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 nr. 151 496 van 1 september 2015 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 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 IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn, op 25 maart 2015 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van 18 februari 2015 van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Deze 

beslissingen werden op 23 februari 2015 onder de vorm van een bijlage 20 aan verzoekster ter kennis 

gebracht. 

 

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 5 juni 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 juli 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat Mr. A. ACER verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat S. MATROYE, 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 8 juli 2014 diende verzoekster te Boom een aanvraag in voor een verklaring van inschrijving als 

Unieburger in de hoedanigheid van werkzoekende. 

 

Op 8 juli 2014 diende verzoekster tevens voor haar minderjarige kinderen een aanvraag in voor een 

verklaring van inschrijving, in hun hoedanigheid van bloedverwanten in de neergaande lijn. 

 

Op 9 september 2014 werd verzoeksters dochter afgeschreven naar Nederland en werd de procedure 

gezinshereniging stopgezet. 
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Op 12 november 2014 legde verzoekster een verklaring af van wettelijke samenwoning met de heer C. 

C, L. C, van Surinaamse nationaliteit. De registratie van deze wettelijke samenwoning werd uitgesteld 

met het oog op een verder onderzoek in toepassing van artikel 1476quater, tweede lid van het Burgerlijk 

Wetboek. 

 

Op 26 november 2014 weigerde de burgemeester van de gemeente Boom het verblijf van meer dan drie 

maanden aan verzoekster, onder de vorm van een bijlage 20 zonder bevel om het grondgebied te 

verlaten, aangezien verzoekster volgens de gemachtigde had nagelaten binnen de gestelde termijn de 

nodige documenten over te maken. Verzoekster kreeg daarbij tot uiterlijk 1 januari 2015 om alsnog de 

vereiste documenten over te maken. 

 

Op 18 september 2014 diende verzoekster een aanvraag in voor een verklaring van inschrijving voor 

haar minderjarige dochter, in de hoedanigheid van beschikker van voldoende bestaansmiddelen. 

 

Op 18 februari 2015 nam de gemachtigde ten aanzien van verzoekster de beslissingen tot weigering 

van het verblijf van meer dan drie maanden en tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, 

die onder de vorm van een bijlage 20 gezamenlijk aan verzoekster ter kennis werden gebracht. 

 

Dit zijn thans de bestreden beslissingen, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

De eerste bestreden beslissing: 

 

“In 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 voor een verklaring van inschrijving die op 09/07/2014 werd ingediend door: Naam: T., O.G, 

Nationaliteit: Nederland ; (…) 

 

om de volgende reden geweigerd : 

□Voldoet niet aan de voorwaarden overeenkomstig art. 40 §4 (wet 15.12.1980) om te genieten van het 

recht van verblijf van meer dan drie maanden als burger van de Unie : 

Betrokkene diende op 09/07/2014 een aanvraag van verklaring van inschrijving in als werkzoekende 

(art. 40 §4, 1° - wet 15.12.1980). Zij had echter nagelaten om binnen de gestelde termijn van 3 

maanden de nodige bewijsstukken (overeenkomstig art. 50 §2,3° - KB 08.10.1981) voor te leggen, 

vandaar dat de gemeente op 26/11/2014 de aanvraag, aan de hand van een bijlage 20 zonder bevel, 

wegens onvolledigheid van het dossier weigerde. Deze beslissing werd op 02/12/2014 aan betrokkene 

betekend. Zij kreeg uiterlijk tot 01/01/2015 om de ontbrekende bewijzen voor te leggen. 

Uit het dossier is gebleken dat betrokkene op 26/12/2014 een handgeschreven verklaring m.b.t het 

hoederecht van de kinderen en twee uitzend overeenkomsten van Randstad op naam van Surinaamse 

partner C.C.L.C. aanleverde. Op later tijdstip (dd. 03/02/2015) leverde betrokkene loonfiches aan van 

drie dagen interimtewerkstelling (Tempo team- 31/12/2014, 09/01/2015 en 12/01/2015). 

Uit verder onderzoek en analyse van het dossier (gegevens RSZ - databank) is gebleken dat 

betrokkene tot op heden (sinds haar aanvraag dd. 09/07/2014) in totaal 48 dagen gewerkt heeft in 

België. Betrokkene is sinds 13/01/2015 niet meer tewerkgesteld geweest. De aangeleverde loonstroken 

hadden betrekking op reeds achterhaalde tewerkstelling. Gezien het aantal dagen tewerkstelling die er 

in een periode van meer dan zes maanden is geweest, is het niet onredelijk deze tewerkstelling, als 

marginaal te beschouwen. Op basis hiervan kan een verblijfsrecht als werknemer niet worden 

toegekend (art. 50, §2,1° van het KB van 8.10.1981). 

