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 nr. 118 760 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 21 juni 2013 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 25 april 

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 25 juni 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 11 januari 2012 doet de echtgenoot van de verzoekende partij een verklaring van inschrijving onder 

de vorm van een bijlage 8. 

 

De verzoekende partij dient op 12 december 2011 een aanvraag in voor een verklaring van inschrijving 

in haar hoedanigheid van echtgenote. 
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De echtgenoot van de verzoekende partij maakt onder meer een kopie over van haar identiteitskaart 

over, een kopie van een attest van de kruispuntbank en een kopie van een attest van aansluiting bij het 

Zenito sociaal verzekeringsfonds. 

 

Aan de verzoekende partij wordt op 27 januari 2012 een verklaring van inschrijving in het vreemde-

lingenregister afgeleverd. 

 

Op 6 februari 2013 wordt de echtgenoot van de verzoekende partij aangeschreven als volgt: 

 

“Naargelang de huidige activiteit dienen er recente bewijzen voorgelegd te worden :  

als werknemer. werkgeversattest of arbeidscontract + loonfiches en een geldige arbeidskaart B  

- als zelfstandige: recent bewijs van aansluiting bij een erkende kas voor zelfstandigen (dienstig voor 

inschrijving in het vreemdelingenregister), een recent bewijs volledig uittreksel van de kruispuntbank en 

bewijzen van bezoldiging uit de zelfstandige activiteit (bv. bezoldigingsfiches, opgemaakte facturen+ 

betaling ervan, stortingen op bankrekening e.d.m.)  

- als student: inschrijving bij een erkende school+ bewijs van voldoende bestaansmiddelen + 

ziektekostenverzekering  

- als beschikker van voldoende bestaansmiddelen: bewijs van voldoende bestaansmiddelen 

(bijvoorbeeld attest van uitbetalende instantie met duidelijke vermelding van de aard en de regelmaat 

van de uitkering) en ziektekostenverzekering. Alle mogelijke bewijzen van bestaansmiddelen mogen 

worden voorgelegd.  

Gelieve aan betrokkene te vragen eveneens een recent OCMW-attest voor te leggen, zodat wij ons 

kunnen vergewissen van enige steun die betrokkene tot op heden in België heeft genoten. Het is de 

bedoeling dat het attest de bijdragen vermeldt die betrokkene tot op heden heeft genoten, alsook de 

omstandigheden waardoor betrokkene steun heeft bekomen. Op die manier kan rekening gehouden 

worden met de persoonlijke situatie van betrokkene bij de beoordeling van het dossier.  

Gelieve betrokkene te verzoeken om, binnen de maand na kennisname van deze brief (datum 

kennisname + 1 maand), alle nodige bewijsstukken voor te leggen.  

Bij gebrek aan bewijzen van bestaansmiddelen, economische activiteiten in België of studie in 

hoofdactiviteit kan de betrokkene het recht op verblijf verliezen.  

Indien de echtgenote een economische activiteit of bestaansmiddelen zou hebben, mag ook hiervan 

bewijs geleverd worden. In zoverre er humanitaire elementen zijn overeenkomstig art. 42 ter §1, 3° lid 

en/of art. 42 quater §1, 3° lid waarmee rekening dient gehouden te worden bij de beoordeling van het 

dossier, kunnen deze ook worden voorgelegd.” 

 

Deze uitnodiging wordt aan de echtgenoot van de verzoekende partij ter kennis gegeven op 1 maart 

2013. 

De echtgenoot van de verzoekende partij maakt verklaringen over van “niet-steunverlening” en een 

contract van meewerkend vennoot. Er wordt geen uittreksel van de kruispuntbank voorgelegd of een 

attest van het sociale verzekeringsfonds. 

 

Op 25 april 2013, met kennisgeving op 29 mei 2013, neemt de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris in hoofde van de echtgenoot van de verzoekende partij de beslissing die een einde stelt 

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

deze beslissing dient de echtgenoot van de verzoekende partij een beroep in bij de Raad gekend onder 

nummer 131 433. 

 

Op 25 april 2013, met kennisgeving op 29 mei 2013, neemt de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris de beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden 

met bevel om het grondgebied te verlaten in hoofde van de verzoekende partij. Dit is de bestreden 

beslissing waarvan de motivering luidt: 

 

“In uitvoering van artikel 42 bis en 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 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 de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 dagen.  

