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 nr. 119 333 van 21 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 Nederlandse nationaliteit te zijn, op 4 november 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 die een einde 

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

(bijlage 21) van 28 juni 2013. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 8 januari 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 februari 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, 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 

 

1.1. Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoeker op 3 augustus 2012 een aanvraag voor een 

verklaring van inschrijving als EU-burger indient, in de hoedanigheid van werknemer. 

 

1.2. Op 19 oktober 2012 wordt verzoeker in het bezit gesteld van een E-kaart. 

 

1.3. Op 28 juni 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) een beslissing 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 op 7 oktober 2013 ter kennis gebracht wordt. 
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De motieven van de bestreden beslissing luiden als volgt: 

 

“Meneer deed op 03/08/2012 zijn aanvraag voor een verklaring van inschrijving als werknemer en werd 

op basis van zijn interimtewerkstelling op 19/10/2012 in het bezit gesteld van een E-kaart. 

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. Overeenkomstig artikel 42bis, §1 

van de wet van 15.12.1980 kan de minister of zijn gemachtigde controleren of aan de naleving van de 

verblijfsvoorwaarden wordt voldaan. 

Uit het dossier blijkt dat betrokkene, volgens de gegevens van de RSZ-databank (dimona) 

geconsulteerd op 28/06/2013, regelmatig was tewerkgesteld via interimcontracten en dit tot 30/09/2012. 

Overeenkomstig art. 42bis, §2, 3° dient een EU-burger na onvrijwillig werkloos te zijn geworden, na 

afloop van een tijdelijke tewerkstelling van minder dan een jaar of tijdens een contract van langere duur 

tijdens de eerste 12 maanden, het statuut van werknemer te kunnen behouden gedurende zes 

maanden. Dat weliswaar op voorwaarde dat betrokkene ook ingeschreven is bij de bevoegde dienst 

voor arbeidsbemiddeling. Uit het administratief dossier blijkt niet welke de concrete omstandigheden zijn 

van het ontslag van betrokkene (vrijwillig of onvrijwillig) en of betrokkene zich heeft aangeboden bij de 

VDAB om zich als werkzoekende in te schrijven, echter intussen is betrokkene al meer dan 6 maanden 

werkloos, derhalve is bovenvermeld artikel niet meer op hem van toepassing en kan hij dus niet meer 

beschouwd worden als werknemer. 

Er blijkt uit het administratief dossier dat betrokkene weliswaar nog 2 dagen officieel tewerkgesteld is 

geweest op 14/12/2012 en 02/01/2013, maar gezien deze tewerkstelling marginaal is kan hier geen 

behoud van het verblijfsrecht aan ontleend worden. Voor zover hij heden werkzoekend zou zijn, moet 

worden vastgesteld dat hij niet aan de verblijfsvoorwaarden als werkzoekende voldoet, 

overeenkomstig artikel 40, §4, 1
0
 van de wet van 15.12.1980. De evolutie van zijn interimtewerkstelling 

is ronduit negatief, met nog slechts 2 dagen tewerkstelling na 30/09/2012. Sinds 02/01/2013 heeft hij 

niet meer de kans gekregen om nog één dag te werken. Gelet op de langdurig inactiviteit van 

betrokkene, is het redelijk te stellen dat er geen sprake is van een reële kans op tewerkstelling. Immers, 

indien betrokkene een reële kans op tewerkstelling zou hebben binnen de Belgische arbeidsmarkt, mag 

worden verwacht dat betrokkene reeds aan de slag zou zijn geweest. 

Betrokkene voldoet derhalve niet langer aan de verblijfsvoorwaarden als werknemer of werkzoekende. 

