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 nr. 132 716 van 3 november 2014 

in de zaak RvV X 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Bulgaarse nationaliteit te zijn, op 11 oktober 2013 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 9 juli 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 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 17 september 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

14 oktober 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat L.  DE MEYER verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 28 februari 2011 diende verzoeker een aanvraag in tot het verkrijgen van een verklaring van 

inschrijving als zelfstandige.  

 

1.2. Op 22 juli 2011 werd verzoeker in het bezit gesteld van een E-kaart op grond van zijn activiteiten als 

zelfstandige. 

 

1.3. Op 9 juli 2013 trof de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris een beslissing tot beëindiging 

van het verblijfsrecht met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21). Deze beslissing werd aan 

verzoeker betekend op 27 september 2013. 
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Dit vormt de bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 42 bis 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:  

Betrokkene diende een aanvraag voor een verklaring van inschrijving in als zelfstandige op 28/0212011. 

Hij legde ter staving van zijn aanvraag een attest van aansluiting bij een sociale verzekeringskas voor 

zelfstandigen dd.09/11/2010, bericht van toetreding als vennoot verschenen in het Belgisch Staatsblad, 

een volledig uittreksel uit de kruispuntbank der ondernemingen van de (…) (kbo nr (…)) en een bewijs 

van de verkoop aandelen op naam. Meneer verkreeg op basis van zijn zelfstandige activiteit de E-kaart 

op 22/07/2011 .  

De 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 administratief dossier blijkt dat meneer ontslag nam als vennoot bij de (…) met ingang van 

31/12/2011. Uit verdere inlichtingen ontvangen van de sociale verzekeringskas voor zelfstandigen 

Acerta blijkt dat meneer eveneens zijn aansluiting op 31/12/2011 heeft stopgezet. Betrokkene is 

uiteraard door de stopzetting van zijn zelfstandige activiteit geen zelfstandige meer.-Sindsdien is 

betrokkene nergens meer aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds. Nergens uit het dossier blijkt 

dat er een nieuwe zelfstandige activiteit werd uitgebouwd. Betrokkene voldoet dus niet langer aan de 

verblijfsvoorwaarden als zelfstandige (art 40, §4, 1° - wet 15/1211980).  

Uit nazicht van de RSZ-databank (DOLSIS) op 09/07/2013 blijkt betrokkene nadien nog te hebben 

gewerkt als werknemer vanaf 05/06/2012 tot 27/09/2012 bij de werkgever (…). Betrokkene was voor 

deze laatste werkgever in het bezit van een geldige arbeidskaart B (YGB (…)) geldig tot 11/06/2013. 

Onderdanen van Roemenië en Bulgarije zijn verder onderworpen' aan de overgangsmaatregelen (art 69 

sexies - KB 8.10.1981) om een activiteit in loondienst uit te voeren. ,Nergens uit het dossier blijkt dat 

meneer op dit ogenblik actief is als werknemer en in het bezit is van een geldige arbeidskaart B. 

Betrokkene voldoet heden dus evenmin aan de voorwaarden als werknemer (art 69 sexies - KB 

08/10/1981 ).  

Bij gebrek aan enige economische activiteit of bestaansmiddelen blijkt dat betrokkene reeds meerdere 

maanden beroep moet doen op financiële steun van het OCMW om in het levensonderhoud te voorzien. 

Het betreft een leefloon in tweede categorie als alleenstaande. 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). Aangezien betrokkene niet langer voldoet aan de eerder vermelde 

verblijfsvoorwaarden en een onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandsstelsel, wordt een 

einde gesteld aan het verblijfsrecht overeenkomstig artikel 42bis, §1  

van de wet van 15/12/1980. …” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. De verzoekende partij voert ondermeer in een eerste middel de schending van de 

zorgvuldigheidsplicht aan. 

 

Een onderdeel luidt: 

 

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

heeft verricht. 

Dat verzoeker ingevolge een arbeidsongeval tijdelijk arbeidsongeschikt is geworden.  

