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 nr. 118 758 van 12 februari 2014 

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 Bulgaarse nationaliteit te zijn, op 29 april 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 

17 januari 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 31 mei 2013 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 4 september 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 oktober 

2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 12 januari 2012 dient de moeder van de verzoekende partij, die verklaart van Bulgaarse nationaliteit 

te zijn, volgens de verwerende partij een aanvraag voor een verklaring van inschrijving in als burger van 

de Unie in de hoedanigheid van werkzoekende. 

 

Op 1 maart 2012 dient de verzoekende partij een aanvraag tot inschrijving in als bloedverwant in 

neerdalende lijn. 
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Zij verkreeg een E-kaart op 20 maart 2012. 

 

Op 17 januari 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing die een einde stelt aan het recht op 

verblijf van meer dan drie maanden van de moeder van de verzoekende partij met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 21), ter kennis gebracht op 31 januari 2013. Het beroep ingediend 

tegen deze beslissing wordt bij arrest 106 863 van 17 juli 2013 door de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen verworpen. 

 

Op 17 januari 2013 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing die een 

einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden van de verzoekende partij met bevel om 

het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 

 

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artijkel 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 de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 dagen. 

Betrokkene diende op 01/03/2012 een aanvraag tot inschrijving in als bloedverwant in neerdalende lijn 

van M., A. M. (NN: (…)). Zij bekwam een verklaring van inschrijving (bijlage 8 dd 01/03/2012 en een E-

kaart op 20/03/2012. 

Gezien het verblijfsrecht van de moeder (M., A. M.) op 17/01/2013 werd beëindigd en zij het Rijk dient te 

verlaten, wordt eveneens een einde gesteld aan het verblijfsrecht van betrokkene overeenkomstig 

artikel 42ter, §1,1° van de wet van 15/12/1980. 

Uit bijkomend onderzoek blijkt dat betrokkene evenmin voldoet aan de voorwaarden (zoals bepaald in 

artikel 40, §4 - wet 15.12.1980) om uit eigen hoofde haar verblijfsrecht te behouden. Bij gebrek aan 

enige economische activiteit of bestaansmiddelen diende betrokkene zich kennelijk te wenden tot het 

OCMW om in haar bestaansmiddelen te kunnen voorzien (zie info POD Maatschappelijke Integratie, 

Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid in administratief dossier). Betrokkene 

moet dus eigenlijk beschouwd worden als beschikker van voldoende bestaansmiddelen. Maar 

aangezien deze bestaansmiddelen ter beschikking worden gesteld door de Belgische overheid in de 

vorm van een leefloon in eerste categorie als samenwonend persoon, dient er te worden vastgesteld dat 

zij niet aan de voorwaarden voldoet zoals voorzien in art. 40 §4 van de wet van 15.12.1980 en 

daarenboven een onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk “ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij aan: 

 

“I. Eerste middel : Schending van het artikel 40§4 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen. van de algemene rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur. meer 

bepaald de zorgvuldigheidsverplichting en de motiveringsplicht en verzoeksters rechten van 

verdediging. 

Manifeste beoordelingsfout. 

Artikel 2 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurs-

handelingen bepaalt dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. Dat dit 

impliceert dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht niet enkel het dictum moet omvatten, maar 

tevens de redenen moet weergeven op grond waarvan de beslissing werd genomen. Terwijl artikel 3 

van deze wet voorschrijft dat de motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet 

vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Daarbij moet volgens dit zelfde artikel de 

motivering afdoende zijn, of met andere woorden dat deze pertinent moet zijn en duidelijk te maken 

hebben met de beslissing
1
. 

Dat dient te worden opgemerkt dat de motivatie in de bestreden beslissing evenwel niet afdoende is. 

In de bestreden beslissing wordt aan verzoeksters verblijf op het Belgische grondgebied echter een 

einde gesteld overeenkomstig art. 42ter van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen nu het verblijfsrecht van 

verzoeksters moeder werd beëindigd. Volgens verweerder zou verzoekster evenmin voldoen aan de 

voorwaarden zoals voorzien in het art. 40§4 Vw. 
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Dat dient te worden vastgesteld dat de zorgvuldigheidsverplichting, de motiveringsplicht en verzoeksters 

rechten van verdediging door verweerder ernstig wordt geschonden, daar verzoekster in de 

onmogelijkheid verkeerde op een afdoende manier haar verweer/argumenten te formuleren. 