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

om in het levensonderhoud te voorzien. Het betreft een leefloon in derde categorie als persoon met 

gezinslast. Betrokkene dient dus heden beschouwd te worden als beschikker van voldoende 

bestaansmiddelen, zonder economische activiteiten in België. Deze bestaansmiddelen worden echter 

ter beschikking gesteld door de Belgische overheid, wat uiteraard niet in overeenstemming is met de 

voorwaarden zoals opgenomen in art. 40, §4, eerste lid, 2° (wet 15.12.1980). Betrokkene geniet het 

volledig leefloon reeds maandenlang, waardoor hij een onredelijke belasting vormt voor het 

sociale bijstandsstelsel van het Rijk. Overeenkomstig art. 42bis, §1 van de wet van 15.12.1980 

dient dan ook een einde gesteld te worden aan het verblijfsrecht van de burger van de Unie. 

De minderjarige kinderen B., N. (…) en B.,E. (…) die een aanvraag voor een verklaring van inschrijving 

indienden als bloedverwant in neerdalende lijn in functie van hun vader op 19/11/2012 kunnen evenmin 

het verblijf behouden nu een einde werd gesteld aan het verblijfsrecht van de Burger van de Unie die zij 

hebben vervoegd. Overeenkomstig artikel 42ter, §1,1' dient er dan ook een einde te worden gesteld aan 

het verblijfsrecht van de kinderen. 

Voor zover er humanitaire bezwaren zouden zijn overeenkomstig art. 42ter, §1, 3°lid van diezelfde wet 

dient opgemerkt te worden dat de kinderen de Nederlandse nationaliteit hebben en dus ais EU-burgers 

in staat moeten zijn zich in elke lidstaat naar keuze te vestigen, te integreren, medische verzorging te 

genieten, een gezinsleven op te bouwen en op te groeien toch voor zover de vader van de kinderen in 

de desbetreffende Iidstaat aan de verblijfsvoorwaarden voldoet of eventueel zou kiezen voor terugkeer 

in de eigen Iidstaat.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan ingegaan 

worden op de vraag van de verweerder om de kosten van het geding ten laste te leggen van verzoeker. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voert de verzoeker de schending aan van artikel 40 van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
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van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), van het evenredigheidsbeginsel, het 

zorgvuldigheidsbeginsel, de motiveringsplicht de hoorplicht en de rechten van verdediging. Verzoeker 

voert ook aan dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout. In een tweede middel voert de 

verzoeker de schending aan van de artikelen 14, 15, 28 en 31 van de richtlijn 2004/38/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op 

het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van 

Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 

73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (hierna: de 

Burgerschapsrichtlijn), van de motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht, van de hoorplicht, het 

redelijkheidsbeginsel, het evenredigheidsprincipe en de rechten van verdediging. 

 

De middelen worden als volgt uiteengezet: 

 

“Eerste middel : schending van het artikel 40 van de Vreemdelingenwet; van het 

evenredigheidsbeginsel. van het zorgvuldigheidsbeginsel. van de motiveringsplicht. van de 

hoorplicht en van verzoekers rechten van verdediging 

Manifeste beoordelingsfout 

Dat in eerste instantie dient te worden vastgesteld dat verweerder de beslissing niet zorgvuldig 

voorbereid heeft daar hij niet beschikte over alle relevante elementen om met kennis van zaken de 

beslissing te kunnen nemen. 

Dat verweerder heeft nagelaten verzoeker uit te nodigen informatie aangaande zijn diploma's, zijn 

bijzondere vaardigheden en/of voormalige werkgevers, zijn actief naar werk-zoeken,.. neer te leggen. 

Dat er sprake is van schending van de zorgvuldigheidsplicht, van de hoorplicht en van verzoekers 

rechten van verdediging nu verzoeker niet uitgenodigd werd bijkomende stukken/informatie ter zijner 

verdediging neer te leggen. 

Dat voorts verweerder geenszins op een afdoende manier motiveert waarom onmiddellijk dient 

vastgesteld te worden dat in hoofde van verzoeker, die pas sedert augustus 2012 in België verblijft en 

reeds in België aan de slag was, geen sprake kan zijn van een reële kans op tewerkstelling. 

Dat er sprake is van schending van de zorgvuldigheids-en de motiveringsplicht. 