 

Gezien deze vaststelling dient betrokkene eerder beschouwd te worden als werkzoekende. 

Overeenkomstig art. 50, §2, 3° van het KB van 8.10.1981 dient betrokkene als werkzoekende echter 

aan te tonen ingeschreven te zijn bij de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling of sollicitatiebrieven 

voor te leggen, alsook aan te tonen een reële kans op tewerkstelling te maken. Geen van deze 

documenten werd echter voorgelegd. Aan de hand van de interimloonfiches en -contracten kan niet 

worden vastgesteld dat deze voorwaarden zijn voldaan. 

Evenmin kan betrokkene een verblijf genieten als beschikker van voldoende bestaansmiddelen (art. 40§ 

4,1
ste 

lid, 2° van de wet van 15/12/1980). Aan de hand van de twee uitzendovereenkomsten van 

Randstad op naam van haar Surinaamse partner (C.C.L.C.) werd niet aangetoond dat zij over 

voldoende bestaansmiddelen kan beschikken om te voorkomen ten laste te vallen van het sociale 

bijstandstelsel, noch dat zij beschikt over een verzekering die de ziektekosten in het Rijk volledig dekt. 

Gezien deze elementen in het dossier, dient er besloten te worden dat betrokkene niet aantoont te 

voldoen aan de voorwaarden van art. 40 §4 (wet 15.12.1980) waardoor het verblijfsrecht niet kan 
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toegestaan worden. De minderjarige kinderen van betrokkene kunnen de verklaring van inschrijving 

evenmin bekomen, gezien moeder, in functie van wie de aanvraag is ingediend, het verblijfsrecht niet 

heeft verkregen. Er kan hierdoor geen toepassing gemaakt worden van art.40bis §2,3° van de wet van 

15.12.1980.” 

 

De tweede bestreden beslissing: 

 

“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. Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te 

verlaten binnen 30 dagen.“ 

 

Op 18 februari 2015 nam de gemachtigde tevens ten aanzien van verzoeksters minderjarige dochter C, 

L.L.J.A, de beslissingen tot weigering van het verblijf van drie maanden met bevel tot terugbrenging 

(bijlage 20). Tegen deze beslissing stelde C, L.L.J.A.’s vader, de heer C.C, L.C, beroep in bij de Raad in 

zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger.  

 

Op 18 februari 2015 werd de vader van verzoeksters dochter, onder de vorm van een bijlage 38, tevens 

bevolen verzoeksters dochter binnen de 30 dagen terug te brengen naar de plaats waarvan zij gekomen 

is. 

 

Op 3 maart 2015 diende verzoekster opnieuw een aanvraag in voor een verklaring van inschrijving in de 

hoedanigheid van werkzoekende. 

 

Op 13 maart 2015 diende verzoekster opnieuw voor haar minderjarige kinderen een aanvraag in voor 

een verklaring van inschrijving in hun hoedanigheid van beschikker van voldoende bestaansmiddelen. 

 

Op 9 april 2015 weigerde de ambtenaar van de burgerlijke stand te Boom, op advies van de procureur 

des Konings, de wettelijke samenwoning tussen verzoekster en de heer C.C, L.C. te registeren. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van verweerder om de kosten van het geding ten laste van verzoekster te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

  

 3.1 Aangaande de eerste bestreden beslissing 

  

Tegen de eerste bestreden beslissing voert verzoekster in haar enig middel de schending aan van de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, van artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de 

Vreemdelingenwet), van “de informatieplicht als onderdeel van het zorgvuldigheids- en 

redelijkheidsbeginsel”, van het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel, van artikel 8 van 

het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna verkort 

het EVRM) en van “de wet van 15.12.1980”. 

 

Zij licht dit middel, voor zover gericht tot de eerste bestreden beslissing, toe als volgt: 

 

 

“9.1. Artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen en artikel 62 van 

Vreemdelingenwet bepalen dat de administratieve beslissingen zowel in feite als in rechte moeten 

worden gemotiveerd.  

De artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen stellen dat de administratieve 

handeling uitdrukkelijk dient te worden gemotiveerd en dat in de motivering van de akte de feitelijke en 

de juridische motivering dienen te worden opgenomen. Bovendien dient de motivering afdoende te zijn. 

Zo stipuleert artikel 62 van de Vreemdelingenwet het volgende: 

“De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed.[…]” 
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9.2. Er moet worden benadrukt dat conform artikelen 2 en 3 Wet Formele Motivering 

Bestuurshandelingen in de motivering van de administratieve beslissing steeds uitdrukkelijk de feitelijke 

en de juridische gronden vermeld moeten worden opdat de betrokken perso(o)n(en) kennis zouden 

hebben van gronden waarop de administratieve overheid zich baseert om een (weigerings)beslissing te 

nemen. 

Uit de samenlezing van de artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen volgt 

duidelijk dat: 

a) De administratieve beslissing uitdrukkelijk dient gemotiveerd te worden; 

b) In de motivering (opgenomen in de betrokken administratieve beslissing – in casu de bestreden 

beslissing d.d. 23.2.2015 zowel de feitelijke als de juridische gronden dienen vermeld te worden; 

c) De motivering afdoende dient te zijn; 

De administratieve beslissing is slechts afdoende gemotiveerd wanneer de aangehaalde motieven 

draagkrachtig zijn rekening houdend met de evenredigheid van de te nemen beslissing door de 

administratieve overheid.  Zo kan er slechts sprake zijn van een afdoende motivering wanneer de 

motivering duidelijk, juist, pertinent, concreet, precies en volledig geformuleerd wordt zodat de 

bestuurde in alle duidelijkheid kan oordelen of het al dan niet zinvol is de genomen beslissing aan te 

vechten. 

9.3. Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel wanneer men zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot een dergelijke keuze is gekomen. Met andere woorden, om het 

redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan 

men na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het is de taak van Uw 

Raad om het oordeel van het bestuur onwettig te bevinden wanneer de administratieve beslissing tegen 

alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het 

dispositief volkomen ontbreekt (R.v.St. n° 82.301 van 20 september 1999; R.v.V. arrest n° 43.735 van 

25 mei 2010; R.v.V. arrest nr. 28602 van 11 juni 2009, punt 2.3. in fine en R.v.V. arrest nr. 28599 van 11 

juni 2009, punt 2.4. in fine). Overigens staat ook vast dat het redelijkheidsbeginsel Uw Raad toestaat de 

bestreden beslissing onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat (Cf.  Cf. R.v.V. 

arrest n° 28.602 van 11 juni 2009, punt 2.3. in fine en Cf. R.v.V. arrest n° 28.599 van 11 juni 2009, punt 

2.4. in fine).   

9.4. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op zijn beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (R.v.St. arrest n° 154.954 

van 14 februari 2006; R.v.St. arrest n° 167.411 van 2 februari 2007; R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 

2010). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratieve overheid 

bij het nemen van de beslissing moet steunen op ALLE GEGEVENS van het betreffende dossier en op 

ALLE daarin vervatte dienstige stukken (R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 2010; R.v.V. arrest n° 

28.599 van 11 juni 2009, punt 2.4.). In dit kader dient de informatieplicht van administratieve overheden 

benadrukt te worden. Elke zorgvuldige administratie heeft de plicht de rechtsonderhorige naar behoren 

te informeren en de nodige uitleg te geven inzake de problematiek waarvoor hij zich bij de administratie 

begeeft. 

Het rechtszekerheidsbeginsel in combinatie met het vertrouwensbeginsel houdt in dat een 

rechtsonderhorige erop moet kunnen vertrouwen dat de administratieve overheid een vaste gedragslijn 

zal blijven aanhouden en dat de rechtsonderhorige bij het uitblijven van enig handelen van de 

administratieve overheid ervan mag uitgaan dat er geen reden zal bestaan dat het bestuur anders zal 

handelen dan de schijn die zij heeft opgewekt door te verzuimen te handelen. De rechtsonderhorige 

mag er dan ook op rekenen dat hij niet langer in een rechtsonzekere positie verkeerd, zodat hij erop kan 

vertrouwen dat er geen reden bestaat dat de administratie een andere gedragslijn zal aannemen.  

Verwerende partij stelt dat verzoekster niet aangetoond heeft dat hij beschikker van voldoende 

bestaansmiddelen is en bijgevolg geen verblijf van langer dan drie maanden kan worden toegekend aan 

verzoekster en diens gezin. 

