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 nr. 138 229 van 11 februari 2015 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Minister van Justitie, belast met 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 Roemeense nationaliteit te zijn, op 1 oktober 2014 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 26 augustus 2014 tot 

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

20). 

 

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. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 12 november 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

3 december 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. HUYSMAN, die loco advocaat P. STAELENS 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 26 augustus 2014 werd de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20) genomen. Dit is de bestreden beslissing: 

 

“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN MET BEVEL OM 

HET GRONDGEBIED TE VERLATENIn uitvoering van artikel 51 § 2, tweede lid van het koninklijk 

besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen, wordt de aanvraag van een verklaring van inschrijving, ingediend op 

11-03-2014 door RAI, geboren te Bucuresti op (…)1982, onderdaan van Roemenië, identificatienummer 
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het rijksregister xxx, verblijvende te 8000 Brugge, (…), 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 heeft de aanvraag gedaan als werknemer (artikel 40 § 4, 1° van de wet van 15-12-1980). 

Tot staving van haar aanvraag heeft zij aanvankelijk bewijzen van interim tewerkstelling voorgelegd 

(loonstroken en contracten). 

Om reden dat zij niet voldeed aan de voorwaarden om het verblijfsrecht te genieten als werknemer noch 

als werkzoekende werd haar aanvraag op 16/06/2014 door de Dienst Vreemdelingenzaken geweigerd 

d.mv. een bijlage 20. Deze beslissing werd haar ter kennis gebracht op 18/06/2014 waarbij haar 

uitzonderlijk een extra termijn van één maand werd toegestaan om alsnog de vereiste stavingsstukken 

voor te leggen overeenkomstig artikel 50 § 2 1° en 3° van het K.B. van 08/10/1981. 

Betrokkene heeft vervolgens bijkomende bewijzen van haar interimtewerkstelling voorgelegd samen met 

bewijzen van inschrijving in interimkantoren, een attest van de RVA mb.t. het recht op 

werkloosheidsuitkering, een brief van haar raadsman, een bewijs van inschrijving als werkzoekende bij 

de VDAB, een trajectovereenkomst, een doorverwijzing naar het 'Huis van het Nederlands', haar CV en 

sollicitatiebewijzen. 

Uit onderzoek van het administratief dossier blijkt dat betrokkene officieel tewerkgesteld was tot 31-03-

2014. 

Gelet op het gebrek aan tewerkstelling kan betrokkene het verblijfsrecht als werknemer dus niet 

bekomen. 

Betrokkene dient dus heden nog steeds beschouwd te worden als werkzoekende. 

Zij heeft intussen wel aangetoond ingeschreven te zijn bij de VDAB als werkzoekende en te beschikken 

over sollicitatiebewijzen. Haar reële kans op tewerkstelling valt echter nog steeds niet af te leiden uit het 

administratief dossier. Betrokkene heeft een aantal documenten voorgelegd die volgens haar zouden 

moeten aantonen dat zij binnenkort aan de slag kan gaan. Dit valt echter niet af te leiden uit deze 

stukken. 

Betrokkene heeft haar laatste arbeidsdag gepresteerd op 31/03/2014. Inmiddels zijn bijna 5 maanden 

verstreken zonder dat betrokkene zelfs maar één dag tewerkstelling heeft bekomen. Zoals reeds 

aangehaald in de bijlage 20 zonder bevel van 16-06-2014 weegt de korte periode van tewerkstelling die 

zij gehad heeft niet op tegen de langere periode van werkloosheid. Uit de voorgelegde bewijsstukken 

blijkt inderdaad dat zij gesolliciteerd heeft naar een job. Ook blijkt uit haar CV dat zij gedurende lange 

periodes in Spanje heeft gewerkt. Dit biedt echter geen enkele garantie dat betrokkene ook geschikt is 

voor een job op de Belgische arbeidsmarkt. Betrokkene is door de VDAB doorverwezen voor het volgen 

van Nederlandse les. Klaarblijkelijk is zij dus de Nederlandse taal nog niet, of tenminste niet voldoende, 

machtig wat nefast kan zijn voor haar tewerkstellingskansen. Anderzijds blijkt ook dat zij gesolliciteerd 

heeft voor een job als huishoudhulp, poetshulp of kamermeisje, jobs waarvoor geen specifieke 

studievereisten of werkervaring nodig zijn. Er werd betrokkene ook een trajectovereenkomst 

aangeboden. Dit toont enkel aan dat zij niet in staat is om een tewerkstelling te bekomen zonder hierbij 

intensief begeleid te worden door de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling. Uit het feit dat zij recht 

op werkloosheidsuitkering heeft kan geen verblijfsrecht worden ontleend. 