Dat tenslotte verweerder pas op 28 juni 2013 een beslissing aangaande verzoekers verblijfsrecht heeft 

genomen. 

Dat verweerder zich geenszins kan baseren op stukken, welke dateren tussen december 2012 en 

januari 2013, om 5 maanden later te stellen dat verzoeker in België geen reële kans op tewerkstelling 

maakt. 

Dat verweerder heeft nagelaten verzoeker opnieuw uit te nodigen alsnog nieuwe bewijsstukken neer te 

leggen aangaande zijn (reële kans op) tewerkstelling in België. 

Dat er sprake is van schending van de zorgvuldigheidsplicht, van de hoorplicht en van verzoekers 

rechten van verdediging nu verzoeker niet uitgenodigd werd bijkomende stukken/informatie ter zijner 

verdediging neer te leggen. 

Tweede middel : Schending van de art. 14, 15, 28 io. 31 van de richtlijn 2004/38 dd. 29 april 2004 

inzake het vrij verkeer van burgers van de Unie f= burgerschapsrichtlijn) : van de motiverings- en 

de zorgvuldigheidsverplichting, van de hoorplicht. van het redelijkheidsbeginsel. van het 

evenredigheidsprincipe en van verzoekers rechten van verdediging 

Art. 14 van de burgerschapsrichtlijn stel het volgende : 

"1 .Burgers van de Unie en hun familieleden behouden het verblijfsrecht volgens artikel 6 zolang zij 

geen onredelijke belasting vormen voor het sociale bijstandsstelsel van het gastland..... 

4. in afwijking van de leden 1 en 2 en onverminderd het bepaalde in hoofdstuk VI, kan in geen geval een 

verwijderingsmaatregel ten aanzien van burgers van de Unie of hun familieleden worden genomen 

indien: 

a) de burgers van de Unie werknemer of zelfstandige zijn, of b) de burgers van de Unie het grondgebied 

van het gastland zijn binnengekomen om werk te zoeken. In dit geval kunnen zij niet worden verwijderd 

zolang zij kunnen bewijzen dat zij nog immer werk zoeken en een reële kans maken te worden 

aangesteld. 

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" 

Dat verzoeker van oordeel is dat in casu, gelet op de art. 14 en 28 en de procedurele waarborgen vervat 

in het art. 15 io.31 van burgerschapsrichtlijn, verweerder geenszins zomaar kon overgaan tot het nemen 
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van een beslissing die een einde stelt aan verzoekers verblijf in België en gehouden was een 

evenredigheidstoetsing door te voeren vooraleer een beslissing te nemen waarbij verzoekers verblijf op 

het Belgische grondgebied wordt beëindigd. 

Dat verweerder gehouden was, alvorens een beslissing te nemen ten aanzien van verzoeker, Unie-

burger, rekening te houden met verzoekers duur van zijn verblijf in België, zijn familieleven in België, zijn 

stiefkind, R.Z., die in België verder begeleid dient te worden (cf. stuk 2),... 

Dat verweerder gehouden was, alvorens een beslissing te nemen, minstens verzoeker uit te nodigen 

voor een verhoor. 

Dat de motiverings-en de zorgvuldigheidsverplichting, het redelijkheidsbeginsel, het 

evenredigheidsprincipe en verzoekers rechten van verdediging door verweerder ernstig werd 

geschonden. 

Dat er sprake is van schending van de art. 14, 15, 28 io. 31 van de burgerschapsrichtlijn, van het 

evenredigheidsbeginsel en van de motiverings-en de zorgvuldigheidsplicht.” 

 

Omwille van hun onderlinge samenhang worden deze middelen samen onderzocht. 

 

3.2. De Burgerschapsrichtlijn werd omgezet in de Belgische rechtsorde door 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. 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). De verzoeker toont dit echter op geen enkele 

manier aan. 

