteld is bij het OCMW in toepassing 

van artikel 60 §7 (organieke wet). Concreet wil dit zeggen dat het OCMW, omdat betrokkene geen kans 

maakt op de reguliere arbeidsmarkt, betrokkene aan het werk gezet heeft in een aangepaste functie. De 

bedoeling van een dergelijke sociale tewerkstelling is betrokkene de kans te geven een 'werkattitude' op 

te bouwen, werkervaring te laten opdoen, te motiveren tot werken, te laten wennen aan een ander 

levensritme, e.d.m. Ondanks dat betrokkene wel degelijk aan de slag is, kan betrokkene het 

verblijfsrecht als werknemer overeenkomstig art. 40 §4, eerste lid, 1° (wet 15.12.1980) niet behouden, 

vanwege de aard van de tewerkstelling. Deze aanwerving geniet een maandelijkse subsidie van de 

federale overheid en een totale vrijstelling van patronale bijdragen. Een belangrijke voorwaarde om in 

aanmerking te komen voor een artikel 60-tewerkstelling, is inderdaad gerechtigd zijn op een leefloon of 

op financiële maatschappelijke hulp. Betrokkene valt dus de facto ten laste van het sociaal 

bijstandsstelsel. Dat betrokkene wordt tewerkgesteld onder artikel 60 van de OCMW-wet is zoals 

hierboven reeds werd gesteld een impliciete erkenning dat hij/zij geen geloofwaardige reële kans maakt 

op een volwaardige tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt. De EU-richtlijn 2004-38 is 

dienaangaande zeer duidelijk: voor zover EU-burgers zich wensen te vestigen in het kader van een 

economische activiteit en/of daadwerkelijk een reële kans maken op tewerkstelling kan toepassing 

gemaakt worden van het 'vrij verkeer’. Het is echter niet de bedoeling dat een EU-burger die niet terecht 

kan op de reguliere arbeidsmarkt en geen bestaansmiddelen ter beschikking heeft, eerst maandenlang 

moet ondersteund worden door het sociale bijstandsstelsel van het gastland in de hoop dat zij nadien 

wel terecht zou kunnen op de arbeidsmarkt. Derhalve kan betrokkene overeenkomstig art 40 §4 (wet 

15.121980) niet langer het verblijfsrecht behouden. Het verblijfsrecht wordt daarom overeenkomstig art. 

42bis §1 (wet 15.12.1980) ingetrokken. (…)” 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 
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2.1.1. In een eerste middel werpt de verzoekende partij de schending op van de materiële motiverings-

plicht en van de artikelen 40, §4, 1° en 42bis, §1 en §2, 3° 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 verzoekende partij betoogt dat zij geen onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandstelsel in 

de zin van artikel 42bis van de Vreemdelingenwet. Zij voldoet aan de voorwaarde van het eerste lid van 

artikel 40, §4 van de Vreemdelingenwet. Zij werkt immers. Dit is de hoofdvoorwaarde om te verblijven in 

het Rijk. Zij heeft een contract van onbepaalde duur. De verzoekende partij verwijst naar stuk 2. Dat 

haar werk via subsidies van de federale overheid wordt betaald, doet niks af aan het gegeven dat de 

verzoekende partij als burger van de Unie tewerkgesteld is in België. De verzoekende partij vindt dan 

ook dat het niet aan de verwerende partij toekomt om te beginnen analyseren hoe dit werk precies 

gefinancierd wordt. Mocht dit immers het geval zijn, dan zou geen enkele job waar de federale overheid 

financieel tussenkomt in aanmerking kunnen worden genomen bij het toekennen van verblijfsrecht. De 

verzoekende partij verwijst hierbij onder meer naar de ‘dienstencheques-jobs’, de bedrijven die 

tewerkstellingspremies ontvangen, enz. De redenering van de verwerende partij vindt geen steun in de 

wet en heeft bovendien, indien ze consequent zou worden toegepast, zo’n verstrekkende gevolgen dat 

de wetgever dit onmogelijk kan bedoeld hebben.  