Reden van de beslissing:  

De betrokkene verkreeg het recht op verblijf in functie van de echtgenoot, M.I. (… ).  
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De echtgenoot van betrokkene kan echter niet meer genieten van de meer voordelige 

verblijfsbepalingen overeenkomstig art. 40 van de wet van 15.12.1980. Er werd om die reden dan ook, 

overeenkomstig art. 42 bis van diezelfde wet, een einde gesteld aan zijn verblijf (zie voor de concrete 

motivatie de beslissing van de heer M. dd.25/04/2013).  

Bijgevolg dient ook het verblijf van mevrouw te worden beëindigd overeenkomstig artikel 42 ter, §1, 1° 

van de wet van 15.12.1980.  

M.GG kan het verblijfsrecht niet verder uitoefenen in eigen hoofde. Uit onderzoek van haar dossier blijkt 

mevrouw weliswaar te werken met een arbeidskaart, maar zij heeft de arbeidskaart B verkregen als 

familielid van een burger van de Unie (in het kader van gezinshereniging met meneer) en niet omdat zij 

aan de ·voorwaarden voldeed overeenkomstig .de overgangsmaatregelen, zoals bepaald in het KB van 

09.06.1999 houdende uitvoering van de wet van 30.04.1999 betreffende de tewerkstelling van 

buitenlandse werknemers. als loontrekkende in een knelpuntberoep. Het verblijf van meneer werd 

echter beëindigd, zoals hierboven reeds werd aangegeven.  

Voor zover er humanitaire bezwaren zouden aanwezig zijn, overeenkomstig art. 42ter § 1, 3de lid van 

de wet van 15.12.1980, dient te worden vastgesteld dat deze niet werden aangetoond niettegenstaande 

betrokkene hiertoe werd uitgenodigd in de brief verstuurd door de Dienst Vreemdelingenzaken op 

06.02.2013. Bovendien is de echtgenote van Bulgaarse nationaliteit en moet zij dus als EU-burger in 

staat zijn zich in elke lidstaat naar keuze te integreren, een gezinsleven op te bouwen, medische 

verzorging te genieten, de taal te leren, e.d.m toch voor zover de echtgenoot in de desbetreffende 

lidstaat aan de verblijfsvoorwaarden voldoet. Uiteraard is er ook nog het alternatief om in de eigen EU-

lidstaat zich terug als gezin te vestigen.  

Overeenkomstig art. 42ter§1, 1° en artikel 42 bis §1 van de wet van 15.12A 980 dient er dan ook een 

einde gesteld te worden aan het verblijfsrecht van de echtgenote, MGG, aangezien er een einde werd 

gesteld aan het verblijfsrecht van de burger van de Unie die zij vervoegd heeft. “ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

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

 

“I. Eerste middel : Schending van de artikelen 40§4, 1°, 42bis en 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 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 verzoeksters rechten van 

verdediging. 

Manifeste beoordelingsfout. 

1. 

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

bestuurshandelingen 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 het art. 42ter Vw. van de Wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

basis van art. 42bis Vw. eveneens een einde wordt gesteld aan het verblijfsrecht van haar echtgenoot. 

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. 

Dat verzoekster opmerkt op dat zij volledig ter goeder trouw is nu zij ondertussen in België zelf 

verblijfsrecht heeft bekomen als werkneemster overeenkomstig het art. 40§4 Vw. 

Dat verzoekster sedert geruime tijd in België in het kader van dienstencheques werkt voor rekening van 

Partena (cf. stuk 2). 

Dat verzoekster benadrukt dat geen enkele wettelijke of reglementaire bepaling haar verbiedt in België 

een arbeidskaart aan te vragen op het ogenblik dat zij verblijfsrecht heeft in België. 
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Dat derhalve, gelet op het feit dat zij in België werkneemster is, verzoekster wel degelijk voldoet aan de 

voorwaarden van art. 40 Vw. en derhalve geenszins een beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht 

met bevel om het grondgebied te verlaten, kon worden betekend. 

Dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout en schending van de motiverings-en de 

zorgvuldigheidsplicht. 