Dat verweerder, alvorens een beslissing te nemen, geenszins voorafgaandelijk voldoende onderzoek 

heeft verricht aangaande de inkomstensituatie van verzoekster in België en geenszins verzoekster heeft 

uitgenodigd bewijzen van tewerkstelling of zelfstandig statuut in België neer te leggen. 

Verzoekster merkt op dat zij reeds sedert 11 September 2012 tewerkgesteld is bij BVBA B., gevestigd te 

9000 Gent, K. 7 (cf. stuk 2). 

Dat verzoekster wel degelijk voldoet aan de voorwaarden van het art. 40§4, 1° van de Wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen 

Dat derhalve verzoekster geenszins een beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer 

dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten dd. 17 januari 2013 (bijlage 21) kon 

worden betekend gelet op haar tewerkstelling in België. 

Dat verzoekster verwijst naar het arrest dd. 15.03.2012 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(nr. 77 256) waarin werd geoordeeld dat verweerder onzorgvuldig te werk gaat wanneer hij nalaat 

voorafgaandelijk informatie te winnen omtrent de situatie van de verzoekende partij. “. 

 

2.1.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in 

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, tot doel heeft de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing 

te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de 

middelen die het recht hem verschaft. (RvS 2 februari 2007, nr. 167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 

167.852) 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. (RVV, 29 maart 2012, nr. 78.646) 

De naleving van de genoemde plicht houdt daarentegen geen verband met de inhoudelijke j uridische of 

feitelijke correctheid van de tot uitdrukking gebrachte motieven (cf. wat inhoudelijke juridische 

correctheid betreft, naar analogie, Cass., 10.1.1979, Arr. Cass. 1978-79, 522; alsook wat feitelijke 

correctheid betreft: R.v.St. nr. 44.948, 18.11.1993, Arr. R.v.St.1993, z.p.; Antwerpen, 16.6.1998, F.J.F. 

1998, 693).(RVV, 28 maart 2012, nr. 78.208) 

Waar verzoekster aangeeft het niet eens te zijn met de motieven, voert hij de schending aan van de 

materiele motiveringsplicht, zodat het middel vanuit dat oogpunt zal worden behandeld. (cf. RvV 5 juni 

2012, nr. 82.466) 

De Raad is in het kader van de wettigheidstoetsing niet bevoegd om het oordeel van het bestuur over te 

doen. De Raad is in het kader van haar marginale toetsingsbevoegdheid louter bevoegd 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 in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

(RVV 29 maart 2012, nr. 78 303) 

Verzoekster stelt onterecht dat geen onderzoek werd gevoerd naar haar inkomenssituatie in het Rijk. In 

de bestreden beslissing wordt uitdrukkelijk gewezen op het bijkomend onderzoek, gevoerd naar 

aanleiding van de intrekking van het verblijfsrecht voor meer dan drie maanden van de moeder van 

verzoekster. Uit de informatie van de Kruispuntbank van Sociale Zekerheid is gebleken dat verzoekster, 

met rijksregisternummer (…) leefloon van het OCMW leefloon ontving vanaf april 2012 tot en met mei 

2013. 

Verzoekster betwist niet dat zij leefloon ontving op 17 januari 2013, de dag waarop de bestreden 

beslissing werd genomen en gedurende de maanden voordien en daarna* 

Gezien het ontvangen van een leefloon slechts mogelijk is voor de personen die onvoldoende 

bestaansmiddelen hebben om in hun eigen basisbehoeften te kunnen voorzien, stelde verwerende partij 

terecht dat daaruit volgt dat verzoekster niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 40, §4 van de wet 

van 15 december 1980
1
. 

Gezien uit de aan verwerende partij beschikbare informatie reeds bleek dat verzoekster officieel geen 

economische activiteit uitoefende, diende geen bewijzen van tewerkstelling of zelfstandige activiteit bij 

haar te worden opgevraagd. 

De bestreden beslissing werd niet op grond van foutieve of onzorgvuldige feitenvinding genomen. 

Evenmin is er, sprake van een kennelijke appreciatiefout. 

De rechten van verdediging zijn op het administratiefrechtelijke vlak alleen in tuchtzaken toepasselijk, 

en zijn derhalve niet van toepassing op administratieve beslissingen die worden genomen in het raam 
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van de Vreemdelingenwet, zodat verzoekster de schending ervan dan ook niet dienstig kan inroepen 

(RvS 16 februari 2006, nr. 155.170)“. 

