
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 143 628 van 20 april 2015 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Slowaakse nationaliteit te zijn, op 15 december 2014 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten van 12 november 2014. 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 23 december 2014 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 10 februari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 maart 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

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 C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak     

 

1.1. Verzoeker deed op 26 mei 2014 een verklaring van inschrijving als burger van de Unie.  

 

1.2. Deze aanvraag werd op 12 november 2014 geweigerd. Dit is de bestreden beslissing, die als volgt 

gemotiveerd is:  

 

“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN 

MET BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN (1) 
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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 verwijdering van vreemdelingen, wordt de 

aanvraag voor een verklaring van inschrijving die op 26.05.2014 werd ingediend door: 

[…] 

om de volgende reden geweigerd :1 

H 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 26.05.2014 een aanvraag voor een verklaring van inschrijving in als houder van 

toereikende bestaansmiddelen. Ter staving van zijn aanvraag legde betrokkene de volgende 

documenten voor: een medisch attest waaruit blijkt dat betrokkene lijdt aan een psychische stoornis en 

sinds 30.04.2014 is opgenomen in de psychiatrische instelling St-Amandus te Beernem, een attest van 

aanduiding van Mr. Ivan Van Houcke dat hij als voorlopig bewindvoerder fungeert voor betrokkene, een 

attest van de FOD Sociale Zekerheid dd. 14.05.2013 waarbij de handicap van betrokkene wordt erkend 

t.e.m. 30.04.2015, een attest van de Sociale Zekerheid dd; 22.07.2014 met melding dat betrokkene 

vanaf 01.07.2014 recht heeft op een inkomensvervangende tegemoetkoming en een 

integratietegemoetkoming. Als bewijs van ziektekostenverzekering worden de volgende stukken 

voorgelegd : een verklaring van de voorlopig bewindvoerder waarin deze stelt dat betrokkene tôt 

31.1.2014 op het boekje staat van zijn stiefvader en vanaf 01.01.2015 zelf zal aangesloten zijn en een 

brief van de CM met vraag om bijkomende gegevens . 

Als beschikker van voldoende bestaansmiddelen moet betrokkene aantonen dat hij voldoende 

bestaansmiddelen heeft om te voorkomen dat hij ten laste zal komen van het sociale bijstandsstelsel 

van het Rijk. Deze bestaansmiddelen moeten, overeenkomstig art. 40 §4, tweede lid van de wet van 

15.12.1980, minstens gelijk zijn aan het inkomstenniveau onder hetwelk sociale bijstand kan worden 

verleend. In het kader van de evaluatie van die bestaansmiddelen moet er rekening gehouden worden 

met de persoonlijke situatie van betrokkene, waarbij onder meer de aard en de regelmaat van de 

inkomsten en het aantal personen ten laste. De bestaansmiddelen die hij aantoont, met name de 

inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming ontvangen van de FOD Sociale 

Zekerheid (Directie-generaal Personen met een Handicap) kunnen niet in aanmerking worden genomen. 

De tegemoetkomingen (de inkomensvervangende en de integratietegemoetkoming) voor gehandicapten 

behoren tôt het residuaire bijstandsstelsel. De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) kan worden 

toegekend indien uit het medisch onderzoek blijkt dat de fysieke of psychische toestand het 

verdienvermogen van de aanvrager verminderd heeft met minstens twee derden in vergelijking met wat 

een valide persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen. De integratietegemoetkoming heeft als 

doel de bijkomende kosten als gevolg van de handicap te dekken. De tegemoetkomingen worden 

toegekend na een inkomenstoets. De tegemoetkomingen worden pas uitbetaald wanneer de eigen 

bestaansmiddelen ontoereikend zijn. Derhalve valt de garant met de ontvangst van de 

tegemoetkomingen de facto ten laste van het Belgische sociale bijstandsstelsel. 

