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 nr. 134 873 van 10 december 2014 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn, op 9 september 2014 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoede-bestrijding van 24 juli 

2014 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 20). 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 17 oktober 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 november 

2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DEPOVERE, die loco advocaat P. HEREMANS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat L. DE WITTE, 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. Verzoeker dient op 31 januari 2014,  een aanvraag in om een verklaring van inschrijving als EU- 

houder van toereikende bestaansmiddelen.  

 

1.2. Op 24 juli 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) een beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

20). Dit is de bestreden beslissing waarvan verzoeker op 11 augustus 2014. De motieven luiden als 

volgt: 
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“In uitvoering van artikel 51, § 2 tweede lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tôt het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdeing van vreemdelingen, wordt de 

aanvraag voor een verklaring van inschrijving die op 31/01/2014 werd ingediend door:  

Naam: L.G.M.  

Nationaliteit: Nederland  

(…)  

om de volgende reden geweigerd : 

Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie 

maanden als burger van de Unie :• Betrokkene diende op 31/01/2014 een aanvraag in als beschikker 

van voldoende bestaansmiddelen (art. 40 §4, 1
ste

 lid, 2° van de wet van 15/12/1980) -als werknemer in 

Nederland - in. Tot staving van zijn aanvraag leverde betrokkene een uitzendovereenkomst van de 

uitzendonderneming Jelle BV, loonfiches van het uitzendwerk (eind 2013- begin 2014) en een 

ziektekostenverzekering (zorgverzekeraarZilverenKruis achmea) aan (art. 50 §2,4° - KB 08/10/1981). 

Aan de hand van de aangeleverde documenten kan niet worden vastgesteld dat betrokkene aan 

de voorwaarden voldoen om het verblijfsrecht ais beschikker van voldoende bestaansmiddelen 

overeenkomstig art. 40, §4,1
ste

 lid, 2° en 2de lid van de wet van 15/12/1980 en art 50, §2,4° van 

het KB van 08/10/1981 te kunnen genieten. Bij nazicht van de overeenkomst kon worden vastgesteld 

dat het uitzendtewerkstelling betrof in Fase 1 & 2. Een tewerkstelling als uitzendkracht Fase 1 & 2 is 

steeds met uitzendbeding en kan een dergelijke overeenkomst direct en van rechtswege eindigen als de 

uitzendkracht zelf, de uitzendonderneming of de inlener daarom vraagt. Eigen aan de overeenkomst is 

dat de tewerkstelling na 130 weken afloopt. Het is wel degelijk de bedoeling dat een beschikker van 

bestaansmiddelen aantoont over voldoende inkomsten te beschikken om te kunnen voorkomen ten 

lastete vallen van het sociale bijstandstelsel. De bedoelde bestaansmiddelen dienen minstens gelijkte 

zijn aan het inkomstenniveau onder hetwelk sociale bijstand kan worden verleend. Er wordt daarbij 

rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de betrokkene, waaronder de aard en regelmaat 

van de bestaansmiddelen, alsook de gezinssituatie. De voorgelegde loonfiches doen geen afbreuk aan 

deze vaststelling.  

Het niet omdat betrokkene in het verleden op zeer regelmatige basis uitzendwerk heeft 

kunnen verrichten, dat ervan kan uitgegaan worden dat dit heden of in de nabije toekomst nog het geval 

zal zijn. De uitzendsector is een zeer conjuctuurgevoelige sector, de bedoeling van contnacten van 

uitzendwerk is net dat de werkgever geen engagement tegenover de werknemer moet aangaan en veel 

flexibiliteit van de werknemer kan gevraagd worden. Gezien de onzekere arbeidsverhouding waarin de 

betrokkene verkeert to.v. de werkgever, moet besloten worden dat de bestaansmiddelen naar de 

toekomst toe onvoldoende verzekerd zijn. 

Een verblijfsrecht van meer dan drie maanden kan derhalve niet worden toegestaan. 

Nergens uit het dossier blijkt dat betrokkene houder is van het verblijfsrecht op basis van een andere 

rechtsgrond, noch dat hij het verblijfsrecht heeft aangevraagd op basis van een andere rechtsgrond. 

Vandaar dat overeenkomstig art. 51,§2, tweede lid (KB 08.10.1981) een bevel om het grondgebied te 

verlaten van toepassing is. 

Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied van het Rijkte verlaten binnen 30 dagen.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

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

worden op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen van 

verzoeker. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. Luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 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) moet het verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van feiten en 

middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Volgens vaste rechtspraak 

van de Raad van State moet onder “middel” worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van 

de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling 

wordt geschonden  (RvS 17 december 2004, nr. 138.590; RvS  1 oktober 2004, nr. 135.618; RvS 4 mei 

2004, nr. 130.972).  
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De Raad stelt vast dat verzoeker niet op voldoende en duidelijke wijze de rechtsregel aangeeft die hij 

geschonden acht, noch een omschrijving geeft  van de wijze waarop een rechtsregel geschonden werd. 

Ter terechtzitting verklaart deze raadsvrouw deze vaststelling niet te betwisten. 

  

De determinerende motieven van de bestreden beslissing zijn in elk geval duidelijk aangegeven. De 

juridische gronden waarop de bestreden beslissing is gebaseerd zijn artikel 40, § 4, 1
ste

 lid, 2° van de 

vreemdelingenwet en artikel 50, § 2, 4° van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

wordt in feite geoordeeld dat de voorgelegde arbeidsovereenkomst “uitzendtewerkstelling betrof in Fase 

1 & 2”, dat een dergelijk tewerkstelling steeds met uitzendbeding is en direct en van rechtswege kan 

eindigen als de uitzendkracht zelf, de uitzendonderneming of de inlener daarom vraagt, en dat het eigen 

is aan de overeenkomst dat de tewerkstelling na 130 weken afloopt. Voorts wordt gesteld dat de 

uitzendsector een zeer conjuctuurgevoelige sector is: de bedoeling van contracten van uitzendwerk is 

net dat de werkgever geen engagement tegenover de werknemer moet aangaan en veel flexibiliteit van 

de werknemer kan gevraagd worden. Gezien de onzekere arbeidsverhouding waarin de betrokkene 

verkeert t.o.v. de werkgever, besluit de gemachtigde dat de bestaansmiddelen in de toekomst 

onvoldoende verzekerd zijn. 

 

Verzoeker beperkt zich tot een amalgaam van feiten zonder deze concrete motieven van de bestreden 

beslissing op ernstige en precieze wijze te betwisten, laat staan te weerleggen. Verzoeker stelt enkel dat 

hij sinds 2012, aanvankelijk in Nederland en nadien in België, zo goed als ononderbroken tewerkgesteld 

is geweest. Hij zou zich na de bestreden beslissing hebben ingeschreven bij de VDAB om zijn kansen 

op vaste tewerkstelling te doen toenemen. Nadat hij kennis nam van het feit dat interimarbeid volgens 

de gemachtigde niet zou volstaan, zou hij al het mogelijke hebben gedaan om een vaste tewerkstelling 

te verkrijgen. Ingevolge zijn jarenlange tewerkstelling zou hij op relatief luxueuze wijze in België kunnen 

leven en zijn huurgelden worden steeds stipt betaald. Verzoeker voegt een heel aantal stukken toe aan 

zijn verzoekschrift, die bij nazicht niet aan de gemachtigde werden voorgelegd of die dateren van na de 

bestreden beslissing. De Raad wenst te benadrukken dat de regelmatigheid van een administratieve 

beslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het 

nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te nemen. Dit betekent derhalve dat de 

stukken waarop het bestuur zich kan baseren voor het nemen van de bestreden beslissing zich in het 

administratief dossier moeten bevinden, of ten laatste voor de bestreden beslissing aan het bestuur 

moeten worden overgemaakt. Dit is per definitie niet het geval met stukken die pas samen met het 

verzoekschrift worden voorgelegd. De verwerende partij kon derhalve op het moment van de bestreden 

beslissing geen kennis hebben van de stukken die verzoeker nu voorlegt. Deze stukken kunnen aldus 

niet dienstig worden aangebracht in onderhavige procedure. De Raad zou zijn bevoegdheid over-

schrijden door bij zijn wettigheidstoetsing rekening te houden met gegevens die dateren van na de 

bestreden beslissing (RvS 18 juni 2009, nr. 194.395) 

 

Gelet op het bovenstaande, dient de Raad ambtshalve de onontvankelijkheid van het enig middel vast 

te stellen. Het verzoekschrift bevat bijgevolg geen middel in de zin van het voornoemde artikel 39/69,     

§ 1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien december tweeduizend veertien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