 

Verzoeker kan zijn betoog “Dat verweerder gehouden was, alvorens een beslissing te nemen ten 

aanzien van verzoeker, Unie-burger, rekening te houden met verzoekers duur van zijn verblijf in België, 

zijn familieleven in België, zijn stiefkind, R.Z., die in België verder begeleid dient te worden (cf. stuk 

2),...”, dat hij koppelt aan artikel 28 van de Burgerschapsrichtlijn, dan ook niet dienstig aanvoeren. Ten 

overvloede merkt de Raad ook op dat artikel 28 van de Burgerschapsrichtlijn van toepassing is op 

“beperkingen van het inreisrecht en het verblijfsrecht om redenen van openbare orde, openbare 

veiligheid of volksgezondheid”. Nu de bestreden beslissing echter een einde stelt aan het verblijfsrecht 

van verzoeker omdat hij niet langer voldoet aan de voorwaarden van artikel 40 van de 

vreemdelingenwet en een onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandstelsel van het Rijk, mist 

het betoog van verzoeker feitelijke grondslag. 

 

3.3. Wat de ingeroepen schending van de motiveringsplicht betreft, dient te worden gesteld dat de 

motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing kunnen gelezen worden 

zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de 

bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover hij in rechte beschikt. 

Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht voldaan (RvS 5 februari 

2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298).  

 

De Raad merkt op dat de verzoeker de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert en bijgevolg dient 

het middel  te worden bekeken vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht.  

De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling van de 

aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening 

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

aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De Raad wijst er op dat het zorgvuldigheidbeginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen 

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 

2007, nr. 167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954).  

 

De aangevoerde schendingen van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel 

worden onderzocht in het licht van de aangevoerde schending van artikel 40 van de vreemdelingenwet.  

 

3.4. Artikel 40, §4 van de vreemdelingenwet bepaalt: 
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“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 voorwaarden 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; 

(…)” 

 

Artikel 42bis van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

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

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

tweede lid, bedoelde voorwaarden of, voor de in artikel 40, § 4, eerste lid, 2° en 3°, bedoelde gevallen, 

indien hij een onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandstelsel van het Rijk. De minister of zijn 

gemachtigde kan zonodig controleren of aan de naleving van de voorwaarden voor de uitoefening van 

het verblijfsrecht is voldaan.” 

 

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

lid, 1°, in de volgende gevallen : 

1° hij is als gevolg van ziekte of ongeval tijdelijk arbeidsongeschikt; 

2° hij bevindt zich, na ten minste één jaar te hebben gewerkt, in een toestand van naar behoren 

vastgestelde onvrijwillige werkloosheid en heeft zich als werkzoekende bij de bevoegde dienst voor 

arbeidsbemiddeling 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.” 

 

3.5. De Raad merkt op dat artikel 42bis, § 1 van de vreemdelingenwet, waarop de bestreden beslissing 

is gesteund, toelaat om een einde te stellen aan het verblijfsrecht van een EU-burger als hij niet langer 

voldoet aan de voorwaarden die inzake zijn verblijf werden gesteld of als hij een onredelijke belasting 

vormt op het sociale bijstandsstelsel.  

 

De verzoeker voert aan dat de gemachtigde in de bestreden beslissing niet afdoende motiveert waarom 

hij oordeelt dat verzoeker, die pas sinds augustus 2012 in het Rijk verblijft en hier reeds gewerkt heeft, 

geen reële kans maakt op tewerkstelling. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker regelmatig tewerkgesteld was via 

interim contracten tot en met 30 september 2012. Daarna werd slechts nog tewerkstelling geregistreerd 

op 14 december 2012 en op 2 januari 2013. Verzoeker ontvangt sedert 1 oktober 2012 een leefloon. Op 

enige marginale tewerkstelling na was verzoeker op het moment van de bestreden beslissing dus bijna 

negen maanden werkloos. 

Dit wordt door verzoeker niet betwist noch weerlegd. 