Betrokkene toont ook niet aan dat hij momenteel over een geldige ziektekostenverzekering beschikt die 

de ziektekosten in het Rijk volledig dekt. Volgens de verklaring van de voorlopig bewindvoerder was 

betrokkene via zijn stiefvader verzekerd tôt 31.01.2014 en zal hij pas vanaf 01.01.2015 over een eigen 

ziekteverzekering beschikken. De periode vanaf de aanvraag van verklaring tôt inschrijving tôt 

31.12.2014 is dus niet gedekt. Betrokkene toont derhalve niet aan te voldoen aan de 

verblijfsvoorwaarden als beschikker van voldoende bestaansmiddelen (artikel 40§4, eerste lid, 2° van de 

wet van 15/12/1980). 

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

rechtsgrond, noch dat zij 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. Nergens uit het dossier blijkt dat betrokkene ondanks zijn handicap niet in 

staat zou zijn gevolg te geven aan deze beslissing. Als EU-burger moet betrokkene in staat 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 hij in de desbetreffende lidstaat aan de verblijfsvoorwaarden 

voldoet of eventueel zou kiezen voor terugkeer naar de eigen lidstaat. Aan de betrokkene wordt bevel 

gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen 30 dagen.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van 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), van het rechtszekerheidsbeginsel, de 

motiveringsplicht en van de zorgvuldigheidsplicht. Hij voert een manifeste beoordelingsfout aan. Hij licht 

het middel toe als volgt:  
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“1. Dat dient te worden vastgesteld dat de bestreden beslissing stelt dat het inkomsten van verzoeker, 

met name de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, niet in 

aanmerking kunnen worden genomen nu verzoeker met de ontvangst van deze tegemoetkomingen de 

facto ten laste zou vallen van het Belgische sociale bijstandsstelsel. 

2. Dat in eerste instantie dient opgemerkt te worden dat verweerder geenszins heeft rekening gehouden 

met de redenen waarom verzoeker beroep dient te doen op een inkomensvervangende 

tegemoetkoming en een integratietegemoetkoming. 

Dat verweerder heeft nagelaten bij het nemen van de rekening te houden met de ernstige medische 

problemen en de gedwongen opname in het Psychiatrisch Centrum Caritas te 9090 Melle, Caritasstraat 

76 welke verzoeker noodzaakten zich te wenden tot het FOD Sociale Zekerheid. Dat immers verzoeker 

buiten zijn wil om beroep dient te doen op een inkomensvervangende tegemoetkoming en een 

integratietegemoetkoming. Dat derhalve verweerder geen enkel onderzoek heeft gedaan naar de 

concrete situatie van verzoeker, heeft nagelaten rekening te houden met deze ernstige medische 

redenen in hoofde van verzoeker en derhalve geenszins zomaar automatisch een beslissing tot weigerig 

van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten verzoeker kon 

betekenen. Dat er derhalve de bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd is en strijdig is met de 

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

3.Dat in tweede instantie dient opgemerkt te worden dat verweerder onterecht stelt dat verzoeker met de 

ontvangst van deze tegemoetkomingen, met name de inkomensvervangende tegemoetkoming en de 

integratietegemoetkoming, de facto ten laste zou vallen van het Belgische sociale bijstandsstelsel nu 

deze tegekomingen behoren tot het residuaire bijstandsstelsel. Verzoeker wil dienaangaande verwijzen 

naar het art. 40ter Vw. waarin op limitatieve wijze wat onder “aanvullende bijstandsstelsels” (synoniem 

voor “residuaire bijstandsstelsels”) wordt begrepen opgesomd wordt. Art. 40ter Vw. : “2° worden de 

middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels, met name het leefloon en de aanvullende 

gezinsbijslagen, alsook de financiële maatschappelijke dienstverlening en de gezinsbijslagen niet in 

aanmerking genomen”. Dat “de inkomensvervangende tegemoetkoming en de 

integratietegemoetkoming” geenszins in de Vreemdelingenwet beschouwd (en vermeld) worden als 

“middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels”. 