9.5.Verzoekster heeft zich ingeschreven als werkzoekende en heeft tussentijds tijdelijk werk kunnen 

vinden. 

De argumenten van verweerster dat verzoekster niet als werknemer kan beschouwd heeft geen 

uitstaans met dit dossier.  Zij heeft zich nooit als werknemer ingeschreven. 

Verzoekster heeft zich enkel ingeschreven als zijnde werkzoekende en is nog steeds op zoek naar 

werk. Middels haar tijdelijke tewerkstelling toont zij voldoende aan dat zij de nodige inspanningen heeft 

geleverd om werk te vinden. Verwerende partij beweert dat aan de hand van de contracten die 

verzoekster voorlegt niet voldoende kan aangetoond worden dat zij niet aan de voorwaarden voldoen. 

Integendeel, de contracten zijn het ultieme bewijs dat ze naar werk heeft gezocht en gevonden!  

De vordering is gegrond.” 
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Artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen bepaalt dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. Artikel 

62 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve beslissingen met redenen worden omkleed. 

Dit impliceert dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht de redenen moet weergeven op grond 

waarvan de beslissing werd genomen, zodat de bestuurde kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

 

De bestreden beslissing geeft duidelijk de redenen aan op grond waarvan de beslissing is genomen. Zo 

wordt gesteld dat de aanvraag voor een verklaring van inschrijving van verzoekster werd geweigerd in 

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 (hierna 

verkort het Vreemdelingenbesluit). Als reden wordt aangehaald dat verzoekster niet heeft aangetoond te 

voldoen aan de voorwaarden van artikel 40, § 4 van de Vreemdelingenwet om te genieten van het recht 

van verblijf van meer dan drie maanden als burger van de Unie. Met verwijzingen naar artikel 50, § 2, 1° 

en 3° van het Vreemdelingenbesluit en naar de elementen die enerzijds door verzoekster werden 

voorgelegd en die anderzijds blijken uit verder onderzoek en analyse van het dossier (onder andere 

loonfiches, bewijzen van interim-tewerkstelling, en gegevens uit de RSZ-databank) wordt in de 

bestreden beslissing uitvoerig gemotiveerd waarom verzoekster noch als werknemer, noch als 

werkzoekende, noch als beschikker van voldoende bestaansmiddelen kan worden beschouwd die 

voldoet aan de voorwaarden van artikel 40, § 4 van de Vreemdelingenwet. Verzoekster bespreekt de 

verschillende motieven ook in haar middel waardoor zij aantoont de juridische en feitelijke overwegingen 

te kennen.  

 

Een schending van artikel 2 van de voornoemde wet van 29 juli 1991, noch van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet wordt aangetoond. 

 

Artikel 3 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de motivering in de akte de juridische 

en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de 

motivering afdoende dient te zijn. Het begrip ‘afdoende’ impliceert dat de opgelegde motivering in rechte 

en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 6 september 2002, nr. 

110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De motivering moet in dit opzicht dus draagkrachtig zijn, 

hetgeen wil zeggen dat de motivering voldoende duidelijk, juist, niet tegenstrijdig, pertinent, concreet, 

precies en volledig moet zijn (RvS 31 augustus 2009, nr. 195.654).  

 

Verzoekster betwist dat de motivering afdoende is. Zij stelt dat de argumenten van de gemachtigde dat 

verzoekster niet als werknemer kan worden beschouwd, niet relevant zijn nu zij zich nooit als 

werknemer heeft ingeschreven. Verzoekster stelt dat zij zich enkel als werkzoekende heeft 

ingeschreven en dat zij nog steeds op zoek is naar werk. Verzoekster wijst erop dat zij weliswaar  

tijdelijk werk heeft gevonden en meent dat de arbeidscontracten die zij heeft voorgelegd in tegenstelling 

tot wat de gemachtigde beweert het ultieme bewijs vormen dat zij naar werk heeft gezocht en dit ook 

heeft gevonden. 

 

Het afdoende karakter van de uitdrukkelijke motivering moet worden beoordeeld door de toetsing van de 

uitgedrukte motieven aan de gegevens van het dossier en aan de toepasselijke wetsbepalingen, in casu 

artikel 40, § 4 van de Vreemdelingenwet en artikel 50, § 2 van het Vreemdelingenbesluit. 