 

2.1.3. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

de bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs 

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de 

beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 

verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. De bestreden beslissing wijst erop dat het verblijfsrecht van haar moeder, in functie van wie 

de verzoekende partij haar verblijfsrecht verkreeg, werd beëindigd en dat bovendien de verzoekende 

partij zich diende te wenden tot het OCMW om in haar bestaansmiddelen te voorzien. Uit het verzoek-

schrift blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van 

de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

Zoals de verzoekende partij zelf te kennen geeft in het verzoekschrift is de bestreden beslissing 

genomen in toepassing van artikel 42 ter, §1, 1°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) met in achtneming van artikel 40, § 4 van de vreemdelingenwet. 

 

Artikel 42 ter, §1, 1°van de vreemdelingenwet luidde ten tijde van het nemen van de bestreden 

beslissing als volgt: 

 

“§ 1  

Tenzij de familieleden van een burger van de Unie die zelf burger van de Unie zijn, zelf een 

verblijfsrecht uitoefenen als bedoeld in artikel 40, § 4, of opnieuw voldoen aan de in artikel 40bis, § 2, 

bedoelde voorwaarden, kan er gedurende de eerste drie jaar na de erkenning van hun recht op verblijf 

in de hoedanigheid van familielid van de burger van de Unie, een einde gesteld worden aan hun 

verblijfsrecht door de minister of zijn gemachtigde in de volgende gevallen:  

1° er wordt een einde gesteld aan het verblijfsrecht van de burger van de Unie die zij begeleid of 

vervoegd hebben; (…)”. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt niet dat de verzoekende partij betwist dat het verblijfsrecht van de referentie-

persoon, haar moeder, in functie van wie zij haar verblijfsrecht verkreeg, op definitieve wijze beëindigd 

werd zodat voormelde bepaling toepassing vindt. Er kan verwezen worden naar het arrest 106 863 van 

17 juli 2013 van de Raad. 

 

De verzoekende partij voert de schending van de materiële motiveringsplicht aan en van artikel 40, § 4 

van de vreemdelingenwet. 

 

Vooreerst wordt benadrukt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen als annulatierechter enkel een 

wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing kan uitoefenen (wetsontwerp tot hervorming van de 

Raad van State en oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Memorie van Toelichting, 

Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 94). Dit houdt in dat de Raad in het raam van de uitoefening 

van zijn wettelijk toezicht niet bevoegd is om zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van 

die van de administratieve overheid. De Raad is 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 tot een onredelijk besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, 

nr.101.624). 

 

Artikel 40, § 4 van de vreemdelingenwet bepaalt: 

  

“Iedere burger van de Unie heeft het recht gedurende meer dan drie maanden in het Rijk te verblijven 

indien hij de in artikel 41, eerste lid, bedoelde voorwaarde vervult en hij: 

1° hetzij in het Rijk werknemer of zelfstandige is of het Rijk binnenkomt om werk te zoeken, zolang hij 

kan bewijzen dat hij nog werk zoekt en een reële kans maakt om te worden aangesteld; 

2° hetzij voor zichzelf over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen dat hij tijdens zijn 

verblijf ten laste komt van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk, en over een verzekering beschikt die 

de ziektekosten in het Rijk volledig dekt; 
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3° hetzij is ingeschreven aan een georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling om er 

als hoofdbezigheid een studie, daaronder begrepen een beroepsopleiding, te volgen en indien hij 

beschikt over een verzekering die de ziektekosten in het Rijk volledig dekt, en hij door middel van een 

verklaring of van een gelijkwaardig middel van zijn keuze de zekerheid verschaft dat hij over voldoende 

middelen van bestaan beschikt om te voorkomen dat hij tijdens zijn verblijf ten laste komt van het 

sociale bijstandsstelsel van het Rijk. 

De in het eerste lid, 2° en 3°, bedoelde bestaansmiddelen moeten minstens gelijk zijn aan het 

inkomstenniveau onder hetwelk sociale bijstand kan worden verleend. In het kader van de evaluatie van 

de bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de burger van de Unie, 

waarbij  ondermeer  rekening gehouden wordt met de aard en de regelmaat van diens inkomsten en 

met het aantal familieleden die te zijnen laste zijn. 