Dat derhalve veweerder volledig onterecht in de bestreden beslissing stelde dat verzoeker niet over 

voldoende bestaansmiddelen beschikt nu de inkomensvervangende tegemoetkoming en de 

integratietegemoetkoming behoren tot het residuaire bijstandsstelsel. 

Dat er in casu schending is van het artikel 40§4 Vw., van het rechtszekerheidsbeginsel, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van de motiveringsplicht en van een manifeste beoordelingsfout  

4. Dat tenslotte verweerder onterecht in de bestreden beslissing stelt dat verzoeker niet aantoont dat hij 

momenteel over een geldige ziektekostenverzekering beschikt die de ziektekosten in het Rijk volledig 

dekt. Verweerder baseert zich dienaangaande op een schrijven van de voorlopig bewindvoerder van 

verzoeker waarin deze stelde dat verzoeker tot 31.01.2014 op het boekje van zijn stiefvader staat en 

vanaf 1.01.2015 zelf aangesloten zal zijn. Verzoeker dient opnieuw vast te stellen dat verweerder 

onzorgvuldig te werk gaat en heeft nagelaten, alvorens een beslissing te nemen, verzoeker (of zijn 

voorlopig bewindvoerder) uit te nodigen een bewijs, dat hij momenteel over een geldige 

ziektekostenverzekering beschikt die de ziektekosten in het  Rijk volledig dekt, alsnog neer te leggen. 

Dat immers de voorlopig bewindvoeder is voortgegaan op wat hem mondeling door CM Midden- 

Vlaanderen werd gesteld en geen geval kon inschatten wanneer de inschrijving op eigen naam van 

verzoeker zou in orde zijn gekomen. Dat immers verzoeker ondertussen wel in het bezit is van een 

bewijs van aansluiting bij CM Midden- Vlaanderen sinds 1.07.2014 en derhalve momenteel wel degelijk 

over een geldige ziektekostenverzekering beschikt die de ziektekosten in het Rijk volledig dekt (cf. stuk 

2). Dat de bestreden beslissing derhalve schending uitmaakt van de motiverings-en de 

zorgvuldigheidsplicht. Dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout.” 

 

2.1.2. Waar verzoeker aanvoert dat geen rekening werd gehouden met de reden waarom hij een 

inkomensvervangende tegemoetkoming en integratie-tegemoetkoming heeft, met name dat hij buiten 

zijn wil werd opgenomen in een psychiatrisch centrum, merkt de Raad op dat de aandoening van 

verzoeker reeds bestond op het ogenblik van het indienen van de aanvraag als beschikker van 

voldoende bestaansmiddelen op grond van artikel 40, §4, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet. 

 

Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“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: 

[…] 
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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 wist aan welke inkomensvoorwaarden hij diende te voldoen met het oog op zijn aanvraag. De 

verwerende partij was er dan ook slechts toe gehouden na te gaan of aan de verblijfsvoorwaarden van 

artikel 40, §4, 2° van de vreemdelingenwet werd voldaan. In de mate verzoeker aanvoert dat zijn 

psychische aandoening met zich meebrengt dat diende te worden afgeweken van de duidelijke 

voorschriften van artikel 40, merkt de Raad op dat de wet niet in deze mogelijkheid voorziet. Artikel 40, 

§4, 2° van de vreemdelingenwet heeft tot doel te voorkomen dat de Unieburger die zich in België vestigt 

ten laste valt van het sociale bijstandsstelsel. Het door de verwerende partij gevoerde onderzoek strekt 

er dan ook enkel toe vast te stellen of de aanvrager al dan niet ten laste valt van het sociale 

bijstandsstelsel. De vraag of de opname van verzoeker al dan niet buiten zijn wil geschiede is bij het 

nagaan van de bestaansmiddelen overeenkomstig artikel 40, §4, 2° van de vreemdelingenwet, niet 

relevant. 