 

Verder stelt de verzoekende partij dat zij voldoet aan artikel 42bis, §1 en §2, 3° van de Vreemdelingen-

wet. Zij verwijst naar artikel 60, §7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra 

voor maatschappelijke welzijn (hierna: de OCMW-wet), dat onder meer het volgende bepaalt : “Wanneer 

een persoon het bewijs moet leveren, van een periode van tewerkstelling om het volledige voordeel van 

bepaalde sociale uitkeringen te verkrijgen of teneinde de werkervaring van de betrokkene te 

bevorderen, neemt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn alle maatregelen om hem een 

(…) betrekking te bezorgen, in voorkomend geval verschaft het deze vorm van dienstverlening zelf door 

voor de bedoelde periode als werkgever op te treden. (…)”  

 

De verzoekende partij werd tewerkgesteld via een vervangingscontract vanaf 1 november 2011 tot 20 

september 2012. Dit wordt door de verwerende partij erkend. Het vervangingscontract van de 

verzoekende partij heeft niets te zien met artikel 60 van de OCMW-wet en zelfs als de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen wel degelijk zou menen dat de tewerkstelling van de verzoekende partij 

conform artikel 60 van de OCMW-wet onder artikel 42bis, §1 van de Vreemdelingenwet valt, dan nog 

kan niet worden ontkend dat artikel 42bis, §2, 3° van de Vreemdelingenwet van toepassing is op de 

verzoekende partij. Dit artikel bepaalt als volgt: “(…) Hij bevindt zich in een toestand van naar behoren 

vastgestelde onvrijwillige werkloosheid na afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van minder dan 

één jaar of (…)” Zelfs indien de Raad van mening zou zijn dat de tewerkstelling van de verzoekende 

partij niet voldoende zou zijn, dan nog heeft de verzoekende partij het bewijs geleverd dat zij nog steeds 

bezig is in functie van haar werk, namelijk het bevorderen van haar werkervaring. De verzoekende partij 

levert dus sowieso het bewijs van werkbereidheid en valt nog steeds onder artikel 40, §4, 1° van de 

Vreemdelingenwet. Zij levert immers nog steeds het bewijs van werk en toont aan dat zij een reële kans 

maakt om te worden aangesteld aangezien zij haar werkervaringen aan het bevorderen is. De 

verzoekende partij zou dus hoe dan ook volgens artikel 42bis, §2, 3° van de Vreemdelingenwet haar 

statuut van werknemer voor ten minste zes maanden moeten kunnen behouden. Dus zolang de 

verzoekende partij werkt en voldoende bestaansmiddelen heeft is zij gerechtigd meer dan drie maanden 

in het Rijk te kunnen verblijven. Het feit dat zij haar verloning verkrijgt via subsidies is geenszins een 

argument om te stellen dat zij ten laste zou zijn van het sociaal bijstandstelsel. In die zin meent de 

verzoekende partij dan ook dat artikel 40, §4, 1° en artikel 42bis, §1 en §2, 3° van de Vreemdelingenwet 

en de materiële motiveringsplicht geschonden zijn.  

 

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

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

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

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan 

niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Artikel 42bis van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

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

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

arbeidsvoorziening ingeschreven. In dit geval blijft het statuut van werknemer ten minste zes maanden 

behouden; 

4° hij start met een beroepsopleiding. Behalve in geval van onvrijwillige werkloosheid is voor het behoud 

van het statuut van werknemer in dit geval een verband vereist tussen de voorafgaande 

beroepsactiviteit en deze opleiding.” 

 

De in casu relevante bepaling van artikel 40, § 4 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; 

(…)” 

 

Verzoekende partij betwist niet dat zij tewerkgesteld wordt via een arbeidsovereenkomst in uitvoering 

van artikel 60, §7 van de OCMW-wet. 

 

2.1.3. De verzoekende partij betoogt dat zij voldoet aan de bepaling van artikel 40, §4, 1° van de 

Vreemdelingenwet daar zij over een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur beschikt en bijgevolg 

voldoet aan de in het artikel gestelde voorwaarde om te verblijven in het Rijk. 

 

2.1.4. Vooreerst merkt de Raad op dat het begrip “werknemer” niet nader wordt toegelicht in de 

Vreemdelingenwet. De artikelen 40 e.v. van de Vreemdelingenwet vormen echter de omzetting van 

richtlijn 2004/38/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van verkeer en vrij verblijf op 

het grondgebied van de lidstaten van voor de burgers van de Unie en hun familieleden. Aldus is er nood 

aan een richtlijn- en verdragsconforme interpretatie van artikel 40, §4, 1° van de Vreemdelingenwet en 

dient gerefereerd te worden naar de rechtspraak van het Hof van Justitie om te kunnen bepalen wie als 

werknemer in aanmerking komt. 