Kortom, geen enkel element uit het administratief dossier kan overtuigen dat betrokkene een reële kans 

heeft om binnen afzienbare tijd tewerkgesteld te worden. Derhalve kan zij het verblijfsrecht als 

werkzoekende evenmin bekomen. Het recht op lang verblijf dient aan betrokkene geweigerd te worden.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert een enig middel aan in de synthesememorie:  

 

“Schending materiële motiveringsplicht Schending artikel 40, §4 van de Vreemdelingenwet. Schending 

artikel 42bis, §1 van de Vreemdelingenwet. 

11.1.1. Samenvatting: 

In casu stelt verzoekende partij zich op het standpunt dat de thans bestreden beslissing artikelen 40, §4 

en 42bis, §1 van de vreemdelingenwet, en de materiële motiveringsplicht schendt. Verzoekende partij 

meent dat zij aanspraak kan maken op een verblijf van meer dan drie maanden als burger van de Unie 

aangezien zij voldoet aan de voorwaarde voorzien in artikel 40, §4, eerste lid. Verzoekende partij heeft 

gesolliciteerd, is ingeschreven bij de VDAB en volgt Nederlands les. Verzoekende partij bewijst met 

ander woorden dat zij actief op zoek gaat naar werk en een reële kans heeft op tewerkstelling 

11.1.2. Motivering verwerende partij: 

Verwerende partij meent dat er niet werd aangetoond dat verzoekende partij conform artikel 40, §4, 

eerste lid van de Vreemdelingenwet, heeft aangetoond dat zij een reële kans heeft om binnen een 

afzienbare tijd tewerkgesteld te worden. Verwerende partij is de mening dat aangezien verzoekende 
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partij werd doorverwezen door de VDAB voor het volgen van de Nederlandse les, wat erop zou wijzen 

dat zij de Nederlandse taal nog niet of niet voldoende machtig is, wat nefast zou kunnen zijn voor haar 

tewerkstellingskansen. Verder ging verwerende partij in op de sollicitaties die verzoekende partij 

voorlegde voor een job als huishoudhulp, poetshulp of kamermeisje. Verwerende partij stelt dat er voor 

dergelijke jobs geen specifieke studievereisten of werkervaring nodig is, waardoor het feit dat 

verzoekende partij hiervoor niet werd weerhouden ook wijst op het feit dat zij geen reële kans maakt op 

tewerkstelling. 

11.1.3. Repliek: 

Verzoekende partij zou volgens verwerende partij geen reële kans maken op een tewerkstelling. 

Verzoekende partij meent dat zij wel degelijk aantoont dat zij thans actief op zoek is naar werk en een 

reële kans heeft op tewerkstelling. Immers de trajectbegeleiding en de Nederlandse lessen kunnen haar 

kansen op een tewerkstelling enkel maar vergroten en tonen bovendien aan dat verzoekende partij 

gemotiveerd is om het nodige te doen om te werk gesteld te worden. Verwerende partij hekelt nog het 

feit dat de jobs waarvoor verzoekende partij gesolliciteerd heeft, namelijk huishoudhulp, poetshulp of 

kamermeisje, jobs zijn waarvoor geen specifieke studievereisten of werkervaring nodig zijn. 

Verzoekende partij begrijpt deze redenering dan ook niet. Is het niet net omdat er geen studievereisten 

of werkervaring nodig zijn dat de kans reëler is dat verzoekende partij tewerk kan gesteld worden? 

Bovendien zegt de wetgever niks over het niveau van tewerkstelling. Volgens verwerende partij zou 

verzoekende partij niet in staat zijn om een tewerkstelling te bekomen zonder hierbij intensief begeleid 

te worden door de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling. Verzoekende partij dient volgens artikel 

40, §4, eerste lid van de Vreemdelingenwet enkel aan te tonen dat zij 'werk zoekt en een reële kans 

maakt om te worden aangesteld' verzoekende partij meent dat zij aan deze voorwaarden voldaan heeft. 

Bovendien vergroten het volgen van een trajectbegeleiding en Nederlandse lessen haar kansen om 

tewerkgesteld te worden nog meer. De redenering van verwerende partij is dan ook onbegrijpelijk. De 

motivering van verwerende partij vindt geen steun in artikelen 40, §4 en 42bis, §1 van de 

vreemdelingenwet en de materiële motiveringsplicht.” 

 

2.2. Verzoekster betoogt dat zij voldoet aan de voorwaarde voorzien in het tweede lid van artikel 40, § 4 

van de vreemdelingenwet daar zij bewezen zou hebben dat zij actief op zoek is naar werk en een reële 

kans maakt op tewerkstelling. De verwerende partij zou zelf stellen dat zij gesolliciteerd heeft, zich heeft 

ingeschreven bij de VDAB en Nederlandse les volgt. De trajectbegeleiding en de Nederlandse lessen 

zouden haar kans op tewerkstelling enkel maar vergroten. Het zou niet ontkend worden door de 

verwerende partij dat zij voldoende inkomsten heeft op grond van de werkloosheidsuitkeringen. Een 

werkloosheidsuitkering zou enkel worden toegekend aan mensen die bewijzen actief op zoek te zijn 

naar werk. 