Dat immers verzoeker op 7 juni 2012 in het Mijnmuseum te 3850 Beringen, Koolmijnlaan 201, het 

slachtoffer werd van een arbeidsongeval.  
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Nadat verzoekers voormalige werkgever naliet het arbeidsongeval bij zijn 

arbeidsongevallenverzekeraar, de CVBA P&V Verzekeringen, met zetel te 1210 Brussel, Koningsstraat 

151, en met als ondernemingsnummer 0402.236.531, aan te geven, diende verzoeker zelf aangifte te 

doen van het arbeidsongeval.  

Bij beslissing van 16/4/2013 heeft de CVBA P&V Verzekeringen besloten het ongeval niet te aanzien als 

een arbeidsongeval nu er tegenstrijdige elementen in het dossier aanwezig zouden zijn (cf. stuk 13}.  

Alvorens een beroep in te dienen tegen deze weigeringsbeslissing bij de Arbeidsrechtbank te Gent, 

heeft verzoekers raadsman aan het Fonds Voor Arbeidsongevallen, Dienst geweigerde ongevallen, te 

1050 Brussel, Troonstraat 100, gevraagd een onderzoek in te stellen naar de oorzaak en de 

omstandigheden van het ongeval. Dit onderzoek is tot op heden nog steeds hangende (cf. stukken 14 

en 15}.  

Dat verzoeker ingevolge het arbeidsongeval dd. 7.06.2012 nog steeds als meer dan 66 % 

arbeidsongeschikt wordt erkend (cf. stukken 2 t.e.m. 12).  

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

dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten kon worden betekend gelet op zijn tijdelijke  

arbeidsongeschiktheid.  

Dat immers art. 42bis§2,1° Vw. uitdrukkelijk stelt:  

§ 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;  

Dat verzoeker derhalve wel degelijk voldoet aan de voorwaarden van het art. 42bis§2,1° van de Wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen  

Dat derhalve verzoeker geenszins 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) kon worden betekend.  

Dat verweerder heeft nagelaten voorafgaandelijk bij verzoeker informatie in te winnen alvorens een 

beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten verzoeker te betekenen.  

Dat verzoeker verwijst naar het arrest dd. 15.03.2012 van de Raad voor Vreemdelingen betwistingen 

(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 in het licht van de  

toepassing van art. 42bis§2 Vw.” 

 

2.1.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat uit het administratieve dossier blijkt dat verzoeker 

d.d. 28 februari 2011 een verklaring van inschrijving als zelfstandige (bijlage 19) deed. Hij legde een 

volledig uittreksel kruispuntbank en andere bewijzen van zelfstandige activiteit als meewerkend vennoot 

voor.  

Verzoeker betwist niet dat hij niet meer beschouwd kan worden als een zelfstandige daar is gebleken 

dat hij zijn aansluiting bij de sociale verzekeringskas voor zelfstandigen op 31 december 2011 heeft 

stopgezet en hij ontslag nam als vennoot bij de (…) met ingang op 31/12/2011.  

Het staat derhalve vast worden dat verzoeker niet beschouwd kan worden als zelfstandige in de zin van 

artikel 40 §4, 1° van de vreemdelingenwet dat luidt als volgt:  

"§ 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;"  

Verzoeker betwist evenmin dat hij als werknemer louter tewerkgesteld was gedurende drie maanden in 

de periode van 05/06/2012 tot 27 /09/2012 bij de werkgever (…) en dat hij in het bezit was van een 

geldige arbeidskaart B tot 11/06/2013. Hij betwist evenmin dat hij vanaf 11/06/2013 niet meer in het 

bezit is van een geldige arbeidskaart. Daar verzoeker niet in het bezit is van een geldige arbeidskaart, 

zoals vereist door artikel 69 sexies van het KB van 8 oktober 1981 - overgangsmaatregelen geldig voor 

onderdanen van Bulgarije kan hij niet beschouwd worden als een werknemer. Het tegendeel wordt niet 

aannemelijk gemaakt.  

Daarenboven dient te worden opgemerkt dat uit het administratieve dossier blijkt dat verzoeker vanaf 1 

augustus 2012 tot en met 1 mei 2013 een leefloon geniet. Aangezien verzoeker niet beschouwd kan 

worden als zelfstandige en evenmin als werknemer gelet op het niet in het bezit zijn van een 

arbeidskaart, dient hij beschouwd te worden, gelet op zijn inkomsten, als een beschikker van voldoende 

bestaansmiddelen.  