 

Volgens de gevestigde rechtspraak van het Hof van Justitie dient het begrip “werknemer” ruim te 

worden uitgelegd. Volgens het arrest Lawrie-Blum van 3 juli 1986 (zaak 66/85) moet bij de omschrijving 

van het begrip worden uitgegaan van objectieve criteria die, gelet op de rechten en plichten van de 

betrokkenen, kenmerkend zijn voor de arbeidsverhouding. Het hoofdkenmerk van deze verhouding is 

dat iemand gedurende een bepaalde tijd voor een ander en onder diens gezag prestaties levert en als 

tegenprestatie een beloning ontvangt. 

 

Uit het arrest Levin van 23 maart 1982 (zaak 53/81) volgt bovendien dat het vrij verkeer van 

werknemers enkel geldt voor het verrichten van reële en daadwerkelijke arbeid. In casu blijkt dat een 

persoon die tewerkgesteld is onder artikel 60 van de OCMW-wet prestaties levert in het kader van een 

ondergeschiktheidsverhouding en als tegenprestatie hiervoor een beloning ontvangt. Het hoofdkenmerk 

van de arbeidsverhouding is dus aanwezig. 

 

In het arrest Bettray van 31 mei 1989 (zaak 344/87) stelt het Hof van Justitie dat de vraag of iemand als 

werknemer kan worden beschouwd niet afhankelijk is van de omstandigheid dat de productiviteit van de 

tewerkgestelde gering is ingevolge die regeling, noch van de herkomst van de middelen waaruit het loon 

wordt betaald. Zo stelt het Hof dat er niet wordt afgedaan aan de hoedanigheid van werknemer door het 

feit dat de beloning goeddeels uit overheidssubsidies wordt betaald. 
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In hetzelfde arrest stelt het Hof echter dat wanneer de betrokken arbeid enkel een middel is ter 

revalidatie of wederopneming van de betrokkenen in het arbeidsproces en wanneer de – aan ieders 

lichamelijke en geestelijke mogelijkheden aangepaste – betaalde arbeid tot doel heeft, het mogelijk te 

maken na kortere of langere tijd weer gewone arbeid te vinden of een zo normaal mogelijk leven te 

leiden, deze werkzaamheid niet als reële en daadwerkelijke arbeid met economische waarde kan 

worden beschouwd. Het Hof besloot dat “een onderdaan van een Lidstaat, die in een andere Lidstaat 

tewerk is gesteld in het kader van een regeling als (...) , waarbij de verrichte werkzaamheden enkel een 

middel zijn ter revalidatie of wederopneming van de betrokkene in het arbeidsproces, niet enkel uit dien 

hoofde kan worden erkend als werknemer in de zin van het gemeenschapsrecht.” 

 

In casu betwist de verzoekende partij niet dat zij, zoals in de bestreden beslissing wordt vastgesteld, 

tewerkgesteld is in het kader van artikel 60 van OCMW-wet. Artikel 60, §7 van de OCMW-wet bepaalt 

als volgt: 

 

“Wanneer een persoon het bewijs moet leveren, van een periode van tewerkstelling om het volledige 

voordeel van bepaalde sociale uitkeringen te verkrijgen of teneinde de werkervaring van de betrokkene 

te bevorderen, neemt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn alle maatregelen om hem een 

betrekking te bezorgen, in voorkomend geval verschaft het deze vorm van dienstverlening zelf door voor 

de bedoelde periode als werkgever op te treden. 

De periode van de tewerkstelling bedoeld in vorig lid, mag niet langer zijn dan de periode die voor de 

tewerkgestelde persoon nodig is om gerechtigd te worden op volledige sociale uitkeringen. 