  

Waar verzoeker betwist dat de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming 

behoren tot het residuele bijstandsstelsel, bepaalt artikel 40ter van de vreemdelingenwet:  

 

“Voor wat betreft de in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3° bedoelde familieleden moet de Belgische 

onderdaan aantonen: 

–dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. Aan die voorwaarde 

wordt geacht voldaan te zijn indien de bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan honderd twintig 

procent van het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3° van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht 

op maatschappelijke integratie. Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen: 

1°wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid; 

2°worden de middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels, met name het leefloon en de 

aanvullende gezinsbijslagen, alsook de financiële maatschappelijke dienstverlening en de 

gezinsbijslagen niet in aanmerking genomen; 

3°worden de wachtuitkering en de overbruggingsuitkering niet in aanmerking genomen en wordt de 

werkloosheidsuitkering enkel in aanmerking genomen voor zover de betrokken echtgenoot of partner 

kan bewijzen dat hij actief werk zoekt.” 

 

Aldus blijkt dat de middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels, met name het leefloon en de 

aanvullende gezinsbijslagen, alsook de financiële maatschappelijke dienstverlening niet in aanmerking 

worden genomen.  

 

Artikel 50, § 2, 4° van het vreemdelingenbesluit bepaalt verder : 

“§ 2. Bij de aanvraag of ten laatste binnen de drie maanden na de aanvraag dient de burger van de Unie 

naargelang het geval de volgende documenten over te maken: 

[…] 

4° burger van de Unie bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 2° van de wet: 

a) het bewijs van voldoende bestaansmiddelen, waarbij onder andere een invaliditeitsuitkering, een 

vervroegd pensioen, een ouderdomsuitkering of een uitkering van de arbeidsongevallen- of 

beroepsziektenverzekering in aanmerking worden genomen. Zowel middelen waarover de burger van 

de Unie in eigen hoofde beschikt, als bestaansmiddelen die hij daadwerkelijk verkrijgt via een derde, 

worden in aanmerking genomen; en  

b) een ziektekostenverzekering;” 

 

Uit deze bepaling blijkt welke stukken de verwerende partij, onder andere, in aanmerking kan nemen.   

De aan verwerende partij voorgelegde bestaansmiddelen werden niet in aanmerking genomen omdat de 

tegemoetkomingen behoren tot het residuaire bijstandsstelsel. Terwijl uitkeringen ingeval van ziekte of 

invaliditeit behoren tot het sociale zekerheidsstelsel dat is gebaseerd op het betalen van sociale 

bijdragen op de arbeidsinkomsten - de sociale bijdragen dienen precies om de sociale zekerheid te 

financieren - maken de tegemoetkomingen voor gehandicapten deel uit van het aanvullende 

bijstandsstelsel, die niet werken op basis van bijdragebetalingen, maar worden gefinancierd met 

overheidsmiddelen. In het licht van het gestelde in artikel 40, § 4, 2° van de vreemdelingenwet, met 

name het gegeven dat de betrokkene over voldoende bestaansmiddelen moet beschikken om te 

voorkomen dat hij ten laste komt van het sociale bijstandsstelsel, toont verzoeker niet aan dat de 

verwerende partij ten onrechte zou hebben geoordeeld dat niet is voldaan aan de voorwaarden om te 
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genieten van het recht van verblijf van meer dan drie maanden als burger van de Unie, in de 

hoedanigheid van beschikker van voldoende bestaansmiddelen. 

 

Niet betwist is dat verzoeker de volgende stukken neerlegde:  

 

- een medisch attest waaruit blijkt dat hij lijdt aan een psychische stoornis en sinds 30 april 2014 is 

opgenomen in de psychiatrische instelling St-Amandus te Beernem; 

- een aanduiding van zijn advocaat als voorlopig bewindvoerder; 

- een attest van de FOD Sociale Zekerheid dd. 14.05.2013 waarbij zijn handicap wordt erkend t.e.m. 