 

De Raad acht het, gelet op de langdurige werkloosheid van verzoeker, niet kennelijk onredelijk dat de 

gemachtigde in de bestreden beslissing oordeelde: “Gelet op de langdurig inactiviteit van betrokkene, is 

het redelijk te stellen dat er geen sprake is van een reële kans op tewerkstelling. Immers, indien 

betrokkene een reële kans op tewerkstelling zou hebben binnen de Belgische arbeidsmarkt, mag 

worden verwacht dat betrokkene reeds aan de slag zou zijn geweest.” De gemachtigde kon derhalve op 

goede gronden oordelen dat de verzoeker niet als een werkzoekende in de zin van artikel 40, §4, 1° van 

de vreemdelingenwet kon worden beschouwd. Het betoog van verzoeker als zou de gemachtigde niet 

afdoende gemotiveerd hebben waarom hij oordeelt dat verzoeker geen reële kans maakt op 

tewerkstelling houdt dan ook geen stand. 

 

Nu uit het administratief dossier blijkt dat de verzoeker sedert 1 oktober 2012 een leefloon geniet, en dit 

minstens tot en met 30 september 2013, toont verzoeker evenmin aan op welke manier hij zou 
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benadeeld zijn door het feit dat de gemachtigde pas op 28 juni 2013 de bestreden beslissing genomen 

heeft. Bovendien blijkt uit de bestreden beslissing dat de gemachtigde de Dimona-databank heeft 

geconsulteerd op 28 juni 2013. Het betoog van verzoeker dat de gemachtigde “zich geenszins kan 

baseren op stukken, welke dateren tussen december 2012 en januari 2013, om 5 maanden later te 

stellen dat verzoeker in België geen reële kans op tewerkstelling maakt.” houdt dan ook geen stand. In 

de mate dat de raadsvrouw van verzoeker ter zitting aanvoert dat er geen actualisatie van het dossier is 

gebeurd, merkt de Raad op dat deze stelling feitelijke grondslag mist.  

 

3.6. Artikel 42bis, §2, 3° van de vreemdelingenwet voorziet weliswaar dat de burger van de Unie het 

statuut van werknemer nog minstens zes maanden kan behouden indien hij onvrijwillig werkloos 

geworden is na afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van minder dan één jaar en zich als 

werkzoekende bij de bevoegde dienst voor arbeidsvoorziening heeft ingeschreven. 

 

De gemachtigde oordeelde in de bestreden beslissing echter dat uit het administratief dossier niet blijkt 

welke de concrete omstandigheden zijn van het ontslag van verzoeker, noch of hij als werkzoekende is 

ingeschreven bij de VDAB, en dat verzoeker bovendien in elk geval reeds meer dan zes maanden 

werkloos is, waardoor hij geldig kon besluiten dat de bepalingen artikel 42bis, §2, 3° van de 

vreemdelingenwet op verzoeker niet van toepassing zijn. Verzoeker betwist noch weerlegt deze 

vaststellingen. 

 

3.7. Verzoeker voert ook aan dat de gemachtigde heeft nagelaten hem uit te nodigen om bijkomende 

stukken of informatie ter zijner verdediging neer te leggen en stelt dat de zorgvuldigheidsplicht, de 

hoorplicht en zijn rechten van verdediging geschonden werden. 

 

Daargelaten de vraag of verzoeker gehoord diende te worden door de gemachtigde alvorens een einde 

werd gesteld aan zijn recht op verblijf, merkt de Raad op dat luidens vaste rechtspraak van het Hof een 

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 

(HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 38 met verwijzing naar de 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). 