In afwijking van de bepalingen van artikel 31 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, 

de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, kunnen de 

werknemers verbonden krachtens een arbeidsovereenkomst met de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, met toepassing van deze paragraaf, door deze centra ter beschikking worden 

gesteld van gemeenten, verenigingen zonder winstoogmerk of intercommunales met een sociaal, 

cultureel of ecologisch doel, vennootschappen met een sociaal oogmerk zoals bedoeld in artikel 164 bis 

van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, een ander openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn, een vereniging waarvan sprake in hoofdstuk XII van deze wet, een openbaar 

ziekenhuis dat van rechtswege aangesloten is bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de 

provinciale en plaatselijke overheidsdiensten of bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid, de initiatieven 

die door de minister bevoegd voor sociale economie zijn erkend of de partners die met het openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn een overeenkomst hebben gesloten op basis van onderhavige 

organieke wet.” 

 

Hieruit blijkt dat tewerkstelling overeenkomstig artikel 60, § 7 van de OCMW-wet in wezen een vorm van 

maatschappelijke dienstverlening is waarbij het OCMW een baan bezorgt aan iemand die uit de 

arbeidsmarkt is gestapt of gevallen, met als doel deze terug in te schakelen in het stelsel van de sociale 

zekerheid en in het arbeidsproces. Het OCMW is altijd de juridische werkgever. Het centrum kan de 

persoon in zijn eigen diensten tewerkstellen of ter beschikking stellen van een derde werkgever. 

 

Aldus dient te worden vastgesteld dat dergelijke tewerkstelling volgens de rechtspraak van het Hof van 

Justitie niet als reële en daadwerkelijke arbeid met economische waarde kan worden beschouwd, 

waardoor de verzoekende partij in casu ook niet als werknemer kan worden beschouwd. De verwerende 

partij kon derhalve terecht beslissen dat de verzoekende partij omwille van de aard van haar tewerk-

stelling het verblijfsrecht als werknemer niet kan behouden. 

 

De zijsprong die verzoekende partij maakt naar andere vormen van tewerkstelling is in casu niet 

relevant. 

 

2.1.5. Vervolgens betoogt de verzoekende partij dat zij zich bevindt in een situatie zoals omschreven in 

artikel 42bis, §2, 3° van de Vreemdelingenwet aangezien zij vanaf 1 november 2011 tot 20 september 

2012 via een vervangingscontract arbeid verricht heeft. Ze is van mening dat zij het werknemersstatuut 

zes maanden moet behouden. 

 

2.1.6. Artikel 42bis, §2, 3° van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

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

lid, 1°, in de volgende gevallen: 

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 
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onvrijwillig werkloos geworden en heeft zich als werkzoekende bij de bevoegde dienst voor 

arbeidsvoorziening ingeschreven. In dit geval blijft het statuut van werknemer ten minste zes maanden 

behouden” 

 

Verzoekende partij stelt zelf dat haar vervangingscontract liep tot 20 september 2012. Als men er al zou 

kunnen van uitgaan dat de verzoekende partij onvrijwillig werkloos geworden is – wat zij in casu niet 

aantoont – dan zou de termijn van zes maanden gedurende dewelke zij het statuut van werknemer zou 

behouden reeds verstreken zijn op 20 april 2013. De bestreden beslissing is genomen op 25 juni 2013, 

ruimschoots na het verstrijken van de voormelde termijn. 

 

De verzoekende partij kan dan ook niet dienstig aanvoeren dat zij onder de toepassing valt van de 

uitzonderingsbepaling in artikel 42bis, §2, 3° van de Vreemdelingenwet. 

 

2.1.7. De uiteenzetting van de verzoekende partij laat niet toe te besluiten dat de bestreden beslissing is 

genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

appreciatiebevoegdheid waarover gemachtigde van de staatssecretaris beschikt. 

 

2.1.8. Een schending van de materiële motiveringsplicht werd niet aangetoond. 

 

2.1.9. Een schending van de artikelen 40, §4, 1° en 42bis van de Vreemdelingenwet ligt niet voor. 

 

2.1.10. Het eerste middel is niet gegrond.  

 

2.2.1. In een tweede middel werpt de verzoekende partij de schending op van de hoorplicht en van 

artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.  

 

De verzoekende partij stelt dat zij van mening is dat het bevel om het grondgebied te verlaten in strijd is 

met de hoorplicht en voornoemd artikel 41. Artikel 41 bepaalt dat het recht op behoorlijk bestuur met 

name onder meer “het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem 

nadelige individuele maatregel wordt genomen” behelst.  