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

heeft gevoerd en heeft nagelaten verzoekster (opnieuw) te horen/uitte nodigen teneinde haar 

verdediging en nieuwe bewijsstukken naar voor te brengen. 

Dat verzoekster wel degelijk alles in het werk heeft gesteld om te blijven voldoen aan de voorwaarden 

van het art. 40 §4 Vw. 

Dat bij haar zogenaamde "statuutwijziging" (familielid van een burger van de Unie die zelf een 

verblijfsrecht is beginnen uitoefenen in België ) geen enkele wettelijke bepaling haar verplicht gedurende 

haar wettelijk verblijf in België voorafgaandelijk een nieuwe aanvraag van verklaring tot inschrijving als 

werkneemster in te dienen. 

Dat derhalve verzoekster wel degelijk ondertussen een reguliere activiteit als werkneemster in Belgie 

heeft uitgebouwd overeenkomstig het art. 40 §4 Vw en dus voldoet aan het art. 40 §4 Vw. en dus 

geenszins een bijlage 21 kon worden betekend overeenkomstig het art. 42ter Vw. 

Dat er sprake is van schending van de artikelen 40, 42bis en 42ter van de Wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

2. 

Dat voorts verzoekster er wil op wijzen dat in elk geval in het art. 43ter §1 laatste lid Vw. het volgende 

wordt gesteld : "Bij de beslissing om een einde te stellen aan het verblijf houdt de minister ofzijn 

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 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 door verweerder in de bestreden beslissing geen afweging is gebeurd tussen enerzijds verzoeksters 

leeftijd, haar verblijf in België, haar gezondheidstoestand, haar gezins- en economische situatie, haar 

sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin zij bindingen heeft met haar land van 

oorsprong en anderzijds de noodzaak dat een einde dient te worden gesteld aan haar recht op verblijf in 

België en het land dient te verlaten. 

Dat verweerder heeft nagelaten zich voldoende te infomeren minstens verzoekster te horen hieromtrent. 

Dat de beslissing dient te stoelen op een correcte feitenvinding. Het bestuur dient zich zo nodig 

voldoende te informeren om met kennis van zaken een beslissing te nemen
2
. 

Dit is in casu niet gebeurd nu, 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, verzoeksters 

verdediging/standpunt niet werd gehoord. 

Dat de motiverings-en de zorgvuldigheidsverplichting door verweerder ernstig werd geschonden. 

Dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout.” 

 

2.1.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoekster verblijfsrecht gekregen heeft in het kader 

van gezinshereniging met haar echtgenoot doch niet omdat zij voldeed aan de voorwaarden van artikel 

40 van de Vreemdelingenwet. 

Aangezien haar echtgenoot zijn verblijfsrecht werd ingetrokken daar hij de voorwaarden voor verblijf niet 

heeft gerespecteerd, dient verzoeksters verblijfsrecht, conform artikel 42ter, §1 , 1° van de 

Vreemdelingenwet
1
, beëindigd te worden. 

Waar verzoekster stelt dat verwerende partij heeft nagelaten rekening te houden met de duur van haar 

verblijf in het Rijk, haar leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en 

culturele integratie in het Rijk en de mate waarin zij bindingen heeft met haar land van oorsprong, wenst 

verwerende partij op te merken dat deze niet werden aangetoond niettegenstaande haar echtgenoot 

hiertoe op 6 februari 2013 werd uitgenodigd. 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, 

zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke 
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overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze 

(RvS 6 September 2002, nr. 110.071; RvS 19 maart 2004, nr. 129.466; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

Het begrip 'afdoende' impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn 

aan het gewicht van de genomen beslissing. 

De motieven die de bestreden beslissing onderbouwen, kunnen op eenvoudige wijze in die beslissing 

worden gelezen zodat verzoekster er kennis van heeft kunnen nemen en hierdoor tevens heeft kunnen 

nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover 

zij in rechte beschikt. Er wordt immers, met verwijzing naar de toepasselijke wetsbepaling, gemotiveerd 

waarom er een einde gesteld werd aan haar verblijfsrecht. 

Uit het verzoekschrift blijkt ook dat verzoeker deze motieven kent, zodat een schending van de formele 

motiveringsplicht niet wordt aangetoond. 