Artikel 40 §4, 2° van de vreemdelingenwet bepaalt wat volgt:  
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"§ 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 :  

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;"  

Verzoeker kan niet dienstig voorhouden als zou hij geen leefloon ontvangen nu dit duidelijk blijkt uit het 

administratieve dossier.  

Artikel 42bis §1 van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

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

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

tweede lid, bedoelde voorwaarden of, voor de in artikel 4 0, § 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."  

Verzoeker roept een schending in van de artikelen zoals bepaald in de richtlijn 2003/86/EG d.d. 22 

september 2003 en van de richtlijn 2003/86/EG, doch die richtlijnen werden omgezet in Belgisch recht, 

zodat verzoeker zich niet rechtstreeks kan beroepen op de bepalingen van die richtlijnen.  

Verzoeker lijkt voorbij te gaan aan het determinerende motief op grond waarvan de beslissing genomen 

werd, zijnde artikel 42bis §1 van de vreemdelingenwet en de vaststelling dat hij niet als beschikker van 

voldoende bestaansmiddelen kan worden beschouwd daar de bestaansmiddelen worden voorzien door 

de Belgische Staat. Er diende derhalve geen onderzoek meer te gebeuren naar artikel 42bis §2 van de 

vreemdelingenwet, daar hij zich niet bevindt in het geval voorzien in zijnde "§ 4 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  

Waar verzoeker verwijst naar arrest nr. 77 .256 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, dient te 

worden opgemerkt dat hij nalaat aan te tonen dat dit arrest enige precedentswaarde zou hebben en dat 

zijn situatie identiek is aan de situatie zoals beschreven in het arrest.  

Artikel 42ter van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

"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.  

Verzoeker toont niet aan met welke elementen er geen rekening zou zijn gehouden gelet op het feit dat 

verzoeker niet gekend was bij de verwerende partij toen hij op 28 februari 2011 een verklaring van 

inschrijving deed als zelfstandige (bijlage 19) en er rekening werd gehouden met het feit dat verzoeker 

als Bulgaarse onderdaan in België niet tewerkgesteld is, geen zelfstandige activiteit uitoefent en 

daarenboven bestaansmiddelen ter beschikking krijgt van de Belgische overheid. Verzoeker kan niet 

voorhouden als zou er uit artikel 42ter van de vreemdelingenwet een motiveringsplicht voortvloeien.  

Louter ten overvloede merkt de verwerende partij op dat verzoeker, die meent arbeidsongeschikt te zijn 

vanaf 7 juni 2012, hiervan geen enkel document heeft overgemaakt aan de verwerende partij. 

Bovendien kan de verwerende partij uit de door verzoeker overgemaakte stukken, die thans voor het 

eerst bij het verzoekschrift worden gevoegd, niet afleiden of hij dan wel door een ziekte of ongeval 

arbeidsongeschikt is en of hij al dan niet tij del ijk arbeidsongeschikt zou zijn. Immers, in geval hij 

definitief arbeidsongeschikt zou zijn, geldt artikel 42bis §2, 1 ° van de vreemdelingenwet niet. Met dit 

betoog ten overvloede wenst de verwerende erop te wij zen dat verzoeker geen belang heeft bij zijn 

kritiek nu van haar niet verwacht kan worden rekening te houden met elementen waarvan zij geen 

kennis had, dat bovendien verzoekers statuut van arbeidsongeschiktheid niet duidelijk is, dat en dat 

verzoekers verblijfsrecht niet beëindigd werd omdat hij niet meer voldoet aan de voorwaarden van 

zelfstandige of werknemer, doch niet aan de voorwaarden van beschikker van voldoende 

bestaansmiddelen.  

De middelen zijn ongegrond.” 

 

2.1.3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 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). 

 

Wat betreft de aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht moet erop worden gewezen dat dit 

beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige 
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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) 

 

2.1.4. De bestreden beslissing werd genomen op grond 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. Dit artikel luidde op het ogenblik van het treffen van de bestreden beslissing als 

volgt: 

 

“Indien de minister of zijn gemachtigde een einde stelt aan het verblijf in toepassing van artikelen 40ter, 

vierde lid, 42bis, 42ter, 42quater of 42septies, van de wet, wordt de betrokkene hiervan kennis gegeven 

door afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 21 met, zo nodig, een bevel om 

het grondgebied te verlaten. De verklaring van inschrijving of de verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie wordt ingetrokken.” 