30.04.2015; 

- een attest van de Sociale Zekerheid van 22 juli 2014 met melding dat verzoeker vanaf 1 juli 2014 

recht heeft op een inkomensvervangende tegemoetkoming en een integratietegemoetkoming; 

- als bewijs van ziektekostenverzekering legde hij een verklaring van de voorlopig bewindvoerder 

waarin deze stelt dat betrokkene tot 31 januari 2014 op het boekje staat van zijn stiefvader en vanaf 1 

januari 2015 zelf zal aangesloten zijn; 

- een brief van de CM met vraag om bijkomende gegevens. 

 

 

Uit de door verzoekende partij bijgebrachte stukken van het administratief dossier blijkt dat er 

uitdrukkelijk werd verwezen naar het feit dat de verzoekende partij een psychische stoornis heeft en 

dient te fungeren onder een voorlopig bewindvoerder. 

Eveneens werd rekening gehouden met de opname in de psychiatrische instelling St-Amandus te 

Beernem. 

Er blijkt niet dat de verwerende partij bij haar bestuur zou nagelaten hebben rekening te houden met alle 

elementen van de zaak, of de neergelegde bewijsstukken foutief zou hebben gekwalificeerd.  

 

Waar verzoeker nog het motief betwist met betrekking tot de ziektekostenverzekering, wijst de Raad er 

op dat het beschikken over een ziektekostenverzekering slechts een van de twee cumulatieve 

voorwaarden is om aanspraak te maken op het verblijfsrecht van artikel 40, §4 2° van de 

vreemdelingenwet. Uit de hogerstaande bespreking is reeds gebleken dat verzoeker niet voldoet aan de 

voorwaarde van de bestaansmiddelen, zodat alleen al op deze grond de beslissing afdoende steun 

vindt. Verzoeker richt zich aldus tegen een overtollig motief, dat niet tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing kan leiden.  

 

2.2.1. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 14, 15, 28, iuncto 31 van 

de richtlijn 2004/38 van 29 april 2004 inzake het vrij verkeer van burgers vaan de Unie, van de 

motiveringsplicht, de zorgvuldigheidsplicht, van de hoorplicht, van het redelijkheidsbeginsel, het 

evenredigheidsbeginsel en de rechten van verdediging. Hij licht het middel toe als volgt:  

 

“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 

van een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied 

te verlaten dd. 12 november 2014 en gehouden was een evenredigheidstoetsing door te voeren 

vooraleer een beslissing te nemen waarbij verzoekers verblijf op het Belgische grondgebied wordt 

geweigerd. Dat verweerder gehouden was, alvorens een beslissing te nemen ten aanzien van 
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verzoeker, Unieburger, rekening te houden met verzoekers duur van zijn verblijf in België, zijn 

familieleven in België, zijn noodzakelijke opname in het Psychiatrisch Centrum Caritas te 9090 Melle, 

Caritasstraat 76 en de noodzakelijke aanstelling van een voorlopig bewindvoerder,… Dat verweerder 

gehouden was, alvorens een beslissing te nemen, minstens verzoeker (of zijn voorlopig bewindvoerder) 

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 motverings-en de 

zorgvuldigheidsplicht.” 

 

2.2.2. Vooreerst merkt de Raad op dat de bepalingen van richtlijn 2004/38 werden omgezet door middel 

van de wet van 25 april 2007 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen. Verzoeker kan zich dan ook niet langer beroepen op de rechtstreekse 

werking van de richtlijn aangezien deze immers werd omgezet in de nationale wetgeving. Er wordt niet 

aan dat de aangevoerde bepalingen niet of foutief zouden zijn omgezet in het nationaal recht. Ten 

overvloede merkt de Raad nog op dat verzoeker zijn uiteenzetting beperkt tot de artikelen 14 en 28 van 

de burgerschapsrichtlijn. Artikel 14 heeft betrekking op het behoud van het verblijfsrecht en op de wijze 

van beëindiging van het verblijfsrecht, artikel 28 heeft dan weer betrekking op de beslissing tot 

verwijdering van het grondgebied om redenen van openbare orde of openbare veiligheid. In casu is 