 

Traditioneel werd gesteld dat de vreemdeling niet op voorhand dient te worden gehoord, noch kennis 

dient te hebben genomen van het dossier, nu de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur, geen toepassing zou vinden in het vreemdelingenrecht. Deze stelling moet echter worden 

herzien ten gevolge van de inwerkingtreding op 1 december 2009 van het Handvest van de grond-

rechten van de Europese Unie, waarvan artikel 41 onder meer voornoemde bepaling bevat. Volgens 

artikel 41, lid 1 is dit artikel strikt genomen alleen gericht tot de instellingen van de Europese Unie en 

verplicht het dus niet de lidstaten. Krachtens de toelichting bij artikel 41 is het recht op behoorlijk bestuur 

evenwel door de rechtspraak van het Hof van Justitie en van het Gerecht van eerste aanleg erkend als 

een algemeen rechtsbeginsel, zodat het als dusdanig kan worden ingeroepen. De vreemdeling kan 

vragen dat de belangrijkste elementen van de verwijderingsbeslissing, met inbegrip van de informatie 

met betrekking tot de rechtsmiddelen, schriftelijk of mondeling worden vertaald in een taal die hij begrijpt 

of waarvan men redelijkerwijze kan veronderstellen dat hij die taal begrijpt. Dit wordt uitdrukkelijk 

vermeld in de beslissing (artikel 74/18 Vreemdelingenwet). De verzoekende partij is dan ook van mening 

dat het bevel om het grondgebied te verlaten diende te worden voorafgegaan door een gehoor. Indien 

de verwerende partij de verzoekende partij gehoord had, zou zij geweten hebben dat de verzoekende 

partij nog steeds actief op zoek is naar werk. In casu werden artikel 41 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie en de hoorplicht manifest geschonden.  

 

2.2.2. Het Hof van Justitie oordeelde aangaande de hoorplicht als volgt:  

 

“82 De onderhavige zaak betreft meer in het bijzonder het recht om in elke procedure te worden 

gehoord, dat integraal deel uitmaakt van genoemd grondrecht (zie in die zin met name arresten van 9 

november 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissie, 322/81, Jurispr. blz. 3461, punt 

7, en 18 oktober 1989, Orkem/Commissie, 374/87, Jurispr. blz. 3283, punt 32). Dit recht is thans niet 

alleen neergelegd in de artikelen 47 en 48 van het Handvest, die de eerbiediging van de rechten van de 

verdediging garanderen alsmede het recht op een eerlijk proces in het kader van elke procedure in 

rechte, maar ook in artikel 41 ervan, dat het recht op behoorlijk bestuur waarborgt. 

83 Artikel 41, lid 2, bepaalt dat dit recht op behoorlijk bestuur met name het recht van eenieder omvat te 

worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen, het 

recht van eenieder om inzage te krijgen in het hem betreffende dossier, met inachtneming van het 
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gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en zakengeheim alsmede de plicht 

van de betrokken diensten om hun beslissingen met redenen te omkleden. 

84 Vaststaat dat deze bepaling van algemene toepassing is, zoals uit de bewoordingen ervan blijkt. 

85 Het Hof heeft dus steeds gewezen op het belang van het recht om te worden gehoord en op de zeer 

ruime strekking ervan in de rechtsorde van de Unie, waar het heeft geoordeeld dat dit recht van 

toepassing is in iedere procedure die tot een bezwarend besluit kan leiden (zie met name arresten van 

23 oktober 1974, Transocean Marine Paint Association/Commissie, 17/74, Jurispr. blz. 1063, punt 15; 

Krombach, reeds aangehaald, punt 42, en Sopropé, reeds aangehaald, punt 36). 

86 Volgens de rechtspraak van het Hof moet dit recht worden geëerbiedigd, ook al voorziet de 

toepasselijke wetgeving niet uitdrukkelijk in een dergelijke formaliteit (zie arrest Sopropé, reeds 

aangehaald, punt 38). 