 Het zorgvuldigheidsbeginsel - dat verzoeker ook geschonden acht - legt de overheid de verplichting op 

haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een corrects feitenvinding 

(RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de overheid bij het nemen van een beslissing moet 

steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

Uit de bespreking van het eerste middel blijkt dat verzoekster er niet in slaagt aan te tonen met welke 

feiten of gegevens, die aan verweerder gekend waren of gekend dienden te zijn op het ogenblik van de 

beslissing, verweerder geen rekening heeft gehouden. 

Uit de gegevens van het dossier en uit wat voorafgaat blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Migratie- en asielbeleid op basis van een correcte feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen. 

Het eerste middel is ongegrond.” 

 

2.1.3. Na een theoretische uiteenzetting over de rechtsregels die de verzoekende partij geschonden 

acht meent zij dat de bestreden beslissing foutief is genomen omdat zij werknemer in België is 

geworden. Zij is werkneemster in België omdat zij werkt in het kader van dienstencheques voor Partena. 

Geen wettelijke bepaling verbiedt haar een arbeidskaart te vragen van zodra zij verblijfsgerechtigd is. 

Als werkneemster heeft zij overeenkomstig 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 (hierna: 

de vreemdelingenwet) verblijfsrecht. Zij voldoet aan artikel 40 van de vreemdelingenwet. De verwerende 

partij heeft nagelaten zich voldoende te informeren. Er is een manifeste beoordelingsfout begaan. 

Voorts verplicht geen wettelijke bepaling haar een statuutwijziging van familielid naar werknemer aan te 

vragen. Derhalve kon geen bijlage 21 ter kennis gegeven worden. 

 

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

bestuurshandelingen, die onder meer stellen dat beslissingen met redenen omkleed moeten zijn, 

hebben tot doel 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. Ze 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 geeft duidelijk het determinerend motief 

aan op grond waarvan deze werd genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt 

verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 42bis van de vreemdelingenwet en de feitelijke 

grondslag: de echtgenoot van de verzoekende partij toonde niet aan dat hij als werknemer hetzij als 

zelfstandige voldoet aan de toepasselijke regelgeving omdat hij niet langer is aangesloten bij een 

sociaal verzekeringsfonds en geen geldige arbeidskaart B voorlegt. Anderzijds heeft de verzoekende 

partij haar verblijfsrecht verkregen louter in functie van haar echtgenoot wiens verblijfsrecht werd 

beëindigd. Evenmin werden afdoende humanitaire bezwaren kenbaar gemaakt. 

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene overweging-

en of zelfs een voorbeeld zou zijn van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte motivering, dit 

louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 

27 oktober 2006, nr. 164.171 en 27 juni 2007, nr. 172.821).  
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De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt om te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen, 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103). 

 

Waar de verzoekende partij de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert voert zij de schending aan 

van de materiële motiveringsplicht die een onderzoek vergt van de artikelen 40 § 4 en 42ter van de 

vreemdelingenwet. 

 

Deze luiden: 

 

“Artikel 40 

 

§ 1. Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in wetten of Europese verordeningen waarop 

de burger van de Unie zou kunnen aanspraak maken, zijn de hiernavolgende bepalingen op hem van 

toepassing. 

 

§ 2. Voor de toepassing van deze wet wordt onder burger van de Unie verstaan, een vreemdeling die de 

nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezit en verblijft in of zich begeeft naar het Rijk. 

 

§ 3. Iedere burger van de Unie heeft het recht gedurende maximaal drie maanden in het Rijk te 

verblijven zonder andere voorwaarden of formaliteiten te vervullen dan vermeld in artikel 41, eerste lid. 

 

§ 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; 

 

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; 

 

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.” 