 

Artikel 69sexies van het vreemdelingenbesluit luidt: 

 

“De bepalingen van hoofdstuk I van titel II zijn van toepassing op de onderdanen van Bulgarije en 

Roemenië die naar België komen om er een activiteit in loondienst uit te oefenen evenals op hun 

familieleden met als enige uitzondering dat het document dat de Bulgaarse of Roemeense werknemer 

overeenkomstig artikel 50, § 2, 1° moet voorleggen, het bewijs is dat hij in het bezit is van een 

arbeidskaart B zoals bepaald in het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet 

van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.” 

 

2.1.5. In casu werd het recht op verblijf beëindigd in toepassing van artikel 42bis, § 1 van de 

vreemdelingenwet, dat op het ogenblik van het treffen van de bestreden beslissing als volgt, luidde: 

 

“§ 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. (…)” 

 

2.1.6. De bestreden beslissing stelt op een gemotiveerde wijze vast dat verzoeker niet voldoet aan de 

verblijfsvoorwaarden als zelfstandige of als werknemer en stelt daarenboven vast dat hij een onredelijke 

belasting vormt voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk.  

 

2.1.7. Kernpunt van verzoekers betoog is echter dat de verwerende partij geen rekening gehouden heeft 

met het gestelde in artikel 42bis, § 2, 1°van de vreemdelingenwet.  

 

2.1.8. Artikel 42bis, § 2 van de vreemdelingenwet luidde op het ogenblik van het treffen van de 

bestreden beslissing als volgt: 

 

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

lid, 1°, in de volgende gevallen: 

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 bil de bevoegde dient 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 voorgaande beroepsactiviteit 

en deze opleiding.” 

 

Voorts wordt er nog opgemerkt dat de verzoekende partij, althans volgens de stukken waarop de Raad 

kan voortgaan arbeidsongeschikt werd toen hij nog in het bezit was van een geldige arbeidskaart. 
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2.1.9. De bestreden beslissing motiveert niet aangaande de in artikel 42bis, § 2 van de 

vreemdelingenwet alle voorziene uitzonderingsgevallen waarin het verblijfsrecht als werknemer of als 

zelfstandige kan worden behouden. Uit het administratief dossier blijkt niet dat de verwerende partij de 

nodige informatie opgevraagd heeft via het bevoegde gemeentebestuur om na te gaan of verzoeker zijn 

verblijfsrecht kon behouden op grond van het gestelde in artikel 42bis, § 2 van de vreemdelingenwet. 

Evenmin werd verzoeker in dit verband rechtstreeks bevraagd door de verwerende partij. 

 

2.1.10. Verzoeker verwijst naar de stukken gevoegd bij zijn verzoekschrift en wijst erop dat hij een 

ongeval heeft gehad zodat hij arbeidsongeschikt is geworden. Hij poneert dat hij wel degelijk voldoet 

aan de voorwaarden van artikel 42bis, §2 , 1°en 3° van de vreemdelingenwet. 

 

2.1.11. Uit de nota van de verwerende partij blijkt dat zij meent dat zij geen onderzoek moest verrichten 

omdat hij een onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. Ten overvloede 

meent zij dat van verzoeker kan verwacht worden dat hij haar in kennis stelde van diens 

arbeidsongeschiktheid. Ten overvloede blijkt niet dat de arbeidsongeschiktheid tijdelijk hetzij blijvend is. 

Volgens verwerende partij is verzoeker zelf onzorgvuldig geweest door verwerende partij niet in te 

lichten over zijn actuele situatie. Verwerende partij betoogt dat zij niet kan verweten worden geen 

rekening gehouden te hebben met de thans voor het eerst voorgelegde stukken. Dit klemt nog meer 

omdat op basis van de stukken waarop de Raad vermag acht te slaan niet kan uitgesloten worden dat 

het in casu een arbeidsongeval betreft wat desgevallend zijn weerslag zou kunnen hebben op eventuele 

terugbetaling van het ontvangen leefloon zodat evenmin vaststaand bewezen voorkomt dat de 

verzoeker een onredelijke belasting heeft gevormd voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. 