geen van deze gevallen van toepassing aangezien de bestreden beslissing een beslissing tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden betreft met bevel om het grondgebied te verlaten. Op geen 

enkel ogenblik wordt het einde stelt aan een bestaand verblijfsrecht. Voor zover verzoeker nog aanvoert 

dat hij gehoord moest worden, merkt de Raad op dat in het kader van een verblijfsaanvraag die werd 

ingediend door verzoeker zelf, hij in de gelegenheid is geweest alle elementen aan te brengen ter 

ondersteuning van de aanvraag. Voor zover verzoeker verwijst naar het feit dat hij werd opgenomen in 

een psychiatrisch centrum, verwijst de Raad, wat betreft de weigering van het verblijf naar de 

bespreking van het eerste middel. In de mate verzoeker aanvoert dat bij de afgifte van het bevel om het 

grondgebied te verlaten geen rekening werd gehouden met verzoekers aandoening, stelt de Raad vast 

dat de bestreden beslissing uitdrukkelijk vermeldt:  

“Nergens uit het dossier blijkt dat betrokkene ondanks zijn handicap niet in staat zou zijn gevolg te 

geven aan deze beslissing. Als EU- burger moet betrokkene in staat zijn zich in elke lidstaat naar keuze 

te vestigen, te integreren, medische verzorging te genieten, een gezinsleven op te bouwen en op te 

groeten toch voor zover hij in de desbetreffende lidstaat voldoet of eventueel zou kiezen voor terugkeer 

naar de eigen lidstaat.” 

Aldus blijkt wel degelijk rekening te zijn gehouden met zijn gezondheidstoestand. 

Waar verzoeker nog aanvoert dat hij moest worden gehoord alvorens de bestreden beslissing werd 

genomen, duidt hij niet aan welke argumenten hij had kunnen aanbrengen in het kader van het 

hoorrecht dat van enige invloed kan zijn op de wettigheid van de bestreden beslissing. Hij beperkt zich 

tot een vage verwijzing naar het feit dat hij diende gehoord te worden, doch blijft in gebreke aan te tonen 

dat een dergelijk verhoor van enigerlei invloed had kunnen zijn op de bestreden beslissing. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel bij feitenvinding houdt in dat het bestuur slechts na een behoorlijk 

onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag nemen. Dit 

impliceert niet dat verzoekende partij mondeling dient te worden gehoord, maar dat zij de mogelijkheid 

moet hebben gekregen om bepaalde inlichtingen op een nuttige wijze naar voor te brengen. Tot op het 

ogenblik dat de bestreden beslissing werd genomen had verzoekende partij evenwel de mogelijkheid 

om aan haar dossier alle gegevens en stukken toe te voegen die zij nuttig acht. 

Bestuurshandelingen die een weigering inhouden om een door de verzoekende partij gevraagd voordeel 

te verlenen, zijn niet onderworpen aan tegenspraak daar deze niet zijn gesteund op een tekortkoming 

van de betrokkene (RvS 15 februari 2007, nr. 167.887; I. OPDEBEEK, “De hoorplicht” in Beginselen van 

behoorlijk bestuur in Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 206, 247). De bestreden 

beslissing betreft het ongegrond verklaren van een aanvraag om machtiging tot verblijf. Deze is niet 

gestoeld op een persoonlijke tekortkoming van de verzoekende partij, maar houdt een weigering in om 

een door haar gevraagd voordeel – m.n. de machtiging tot verblijf in het Koninkrijk – te verlenen. Te 

dezen kan de verzoekende partij niet op een dienstige wijze de hoorplicht als algemeen rechtsbeginsel 

aanvoeren (RvS 21 september 2009, nr. 196.233).  

Verzoeker duidt evenmin concrete elementen aan die kunnen wijzen op een schending van het 

redelijkheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel of van de rechten van verdediging.  

Het tweede middel is ongegrond. 

 

3. Kosten 



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen 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 twintig april tweeduizend vijftien door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN C. VERHAERT 

 