De Koning bepaalt de gevallen waarbij de burger van de Unie geacht wordt de voorwaarde van 

voldoende bestaansmiddelen, bedoeld in het eerste lid, 2°, te vervullen.” 

 

Voorts dient de Raad zich in het kader van een wettigheidstoetsing bij de beoordeling van de bestreden 

beslissing te plaatsen op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing. 

 

Waar de verzoekende partij de bestreden beslissing verwijt geen voldoende onderzoek te hebben 

verricht aangaande haar inkomenssituatie nu zij sedert 11 september 2012 tewerkgesteld was en 

hierdoor wel zou voldoen aan de artikel 40 § 4, 1° van de vreemdelingenwet kan deze redenering niet 

gevolgd worden. De verzoekende partij gaat voorbij aan het motief in de bestreden beslissing dat stelt: 

 

 “Uit bijkomend onderzoek blijkt dat betrokkene evenmin voldoet aan de voorwaarden (zoals bepaald in 

artikel 40, §4 - wet 15.12.1980) om uit eigen hoofde haar verblijfsrecht te behouden. Bij gebrek aan 

enige economische activiteit of bestaansmiddelen diende betrokkene zich kennelijk te wenden tot het 

OCMW om in haar bestaansmiddelen te kunnen voorzien (zie info POD Maatschappelijke Integratie, 

Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid in administratief dossier). Betrokkene 

moet dus eigenlijk beschouwd worden als beschikker van voldoende bestaansmiddelen. Maar 

aangezien deze bestaansmiddelen ter beschikking worden gesteld door de Belgische overheid in de 

vorm van een leefloon in eerste categorie als samenwonend persoon, dient er te worden vastgesteld dat 

zij niet aan de voorwaarden voldoet zoals voorzien in art. 40 §4 van de wet van 15.12.1980 en 

daarenboven een onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk.” 

 

De verzoekende partij ontkent geenszins dat zij leefloon ontving en zich diende te richten tot het 

OCMW. Zij beperkt zich in het verzoekschrift tot de opmerking dat zij vanaf 11 september 2012 

tewerkgesteld was bij BVBA B. Evenwel blijkt uit de door de verzoekende partij neergelegde stukken dat 

zij slechts deeltijds tewerkgesteld is. De opmerking in de nota dat uit de informatie van de Kruispuntbank 

van Sociale Zekerheid is gebleken dat zij leefloon ontving van april 2012 tot en met mei 2013 wordt ter 

terechtzitting, na hieromtrent te zijn ondervraagd, slechts ten dele weerlegd door te stellen dat zij 

loonbrieven heeft bijgebracht van de maanden september 2012, februari 2013 en maart 2013, waarbij 

meteen moet worden opgemerkt dat deze twee laatste maanden een periode betreft na het nemen van 

de bestreden beslissing en waarmee de verwerende partij dus geen rekening kon houden. Slechts één 

maand inkomen voorleggen toont geenszins aan de bestreden beslissing niet met kennelijke redelijk-

heid is genomen. Voorts toont de verzoekende partij evenmin aan de hand van de bij het verzoekschrift 

overgemaakte stukken aan dat de bestreden beslissing kennelijk onredelijk is of niet steunt op een 

correcte feitenvinding. De verzoekende partij brengt weliswaar een arbeidsovereenkomst bij maar deze 

betreft slechts een halftijdse betrekking. De verzoekende partij brengt slechts een loonbrief van 

september 2012 en november 2012 bij die aangeeft dat zij 568,12 euro, respectievelijk 518,22 euro 

verdiende, wat niet afdoend is. Zoals de verwerende partij opmerkt is het kennelijk redelijk uit het 

gegeven dat de verzoekende partij gedurende verschillende maanden leefloon ontving af te leiden dat 

zij onvoldoende bestaansmiddelen heeft om in haar eigen behoeften te voorzien en al dus niet voldoet 

aan artikel 40, § 4 van de vreemdelingenwet. Met de loonbrieven van januari 2013 en februari 2013 kan 

geen rekening gehouden worden nu deze dateren van na het nemen van de bestreden beslissing. 