 

Verweerder dient wel na te gaan of de vreemdeling die zijn verblijfsrecht ontleende aan de bepalingen 

van artikel 40, § 4 van de vreemdelingenwet nog langer aan de in deze wetsbepaling gestelde 

voorwaarden voldoet. 

 

2.1.12. Essentieel te weten is dan ook of het aan verzoeker toekomt om uit eigen beweging te melden 

dat hij arbeidsongeschikt was geworden door een ongeval of dat het aan verwerende partij toekomt om 

daaromtrent de nodige inlichtingen in te winnen. 

 

2.1.13. In deze dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het geval waarin een administratieve 

overheid een administratieve rechtshandeling stelt op eigen initiatief m.a.w. zonder dat de verzoekende 

partij erom gevraagd heeft en het geval waarin de verzoekende partij zelf om een voordeel vraagt. Te 

dezen betreft het een beslissing die de verwerende partij op eigen initiatief treft over het hoofd van 

verzoeker heen, die geniet van een verblijfsrecht. Gelet op de ingrijpende beslissing om een einde te 

stellen aan het verblijfsrecht en gelet op het feit dat artikel 42bis, § 2 van de vreemdelingenwet 

specifieke uitzonderingssituaties voorziet die een EU-onderdaan toelaten verder te genieten van het 

verblijfsrecht dat hij gekregen heeft op grond van artikel 40, § 4, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet, 

ook al is hij niet meer aan de slag als werknemer of zelfstandige, komt het aan de verwerende partij toe 

om zich in deze te laten inlichten en in casu te laten nagaan of verzoeker valt binnen het kader van de in 

artikel 42bis, § 2 van de vreemdelingenwet specifiek voorziene uitzonderingssituaties en of hij de daarin 

gestelde voorwaarden vervult. Dit is in casu niet afdoende gebeurd.  

 

2.1.14. Uit stukken 2 tot en met 15 gevoegd bij het verzoekschrift blijkt dat verzoekers betoog in het 

kader van artikel 42bis, § 2 van de vreemdelingenwet geen theoretisch betoog is. Het toelaten dat 

stukken die voor het eerst bij het verzoekschrift worden gevoegd in de debatten worden betrokken, is 

gerechtvaardigd in het geval dat de administratieve overheid een administratieve rechtshandeling stelt 

op eigen initiatief, m.a.w. zonder dat de verzoekende partij erom gevraagd heeft (cf. RvV 17 februari 

2011, nr. 56 201, gewezen in AV).  

 

2.1.15. Concluderend kan verzoeker dan ook gevolgd worden in zijn betoog dat verwerende partij in 

deze onzorgvuldig geweest is en informatie had dienen in te winnen omtrent zijn situatie in het licht van 

de toepassing van artikel 42bis, § 2  van de vreemdelingenwet.   

 

Het enig middel is gegrond voor zover de schending opgeworpen wordt van de zorgvuldigheidsplicht en 

de materiële motiveringsplicht in het licht van artikel 42bis, § 2 van de vreemdelingenwet aangezien een 

beslissing die niet steunt op deugdelijke feitenvergaring onmogelijk deugdelijk gemotiveerd kan zijn.  
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Aangezien de eventuele gegrondheid van de andere onderdelen van het middel of van de overige 

middelen niet tot een ruimere vernietiging kan leiden, dienen deze niet meer te worden onderzocht (RvS 

18 december 1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

2.1.16. Het gegeven dat de beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie 

maanden dient te worden vernietigd, leidt in voorliggende zaak tot de bijkomende conclusie dat ook de 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, vervat in de kennisgeving van de 

bestreden beslissing, niet rechtsgeldig werd genomen. Het is passend dit bevel om het grondgebied te 

verlaten uit het rechtsverkeer te lichten. De gemachtigde kan in casu immers geen bevel om het 

grondgebied te verlaten betekenen aan verzoeker zonder eerst op een zorgvuldige wijze te hebben 

nagegaan of diens recht op verblijf van meer dan drie maanden al dan niet kan worden beëindigd. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De beslissing van 9 juli 2013 die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden 

met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21) wordt vernietigd. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie november tweeduizend veertien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. BEELEN 

 