 

“ART. 42TER  

§ 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 de samenlezing van deze bepalingen volgt dat de verwerende partij op kennelijk redelijke wijze het 

verblijfsrecht van de verzoekende partij kon beëindigen na beëindiging van het verblijfsrecht van haar 

echtgenoot nu de verzoekende partij op geen enkel ogenblik een aanvraag heeft ingediend om in België 

een verblijfsrecht te verkrijgen als werkneemster. Het staat en stond de verzoekende partij vrij een 

aanvraag in eigen hoofde in te dienen. Bij gebreke hiervan kon evenwel de verwerende partij haar 

verblijfsrecht dat enkel is aangevraagd geweest en toegestaan in functie van haar echtgenoot 

beëindigen. Indien de verzoekende partij meent te voldoen aan de voorwaarden van artikel 40, § 4 van 

de vreemdelingenwet omdat zij werkneemster is geworden staat het haar vrij op die basis een aanvraag 

in te dienen.  De verzoekende partij toont 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. Deze vaststelling volstaat om de bestreden beslissing te 



  

 

RvV X - Pagina 7 van 9 

schragen. Evenmin toont zij een schending aan van de artikelen 40, 42bis of 42ter van de 

vreemdelingenwet. Niets verplicht de verzoekende partij een aanvraag in te dienen doch anderzijds 

wordt een verblijfsrecht evenmin van rechtswege toegekend bij een tewerkstelling. Haar arbeidskaart 

werd blijkens het administratief dossier verkregen in het kader van de gezinshereniging. 

 

Waar de verzoekende partij stelt: “Dat voorts verzoekster er wil op wijzen dat in elk geval in het art. 

43ter §1 laatste lid Vw. het volgende wordt gesteld : "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 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 door verweerder in de bestreden 

beslissing geen afweging is gebeurd tussen enerzijds verzoeksters leeftijd, haar verblijf in België, haar 

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

Rijk en de mate waarin zij bindingen heeft met haar land van oorsprong en anderzijds de noodzaak dat 

een einde dient te worden gesteld aan haar recht op verblijf in België en het land dient te verlaten. Dat 

verweerder heeft nagelaten zich voldoende te infomeren minstens verzoekster te horen hieromtrent.” 

gaat zij voorbij aan het motief van de bestreden beslissing dat stelt: “Voor zover er humanitaire 

bezwaren zouden aanwezig zijn, overeenkomstig art. 42ter § 1, 3de lid van de wet van 15.12.1980, 

dient te worden vastgesteld dat deze niet werden aangetoond niettegenstaande betrokkene hiertoe 

werd uitgenodigd in de brief verstuurd door de Dienst Vreemdelingenzaken op 06.02.2013. Bovendien is 

de echtgenote van Bulgaarse nationaliteit en moet zij dus als EU-burger in staat zijn zich in elke lidstaat 

naar keuze te integreren, een gezinsleven op te bouwen, medische verzorging te genieten, de taal te 

leren, e.d.m toch voor zover de echtgenoot in de desbetreffende lidstaat aan de verblijfsvoorwaarden 

voldoet. Uiteraard is er ook nog het alternatief om in de eigen EU-lidstaat zich terug als gezin te 

vestigen.” De verzoekende partij poneert in het middel weliswaar dat zij in de onmogelijkheid was haar 

argumenten te formuleren maar toont dit niet aan terwijl nochtans uitdrukkelijk gevraagd werd naar het 

desgevallend bestaan van economische activiteiten van de verzoekende partij. Bijgevolg heeft de 

verwerende partij wel degelijk een belangenafweging gemaakt maar dient zij zich te steunen op de 

beperkte gegevens die haar gekend zijn en overgemaakt werden door de verzoekende partij hetzij haar 

echtgenoot. Blijkens het administratief dossier werd de uitnodiging van 6 februari 2013 zowel aan de 

verzoekende partij als aan haar echtgenoot gericht. De verzoekende partij geeft niet te kennen dat haar 

relatie met haar echtgenoot moeilijkheden kende zodat de verwerende partij er in redelijkheid mocht 

vanuit gaan dat de verzoekende partij de inhoud van de vraag om inlichtingen kende. De kennisgeving 

vermeldt slechts één naam maar bij gebreke van enige opgave van reden in het verzoekschrift mag 

aangenomen worden dat de inhoud de verzoekende partij bekend is nu er instructie is gegeven de 

uitnodiging aan beiden te richten en de verzoekende partij evenmin uitdrukkelijk ontkent op de hoogte te 

zijn geweest van de uitnodiging of minstens van de kennisgeving gedaan aan haar echtgenoot. 

Verzoekende partij houdt evenmin voor dat haar echtgenoot dergelijk document voor haar zou 

verzwegen of achtergehouden hebben. 

 

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 

ongegrond. 