 

Artikel 40, § 4 van de Vreemdelingenwet bepaalt 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; 

  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; 

  3° hetzij is ingeschreven aan een georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling om er 

als hoofdbezigheid een studie, daaronder begrepen een beroepsopleiding, te volgen en indien hij 

beschikt over een verzekering die de ziektekosten in het Rijk volledig dekt, en hij door middel van een 

verklaring of van een gelijkwaardig middel van zijn keuze de zekerheid verschaft dat hij over voldoende 

middelen van bestaan beschikt om te voorkomen dat hij tijdens zijn verblijf ten laste komt van het 

sociale bijstandsstelsel van het Rijk. 
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  De in het eerste lid, 2° en 3°, bedoelde bestaansmiddelen moeten minstens gelijk zijn aan het 

inkomstenniveau onder hetwelk sociale bijstand kan worden verleend. In het kader van de evaluatie van 

de bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de burger van de Unie, 

waarbij ondermeer rekening gehouden wordt met de aard en de regelmaat van diens inkomsten en met 

het aantal familieleden die te zijnen laste zijn. 

  De Koning bepaalt de gevallen waarbij de burger van de Unie geacht wordt de voorwaarde van 

voldoende bestaansmiddelen, bedoeld in het eerste lid, 2°, te vervullen.” 

 

Artikel 50, § 2 van het Vreemdelingenbesluit luidt als volgt: 

 

“§ 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: 

 

1° werknemer:[…]; 

 

2° zelfstandige: […]; 

 

3° werkzoekende: 

 

a) een inschrijving bij de bevoegde dienst voor arbeidsvoorziening of kopieën van sollicitatiebrieven; en 

 

b) het bewijs van de reële kans om te worden aangesteld waarbij rekening wordt gehouden met de 

persoonlijke omstandigheden van de betrokkene, zoals behaalde diploma's, eventuele gevolgde of 

voorziene beroepsopleidingen, en duur van de werkloosheid; 

 

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

 

; […]” 

 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad) wijst er vooreerst op dat het hem als 

annulatierechter niet toekomt om zijn beoordeling 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 haar beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. De Raad dient 

de regelmatigheid van een bestuursbeslissing te beoordelen in functie van de gegevens waarover het 

bestuur kon beschikken ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing (beoordeling ex tunc). 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster op 8 juli 2014 een aanvraag voor een verklaring van 

inschrijving als Unieburger heeft ingediend in de hoedanigheid van werkzoekende, en later loonfiches 

en arbeidscontracten heeft voorgelegd die betrekking hebben op 48 dagen interimtewerkstelling in de 

periode tussen augustus 2014 en januari 2015, namelijk acht gewerkte dagen in augustus, twaalf in 

september, achttien in oktober, drie in november, vier in december en drie in januari. 

 

In de bestreden beslissing wordt gesteld, na onderzoek van verzoeksters aanvraag voor een verklaring 

van inschrijving in het licht van een aantal hypothesen vermeld onder artikel 40, § 4, 1° en 2° van de 

Vreemdelingenwet, met name als werknemer, als werkzoekende en als beschikker van voldoende 

bestaansmiddelen, dat verzoekster niet heeft aangetoond te voldoen aan de voorwaarden van artikel 

40, § 4 van de Vreemdelingenwet, waardoor het verblijfsrecht niet kan toegestaan worden. 

 

De Raad kan verweerder volgen waar deze in de nota met opmerkingen stelt dat verzoeksters kritiek als 

zou zij nooit een verklaring van inschrijving hebben ingediend in de hoedanigheid van werknemer zodat 

de argumenten van de gemachtigde dat zij niet als werknemer kan worden beschouwd, niet dienstig is. 

Zoals verweerder immers opmerkt heeft de gemachtigde in de bestreden beslissing nog verschillende 

andere hypotheses vermeld in artikel 40, § 4, 1° en 2° van de Vreemdelingenwet onderzocht, naast de 

hypothese die verzoekster zelf had opgeworpen, namelijk dat zij recht heeft op een verblijf van meer 

dan drie maanden als werkzoekende. Verzoekster ontwikkelt haar middel ook geenszins in de zin dat de 

gemachtigde een beoordelingsfout zou hebben gemaakt en dat zij wel degelijk als werkneemster dient 

te worden beschouwd nu ze zelf stelt nog steeds op zoek te zijn naar werk. Het feit dat de gemachtigde 