87 Het recht om te worden gehoord waarborgt dat eenieder in staat wordt gesteld naar behoren en 

daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het kader van een administratieve procedure en 

alvorens een besluit wordt genomen dat zijn belangen aanmerkelijk kan beïnvloeden (zie met name 

arresten van 9 juni 2005, Spanje/Commissie, C 287/02, Jurispr. blz. I 5093, punt 37 en aldaar 

aangehaalde rechtspraak; Sopropé, reeds aangehaald, punt 37; van 1 oktober 2009, Foshan Shunde 

Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. I 9147, punt 83, en 21 december 

2011, Frankrijk/People’s Mojahedin Organization of Iran, C 27/09 P, nog niet gepubliceerd in de 

Jurisprudentie, punten 64 en 65). 

88 Bedoeld recht impliceert tevens dat de administratie met de nodige aandacht kennis neemt van de 

opmerkingen van de betrokkene door alle relevante gegevens van het geval zorgvuldig en onpartijdig te 

onderzoeken en de beschikking toereikend te motiveren (zie arresten van 21 november 1991, 

Technische Universität München, C 269/90, Jurispr. blz. I 5469, punt 14, en Sopropé, reeds 

aangehaald, punt 50). De verplichting om een besluit op voldoende specifieke en concrete wijze te 

motiveren zodat betrokkene in staat is te begrijpen waarom zijn verzoek is geweigerd, vormt dus het 

uitvloeisel van het beginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging.”  (HvJ 22 november 

2012, C-277/11 overwegingen 81-88) 

 

Het Hof van Justitie specifieerde aangaande de hoorplicht in administratieve procedures dat “38 Met 

betrekking tot de door de verwijzende rechter gestelde vragen moet worden opgemerkt dat schending 

van de rechten van de verdediging, in het bijzonder het recht om te worden gehoord, naar Unierecht pas 

tot nietigverklaring van het na afloop van de administratieve procedure genomen besluit leidt, wanneer 

deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (zie in die zin met 

name arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. blz. I 307, punt 31; 5 

oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 288/96, Jurispr. blz. I 8237, punt 101; 1 oktober 2009, Foshan 

Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. I 9147, punt 94, en 6 

september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 P, punt 80).” en dat “40 Teneinde een dergelijke 

onrechtmatigheid te constateren, staat het immers aan de nationale rechter om aan de hand van de 

specifieke feitelijke en juridische omstandigheden van het geval na te gaan of, wanneer hij van oordeel 

is dat sprake is van een onregelmatigheid die het recht om te worden gehoord aantast, de 

administratieve procedure in kwestie een andere afloop had kunnen hebben, omdat de betrokken 

onderdanen van derde landen elementen ter rechtvaardiging van de beëindiging van hun bewaring 

hadden kunnen aanvoeren.” (HvJ 10 september 2013, C-383/11 PPU).  

 

De Raad wijst er vooreerst op dat de verzoekende partij wel degelijk de kans heeft gehad alle relevante 

elementen aangaande haar zaak naar voren te brengen en haar standpunt kenbaar te maken, nu zij op 

27 mei 2013 uitgenodigd werd om nieuwe bewijsstukken aangaande haar huidige economische activiteit 

of bestaansmiddelen voor te leggen, waarop de verzoekende partij ook is ingegaan. De door 

verzoekende partij voorgelegde elementen werden beoordeeld en zoals blijkt uit de bespreking van het 

eerste middel, is de verwerende partij op kennelijk redelijke wijze tot haar beslissing gekomen. Alleen al 

om deze reden kan geen schending van de hoorplicht worden afgeleid. Ten overvloede dient erop 

gewezen dat de verzoekende partij in het thans voorliggende verzoekschrift geen enkel element 

aanbrengt waaruit blijkt dat, moest zij het in een procedure tot horen aan het bestuur kunnen voorgelegd 

hebben, het als resultaat zou gehad hebben dat de bestreden beslissing  niet werd genomen, of dat de 

verzoekende partij met andere woorden haar verblijfsrecht zou hebben behouden, of met andere 

woorden dat “deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben”. 

Verzoekende partij beperkt zich tot de blote bewering dat zij “nog steeds actief op zoek is naar werk” 

doch laat na dit aan te tonen. Verder verwijst de Raad naar de bespreking van het eerste middel. 

 

Het tweede middel is niet gegrond.  
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3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes december tweeduizend dertien door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN S. DE MUYLDER 

 