Evenmin is betwist of weerlegd dat de uitkeringen van leefloon als samenwonend persoon geen 

onredelijke belasting vormen voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk, zoals de bestreden 

beslissing stelt. Waar de verzoekende partij voorhoudt dat zij diende te worden uitgenodigd om (meer) 

bewijzen voor te leggen toont zij geen belang bij deze grief nu zij nalaat aan te tonen dat dergelijke 

uitnodiging er toe zou strekken de bestreden beslissing te wijzigen. Immers blijkt uit de thans voorge-

legde stukken evenmin dat verzoekende partij voldoende middelen had, daargelaten de vraag of zij 

beschikt overeen arbeidskaart B, gelet op haar Bulgaarse nationaliteit. 
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Voor het overige toont de verzoekende partij evenmin aan welke andere elementen er voorhanden 

zouden geweest zijn die een invloed hadden kunnen hebben op de bestreden beslissing om deze te 

wijzigen, indien de verzoekende partij gecontacteerd werd alvorens de bestreden beslissing te nemen.  

 

Bijgevolg toont de verzoekende partij niet aan dat de bestreden beslissing is genomen op grond van 

onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de ruime bevoegdheid 

waarover de verwerende partij beschikt of dat er een manifeste beoordelingsfout is gemaakt. Deze 

vaststelling volstaat om de bestreden beslissing te schragen. Evenmin wordt er aangetoond dat artikel 

40, §4 van de vreemdelingenwet is geschonden. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). De verzoekende partij voert geen andere argumenten aan dan deze 

die hoger werden besproken zodat haar grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel is onge-

grond. 

 

De Raad wijst er op dat de rechten van verdediging in administratiefrechtelijke zaken enkel van toepas-

sing zijn op tuchtzaken doch niet op administratieve beslissingen die worden genomen in het raam van 

de vreemdelingenwet (RvS 3 november 2003, nr. 124.957). Bovendien maakt de verzoekende partij 

geen concrete grieven kenbaar die de bestreden beslissing hadden kunnen wijzigen indien zij zou 

gecontacteerd zijn voor het nemen van de bestreden beslissing. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. Het tweede middel luidt: 

 

“II. Tweede middel: Schending van de art. 15. 28 io. 31 van de richtlijn 2004/38 inzake het vrij verkeer 

van burgers van de Unie (= burgerschapsrichtlijn). van het art. 17 van de richtlijn 2003/86/EG van de 

Raad van 22 September 2003 inzake het recht op gezinshereniging, van het artikel 42ter van de Wet 

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied. het verblijf. de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen van de motiverings-en de zorgvuldigheidsverplichting. van de 

hoorplicht, van verzoeksters rechten van verdediging en van het evenredigheidsbeginsel. 

Art. 28 van de burgerschapsrichtlijn stel het volgende : 

"1. Alvorens een besluit tot verwijdering van het grondgebied om redenen van openbare orde of 

openbare veiligheid te nemen, neemt een gastland de duur van het verblijf van de betrokkene op zijn 

grondgebied, diens leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en culturele 

integratie in het gastland en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong, in 

overweging" 

Ook wil verzoekster verwijzen naar het art. 17 van de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 

September 2003 inzake het recht op gezinshereniging, waarin uitdrukkelijk gesteld wordt dat bij de 

afwijzing van een verblijfstitel alsnog rekening dient te worden gehouden met de aard en de hechtheid 

van de gezinsband, met de duur van zijn verblijf alsmede met het bestaan van familiebanden of culturele 

of sociale banden met zijn land van herkomst. 

Art. 42ter §1, laatste lid, Vw. stelt het volgende : 

"Bij de beslissing om een einde te stellen aan het verblijf houdt de minister of zijn gemachtigde rekening 

met de duur van het verblijf van de betrokkene in het Rijk, diens leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- 

en economische situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft 

met zijn land van oorsprong". 

Dat verweerder  gehouden was, alvorens een beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten te nemen ten aanzien van 

verzoekster, burger van de Unie en terzelfdertijd familielid van een burger van de Unie, rekening te 

houden met verzoeksters gezinsleven in België, haar sociaal-economische situatie (verzoekster is in 

België tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, cf. stuk 2), haar integratie en 

haar langdurig verblijf in België. 

Dat verweerder, alvorens een beslissing te nemen, geenszins een onderzoek heeft verricht naar 

verzoeksters gezinsleven, naar haar gezondheidstoestand, naar haar sociaal-economische situatie, 

naar haar integratie in de Belgische samenleving, naar de duur van haar verblijf in België en nagr de 

mate waarin zij bindingen heeft met haar land van oorsprong. 