 

Hieruit volgt dat in casu niet elke onregelmatigheid bij de uitoefening van het hoorrecht tijdens een 

administratieve procedure, in dit geval de besluitvorming inzake het beëindigen van een recht op verblijf 

van meer dan drie maanden, een schending van het hoorrecht oplevert. Voorts is niet elk verzuim om 

het hoorrecht te eerbiedigen zodanig dat dit stelselmatig tot de onrechtmatigheid van het genomen 

besluit leidt. (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 39) 

 

Om een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, dient de Raad in casu aan de hand van de 

specifieke feitelijke en juridische omstandigheden van het geval na te gaan of er sprake is van een 

onregelmatigheid die het hoorrecht op zodanig wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een 

andere afloop had kunnen hebben, met name omdat verzoeker in casu specifieke omstandigheden had 

kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek het beëindigen van het recht op verblijf hadden 

kunnen beïnvloeden. (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 40) 

 

In casu, stelt de Raad vast dat verzoeker zich beperkt tot een louter betoog waarbij hij stelt dat 

“verweerder heeft nagelaten verzoeker uit te nodigen informatie aangaande zijn diploma's, zijn 

bijzondere vaardigheden en/of voormalige werkgevers, zijn actief naar werk-zoeken,.. neer te leggen” en 

verzoeker niet met concrete elementen aangeeft welke specifieke omstandigheden hij dan wel zou 

hebben aangevoerd binnen het kader van het hoorrecht die zouden hebben kunnen leiden tot een 

andere afloop van de administratieve procedure, met name een niet-beëindiging van het recht op 

verblijf. Verzoeker beperkt zich tot een theoretische discussie die niet tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing kan leiden. Een schending van de hoorplicht, noch van de rechten van verdediging 

kan worden vastgesteld. 

 

3.8. Uit het administratief dossier blijkt tenslotte dat verzoeker reeds geruime tijd, met name vanaf 1 

oktober 2012, financiële steun ontvangt van het OCMW.  Daaruit volgt dat verzoeker over 

bestaansmiddelen beschikt zonder economische activiteiten uit te oefenen maar dat deze 
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bestaansmiddelen door de Belgische overheid ter beschikking worden gesteld, wat niet in 

overeenstemming is met de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 40, § 4, eerste lid, 2° van de 

vreemdelingenwet. In dit artikel wordt immers uitdrukkelijk bepaald dat een EU-burger over voldoende 

bestaansmiddelen dient te beschikken om te voorkomen dat hij tijdens zijn verblijf ten laste komt van het 

sociale bijstandsstelsel van het Rijk. Waar verzoeker sinds geruime tijd een leefloon ontvangt, valt 

verzoeker niet onder toepassing van artikel 40, § 4, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet. Dit motief 

wordt niet betwist noch weerlegd. De gemachtigde kon op goede gronden oordelen dat “Uit het 

administratief dossier blijkt dat betrokkene beroep moet doen op financiële steun van het OCMW om in 

het levensonderhoud te voorzien. Het betreft een leefloon in derde categorie als persoon met gezinslast. 

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

zonder economische activiteiten in België. Deze bestaansmiddelen worden echter ter beschikking 

gesteld door de Belgische overheid, wat uiteraard niet in overeenstemming is met de voorwaarden zoals 

opgenomen in art. 40, §4, eerste lid, 2° (wet 15.12.1980).” 

 

Verzoeker toont niet aan dat de gemachtigde op onzorgvuldige of kennelijk onredelijke wijze heeft 

geoordeeld dat “Betrokkene geniet het volledig leefloon reeds maandenlang, waardoor hij een 

onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. Overeenkomstig art. 42bis, §1 

van de wet van 15.12.1980 dient dan ook een einde gesteld te worden aan het verblijfsrecht van de 

burger van de Unie.” 

 

Een schending van artikel 40 van de vreemdelingenwet, noch van de materiële motiveringsplicht of van 

de zorgvuldigheidsplicht wordt aangetoond. Een manifeste beoordelingsfout wordt niet aannemelijk 

gemaakt. 

 

De verzoekende partij maakt geen schending van het redelijkheidsbeginsel of het 

evenredigheidsbeginsel aannemelijk. De Raad merkt op dat het proportionaliteitsbeginsel als concrete 

toepassing van het redelijkheidsbeginsel de Raad niet toelaat 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). De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid 

maakt, schendt immers slechts het proportionaliteitsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven 

motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen, wat 

niet het geval is. 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel. 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig februari tweeduizend veertien 

door: 

 

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

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT M. MAES 