meer hypotheses heeft onderzocht die tot de toekenning van een verblijfsrecht kunnen leiden dan de 
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hoedanigheid die verzoekster zelf had opgegeven bij haar aanvraag tot inschrijving, speelt in principe in 

het voordeel van verzoekster. De Raad ziet dan ook niet in welk belang verzoekster heeft bij haar kritiek, 

namelijk dat de beoordeling van de gemachtigde dat verzoekster niet als werknemer kan beschouwd 

worden, niet relevant is.  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde ook heeft onderzocht of verzoekster voldoet aan 

de voorwaarden van artikel 40, § 4, 1° van de Vreemdelingenwet om te genieten van verblijf van meer 

dan drie maanden als werkzoekende Unieburger, zoals verzoekster zelf had verklaard bij haar aanvraag 

voor een verklaring van inschrijving. In dat opzicht heeft de gemachtigde erop gewezen dat verzoekster 

overeenkomstig artikel 50, § 2, °3 van het Vreemdelingenbesluit diende aan te tonen ingeschreven te 

zijn bij de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling of sollicitatiebrieven diende voor te leggen en 

moest aantonen een reële kans te maken op tewerkstelling, en dat geen van deze documenten werden 

voorgelegd. Zoals reeds vermeld heeft de gemachtigde besloten, na onderzoek van deze hypothese en 

verschillende andere hypothesen vermeld onder artikel 40, § 4, 1° en 2° van de Vreemdelingenwet, dat 

verzoekster niet heeft aangetoond te voldoen aan de voorwaarden van artikel 40, § 4 van de 

Vreemdelingenwet, waardoor het verblijfsrecht niet kan toegestaan worden. 

 

Deze beoordeling komt de Raad niet onredelijk voor. De Raad merkt op dat artikel 50, § 2, 3° van het 

Vreemdelingenbesluit inderdaad uitdrukkelijk vereist dat de Unieburger die een aanvraag voor een 

verklaring van inschrijving indient als werkzoekende enerzijds een bewijs van inschrijving bij de 

bevoegde dienst voor arbeidsvoorziening of kopieën van sollicitatiebrieven dient voor te leggen, en 

bovendien het bewijs dient te leveren dat hij een reële kans maakt om te worden aangesteld. 

 

Uit het administratief dossier blijkt vooreerst dat verzoekster noch een bewijs van inschrijving bij de 

bevoegde dienst voor arbeidsvoorziening, noch sollicitatiebrieven heeft overgemaakt – hetgeen 

verzoekster overigens ook niet betwist – terwijl haar heel duidelijk in de bijlage 19 van 8 juli 2014 werd 

verzocht ten laatste op 7 oktober 2014 die documenten voor te leggen. De gemachtigde kon terecht 

vaststellen dat geen van deze vereiste documenten werden voorgelegd. De Raad wijst er immers op dat 

de burgemeester van Boom verzoekster nochtans uitdrukkelijk had verzocht, in de bijlage 20 van 26 

november 2014, om deze documenten uiterlijk op 1 januari 2015 alsnog over te maken. Nu verzoekster 

daarop slechts een aantal loonfiches en contracten heeft voorgelegd die betrekking hebben op 48 

dagen tewerkstelling tussen augustus 2014 en januari 2015, kon de gemachtigde tevens in redelijkheid 

oordelen dat aan de hand van deze interimloonfiches en -contracten niet kan worden vastgesteld dat 

aan de voorwaarden van artikel 50, § 2, °3 van het Vreemdelingenbesluit werd voldaan. Deze 

interimloonfiches en -contracten tonen immers weliswaar een (beperkte) tewerkstelling aan in het 

verleden doch de vraag stelt zich of hieruit een reële kans op tewerkstelling kan afgeleid worden, die de 

marginale tewerkstelling overstijgt. Het Hof van Justitie heeft immers gesteld dat “hoewel deeltijdarbeid 

niet buiten het toepassingsgebied van de bepalingen betreffende het vrije verkeer van werknemers valt, 

deze bepalingen slechts gelden voor het verrichten van reële en daadwerkelijke arbeid, met uitsluiting 

van werkzaamheden van zo geringe omvang dat zij louter marginaal en bijkomstig blijken (HvJ 23 maart 

1982, Levin v Staatssecretaris van Justitie, §17), ” De Raad meent dat de gemachtigde op redelijke 

wijze heeft vastgesteld dat verzoekster met deze stukken alleen  niet aannemelijk heeft gemaakt, op de 

wijze zoals uitdrukkelijk voorgeschreven door artikel 50, § 2, °3 van het Vreemdelingenbesluit, dat zij 

thans op zoek is naar werk met een reële kans op tewerkstelling, zoals vereist door artikel 40, § 4 van 

de Vreemdelingenwet. Verzoekster slaagt er met haar kritiek niet in de motieven van de eerste 

bestreden beslissing te weerleggen en aan te tonen dat deze beslissing niet afdoende of op onredelijke 

wijze is gemotiveerd.  