Dat verzoekster door verweerder  werd gehoord noch uitgenodigd werd bewijsstukken aangaande haar 

gezinsleven, haar gezondheidstoestand, haar sociaal-economische situatie, haar integratie, de duur van 

haar verblijf in Belgie en de mate waarin zij bindingen heeft met haar land van oorsprong neer te leggen. 
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Dat er door verweerder geen enkele afweging is gebeurd. 

Dat er sprake is van schending van het evenredigheidsbeginsel, van de motiverings-en de 

zorgvuldigheidsplicht, van de hoorplicht en van verzoeksters rechten van verdediging. “. 

 

2.2.2. De verwerende partij maakt geen bijkomende opmerkingen in haar nota. 

 

2.2.3. Waar de verzoekende partij de schending aanvoert van artikel 17  van de richtlijn 2003/86/EG 

wordt het volgende opgemerkt: 

 

Uit de memorie van toelichting bij de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen blijkt: “Deze wijziging vloeit hoofdzakelijk voort uit de aanneming van de Raad van 

de Europese Unie, op 22 september 2003, van de richtlijn 2003/86/EG inzake het recht op gezins-

hereniging (gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie L251 van 3 oktober 2003). (…) 

Volgens artikel 4, §§ 2 en 3 van de richtlijn kunnen de lidstaten uit hoofde van deze richtlijn en op 

voorwaarde dat aan de in hoofdstuk IV gestelde voorwaarden van deze is voldaan, bij wet of bij besluit 

toestemming geven tot toegang en verblijf verlenen aan: - ten laste komende bloedverwanten van de 

eerste graad in rechtstreekse opgaande lijn van de gezinshereniger of zijn echtgenoot, indien zij in het 

land van herkomst de nodige gezinssteun ontberen; (…)Artikel 11, § 2, nieuw, voorziet, overeenkomstig 

artikel 16 van de richtlijn, de mogelijkheid om een einde te maken aan het verblijf van een vreemdeling 

die een BIVR heeft ontvangen voor een bepaalde duur op basis van artikel 10, § 1 en 13, § 1, tweede 

lid, omwille van de opgesomde motieven (…). Het motief volgens hetwelk de voorwaarden in artikel 10 

niet meer worden vervuld, zal op een redelijke manier moeten worden gebruikt, met name met het oog 

op de aard en de hechtheid van de familiale banden van de persoon (cf. artikel 17 van de richtlijn)” (Parl. 

St., Kamer 2005-2006, nr. 2478/001, p. 16, 21-23 en p.57-58).” 

 

De wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen is op 1 juni 2007 in 

werking getreden, zodat de omzetting van de mogelijkheid voorzien bij de artikelen 16 en 17 van de 

richtlijn 2003/86/EG is geschied en verzoekende partij zich wat deze artikelen betreft niet langer op de 

directe werking van de richtlijn kan beroepen. De schending van een richtlijn kan niet rechtstreeks 

worden aangevoerd wanneer deze, zoals in casu, omgezet werd naar de interne wetgeving (RvS 20 juni 

2008, nr. 2923 (c)). De verwijzing naar de richtlijn 2003/86/EG als onderdeel van het middel is derhalve 

niet ontvankelijk. 

 

Waar verzoekende partij de schending aanvoert van de door haar aangehaalde bepalingen van de 

richtlijn 2004/38 van het Europees Parlement en de Raad van 30 april 2004 betreffende het vrij verkeer 

en verblijf op het grondgebied van de lidstaten van burgers van de unie en hun familieleden (hierna: de 

richtlijn 2004/83/EG) wordt vooreerst opgemerkt dat de bestreden beslissing niet is genomen als besluit 

van verwijdering van openbare orde of openbare veiligheid zodat artikel 28 van voormelde richtlijn niet 

dienstig is. Voorts laat de verzoekende partij na uit een te zetten op welke wijze zij meent dat de 

artikelen 15 en 31 van de richtlijn 2004/38 geschonden zijn, laat staan dat zij uiteenzet dat deze 

bepalingen niet correct zijn omgezet in de Belgische wetgeving. Het volstaat te stellen dat deze richtlijn 

is omgezet in het nationaal recht door de wet van 25 april 2007 tot wijziging van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en het koninklijk besluit van 7 mei 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 

oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen. Verzoekende partij laat na uiteen te zetten hoe de aangehaalde artikelen van de 

richtlijn(en) niet of foutief zouden zijn omgezet in het nationaal recht, zodat zij zich niet meer op de 

directe werking van de bepalingen van deze richtlijn(en) kan beroepen. Na de omzetting van een richtlijn 