 

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

toepassing zijn op tuchtzaken doch niet op administratieve beslissingen die worden genomen in het 

raam van de vreemdelingenwet (RvS 3 november 2003, nr. 124.957). 

 

Wat de aangevoerde schending van de hoorplicht betreft, houdt die als beginsel van behoorlijk bestuur 

in dat tegen niemand een ernstige maatregel kan worden getroffen die gegrond is op zijn persoonlijk 

gedrag en die van aard is om zijn belangen zwaar aan te tasten, zonder dat hem de gelegenheid wordt 

geboden om zijn standpunt op nuttige wijze te doen kennen (RvS 23 mei 2001, nr. 95 805; RvS 22 

oktober 2001, nr. 100 007; RvS 18 mei 2006, nr. 158 985; RvS 15 februari 2007, nr. 167 887). Uit het 

administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij de mogelijkheid heeft gehad haar standpunt en 

argumentatie te kennen te geven aan de verwerende partij. Dit was voldoende. De hoorplicht houdt in 

casu niet in dat de verzoekende partij letterlijk dient te worden ondervraagd. 
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Met het stuk toegevoegd aan het verzoekschrift kan geen rekening worden gehouden nu dit dateert van 

na het nemen van de bestreden beslissing. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

 

2.2.1. In een tweede middel voert de verzoekende partij aan: 

 

“2. 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) en van het evenredigheidsbeginsel 

Art. 28 van de burgerschapsrichtlijn stel het volgende : 

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

bare 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" 

Dat verzoekster van oordeel is dat in casu, gelet op de procedurele waarborgen vervat in het art. 

15 io.31 van burgerschapsrichtlijn, ook verweerder gehouden was een evenredigheidstoetsing door te 

voeren vooraleer een beslissing te nemen waarbij een einde wordt gesteld aan verzoeksters 

verblijfsrecht van meer dan drie maanden in België. 

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, rekening te houden met verzoeksters gezinsleven en verblijf in België. 

Dat dient te worden vastgesteld dat verweerder heeft nagelaten verzoeksters gezinsleven in België, 

haar verblijf in België en haar huidige vaste tewerkstelling in België in overweging te nemen alvorens 

een einde te maken aan verzoeksters verblijfsrecht in België. 

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

zorgvuldigheidsplicht.” 

 

2.2.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“Deze Wet trad in werking op 01 juni 2008, waardoor de omzetting van de Richtlijn is geschied en men 

zich niet meer op de 'directe werking' van de Richtlijn kan beroepen. 

Verzoekster kan haar niet dienstig beroepen op de Europese richtlijn, noch daarmee samenhangende 

grieven aanvoeren. 

Het tweede middel is onontvankelijk. “. 

 

2.2.3. De verzoekende partij toont geen verkeerde omzetting van de richtlijn aan zodat de grief gesteund 

op de schending van de bepalingen van de richtlijn niet dienstig is.  

 

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. 

 

Voorts heeft de verwerende partij in de bestreden beslissing een evenredigheidstoetsing doorgevoerd 

en rekening gehouden met het gezinsleven nu de bestreden beslissing slechts werd genomen nadat het 

verblijfsrecht van de echtgenoot van de verzoekende partij werd beëindigd en er in de bestreden 

beslissing op wordt gewezen dat geen hinderpalen zijn aangevoerd om desgevallend het leven in het 

herkomstland verder te zetten. Voorts kan de verzoekende partij de verwerende partij niet verwijten 

geen rekening te houden met de tewerkstelling van de verzoekende partij als deze geen aanvraag 

indiende. 

 

Voor wat betreft de schending van de overige door de verzoekende partij aangehaalde bepalingen dient 

verwezen te worden naar punt 2.1.3. nu geen nieuwe grieven hieromtrent zijn ontwikkeld in dit middel. 
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Voor wat betreft de aangevoerde schending van de overige bepalingen in het middel kan worden 

verwezen naar de bespreking van het eerste middel. 

 

Het tweede middel, met verwijzing naar hetgeen voorafgaat onder punt 2.1.3., is ongegrond in de mate 

dat het al ontvankelijk is. 

 

3. Kosten 

 

Gelet op wat voorafgaat, past het de kosten van het beroep ten laste tel eggen 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 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 

 