 

Verzoekster diende op 11 maart 2014 een aanvraag tot verklaring van inschrijving (bijlage 19) in als 

werknemer. Verzoekster diende derhalve te voldoen aan 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;" 

 

Ter staving van haar aanvraag legde zij een loonfiche en arbeidsovereenkomsten van interim 

tewerkstelling voor. Op 16 juni 2014 werd de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20) genomen. In die bijlage 20 zonder 

bevel werd gesteld dat uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster officieel tewerkgesteld was tot 

31 maart 2014 en dat zij aldus beschouwd dient te worden als werkzoekende, doch dat zij niet aantoont 

ingeschreven te zijn bij de VDAB en dat zij over een reële kans zou beschikken op tewerkstelling. Er 

werd aan verzoekster een bijkomende termijn toegestaan, zijnde tot 18 juli 2014, om de vereiste 

documenten over maken, zijnde: 

- “Als werknemer arbeidsovereenkomst of werkgeversattest (bijlage 19bis). Indien het interim 

tewerkstelling betreft dienen er eveneens loonfiches voorgelegd te worden. 

- Als werkzoekende : bewijs van inschrijving als werkzoekenden bij de VDAB of sollicitatiebewijzen en 

bewijs van reële kans op tewerkstelling." 

 

Per schrijven van 17 juli 2014 maakte verzoekster nog de volgende documenten over: 

“-  Bewijzen tewerkstelling interim 

- Bewijs inschrijving interimkantoren 

- Attest RVA m.b.t. het recht op werkloosheidsuitkering 
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- Brief van haar raadsman 

- Bewijs van inschrijving als werkzoekende bij de VDAB 

- Trajectovereenkomst 

- Doorverwijzing naar het huis van het Nederlands 

- Curriculum vitae 

- Sollicitatiebrieven.” 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeksters laatste arbeidsdag dateerde van 31 maart 2014, 

vaststelling die door verzoekster niet betwist wordt. Zij betwist evenmin dat zij thans niet beschouwd kan 

worden als werknemer, waardoor diende te worden nagegaan of zij nog beschouwd kan worden als 

werkzoekende. Verzoekster houdt niet voor als zou de verwerende partij bepaalde elementen hebben 

veronachtzaamd, doch is de mening toegedaan dat op basis van de documenten die zij overmaakte wel 

degelijk blijkt dat zij een reële kans maakt op tewerkstelling daar zij actief op zoek is naar werk. 

 

In de bestreden beslissing wordt gesteld dat de korte periode van tewerkstelling die verzoekster gehad 

heeft, niet opweegt tegen de langere periode van werkloosheid. De verwerende partij erkende 

inderdaad dat verzoekster bewijzen voorlegde van sollicitaties en dat zij in het verleden in Spanje heeft 

gewerkt, doch stelde vast dat dit geen enkele garantie biedt dat zij geschikt is voor een job op de 

Belgische arbeidsmarkt. Verder werd gesteld dat zij door de VDAB doorverwezen werd voor het volgen 

van Nederlandse les, wat erop wijst dat zij de Nederlandse taal nog niet of niet voldoende machtig was, 

wat nefast kan zijn voor haar tewerkstellingskansen. Verder werd ingegaan op de sollicitaties die zij 

voorlegde voor een job als huishoudhulp, poetshulp of kamermeisje. Het is niet kennelijk onredelijk van 

de verwerende partij om te stellen dat voor dergelijke jobs geen specifieke studievereisten of 

werkervaring nodig is, waardoor zij geen reële kans maakt op tewerkstelling. 

 

Het feit dat verzoekster actief op zoek zou zijn naar werk, impliceert niet dat automatisch voldaan is aan 

de voorwaarde voorzien in artikel 40, § 4, 1° van de vreemdelingenwet dat stelt “zolang hij kan bewijzen 

dat hij nog werk zoekt en een reële kans maakt om te worden aangesteld."  

 

Het materiële motiveringsbeginsel vereist dat voor elke administratieve beslissing rechtens 

aanvaardbare motieven bestaan met een voldoende feitelijke grondslag, dat het werkelijk bestaande 

feiten moet betreffen die door het bestuur met de nodige zorgvuldigheid worden vastgesteld. Zo hiervan 

al dan niet op afdoende wijze blijk van gegeven moet worden in het besluit zelf, lijkt de mogelijkheid tot 

controle hierop te vereisen dat die grondslag blijkt uit het administratief dossier. 

 

Een schending van de door haar opgeworpen wetsbepalingen wordt niet aangetoond. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf februari tweeduizend vijftien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 