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

de nationale omzettingsmaatregelen niet correct of toereikend zijn (HvJ 4 december 1997, C-253/96 tot 

en met C-258/96, Kampelmann, punt 42; zie tevens HvJ 3 december 1992, C-140/91, C-141/91, C-

278/91 en C-279/91, Suffritti, punt 13; RvS 2 april 2003, nr. 117.877). Verzoekende partij kan bijgevolg 

niet op ontvankelijke wijze de schending aanvoeren van artikel 17.1 van de richtlijn 2004/38/E Derhalve 

kan verzoekende partij zich niet langer op de directe werking van de richtlijn beroepen (zie ook RvS 20 

juni 2008, nr. 2923 (c)). Het middel is in deze mate onontvankelijk. 

 

Waar de verzoekende partij de schending aanvoert van artikel 42 ter, § 1 laatste lid van de 

vreemdelingenwet, dat stelt dat “Bij de beslissing om een einde te stellen aan het verblijf houdt de 

minister of zijn gemachtigde rekening met de duur van het verblijf van de betrokkene in het Rijk, diens 



  

 

RvV X - Pagina 8 van 9 

leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk 

en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong.”, blijkt uit de bestreden beslissing dat 

een onderzoek werd gevoerd naar haar gezins- en economische situatie, onder meer door te verwijzen 

naar het gegeven dat haar moeders verblijfsrecht in functie van wie de verzoekende partij verblijfsrecht 

heeft verkregen werd beëindigd. Voorts werd rekening gehouden en onderzocht wat de financiële 

toestand is van de verzoekende partij en haar moeder. Wat dit laatste betreft volstaat het te verwijzen 

naar de bespreking van het eerste middel en naar het arrest 106 863 van de Raad, uitgesproken op 17 

juli 2013, waarbij het beroep gericht tegen de beslissing die een einde stelt aan het verblijf van meer dan 

drie maanden van de moeder wordt verworpen. Wat haar gezondheidstoestand, haar sociale situatie en 

integratie en de duur van haar verblijf in het Rijk en haar bindingen met het Rijk betreft, toont de 

verzoekende partij geen belang bij haar grief nu zij nalaat uit een te zetten welke elementen er zouden 

kunnen bestaan die van invloed zouden kunnen zijn op de genomen bestreden beslissing en die de 

bestreden beslissing hadden kunnen wijzigen, rekening houdend met het gegeven dat het gezin van de 

verzoekende partij het Rijk dient te verlaten, te meer de bestreden beslissing vaststelde dat de 

verzoekende partij niet voldeed aan de voorwaarde van artikel 40, § 4 van de vreemdelingenwet, motief 

door de verzoekende partij niet op ernstige wijze werd weerlegd. Gelet op deze vaststelling en met 

verwijzing naar de bespreking van het eerste middel toont de verzoekende partij dan evenmin een 

schending van de motiverings- en zorgvuldigheidsplicht aan nu zij niet aannemelijk maakt dat de 

bestreden beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met 

overschrijding van de ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Voorts toont de 

verzoekende partij haar belang bij de grief die de schending van de hoorplicht en de rechten van de 

verdediging aanvoert niet aan, nu evenmin wordt aangetoond wat een verhoor had kunnen bijbrengen 

opdat anders zou worden geoordeeld, daargelaten de vaststelling dat het laat aangevoerde beginsel 

niet op dienstige wijze kan aangevoerd worden. 

 

Het evenredigheidsbeginsel laat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel 

om het onwettig te bevinden indien het tegen alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 

126.520). Er dient te worden besloten dat de verwerende partij is overgegaan tot een belangen-

afweging, zoals duidelijk blijkt uit de motivering van de bestreden beslissing, en dat zij hierbij niet 

kennelijk onredelijk heeft gehandeld. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire 

bevoegdheid maakt, schendt immers slechts het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de 

opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen 

komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men 

voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze 

werkelijk genomen is, wat in casu niet het geval is. 

 

Een schending van artikel 42ter van de vreemdelingenwet kan niet worden vastgesteld. 

 

2.3. Voorts volstaat de vaststelling dat tegen de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten vervat in de bijlage 21 geen grieven zijn geuit. 

 

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: 
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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 twaalf februari tweeduizend veertien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. BEELEN 

 