 

Een schending van artikel 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991 wordt niet aangenomen.   

 

Met betrekking tot het zorgvuldigheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwens-

beginsel en de “informatieplicht” als onderdeel van deze beginselen, wijst de Raad erop dat verzoekster 

zich heeft beperkt tot theoretische beschouwingen en heeft nagelaten uiteen te zetten op welke wijze de 

bestreden beslissing deze beginselen heeft geschonden. Wat de beweerde schending van artikel 8 van 

het EVRM betreft, heeft verzoekster zelfs in het geheel niets uiteengezet. Deze onderdelen van het 

middel zijn dan ook onontvankelijk. 

 

Waar verzoekster nog de schending van “de wet van 15.12.1980” aanvoert, stelt de Raad vast dat ook 

hiermee niet wordt voldaan aan de vereiste van een “middel”. Onder “middel” in de zin van artikel 39/69, 

§ 1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet moet immers worden begrepen de voldoende duidelijke 

omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden 
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rechtshandeling wordt geschonden (RvS 17 december 2004, nr. 138.590 en RvS 4 mei 2004, nr. 

130.972, RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). Verzoekster laat na op een voldoende duidelijke wijze 

uiteen te zetten welke bepalingen van de Vreemdelingenwet zij juist geschonden acht en op welke 

wijze. 

 

Het enig middel is, voor zover gericht tegen de eerste bestreden beslissing, deels onontvankelijk, deels 

ongegrond. 

 

3.2 Aangaande de tweede bestreden beslissing 

 

Tegen de tweede bestreden beslissing, namelijk het bevel om het grondgebied te verlaten, voert 

verzoekster in haar enig middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Zij licht dit middel, voor zover gericht tot de tweede bestreden beslissing, toe als volgt: 

 

“9.6. De RvV oordeelde in haar arrest nr. 64 084 van 28 juni 2011 als volgt (rechtspraak bevestigd door 

de Raad van State, nr. 220.340 van 19 juli 2012): 

De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en in artikel 62 van de vreemdelingenwet, 

neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht, heeft tot doel de bestuurde in kennis te  stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid de bestreden bestuurshandeling heeft genomen, zodat 

kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De 

artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de administratieve overheid ertoe in 

de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen 

en dit op een ‘afdoende’ wijze.  

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerende motief aangeven op grond waarvan zij is 

genomen.  

In casu meent verzoekster dat in de bestreden beslissing niet werd gemotiveerd omtrent het bevel om 

het grondgebied te verlaten terwijl aan verweerder de mogelijkheid wordt gelaten de weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden desgevallend  met bevel om het grondgebied te verlaten ter kennis 

te brengen. De woordkeuze desgevallend wijst op een keuzemogelijkheid, welke keuze moet worden 

gemotiveerd.  

In de bestreden beslissing wordt toepassing  gemaakt van artikel 52, §4, vijfde lid, van het koninklijk 

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort het vreemdelingenbesluit). Dit artikel luidt als volgt:  

“Indien de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf niet erkent, wordt het familielid van deze 

beslissing kennis gegeven door de afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 20, 

dat desgevallend een bevel om het grondgebied te verlaten bevat. Het attest van immatriculatie wordt 

ingetrokken.” 

Uit lezing van voornoemd artikel blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid in geval dat het recht op verblijf niet wordt erkend, beschikt over de keuze al dan niet een 

bevel om het grondgebied te verlaten te incorporeren in de beslissing tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden. Nergens blijkt dat het de bedoeling is geweest van de wetgever om de minister of 

zijn gemachtigde te binden om in bepaalde gevallen een bevel om het grondgebied af te leveren. Aldus 

laat de toepasselijke regelgeving door het gebruik van de bewoording desgevallend de vrijheid aan het 

bestuur om al dan niet een bevel om het grondgebied te verlaten te incorporeren in de beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden. Deze keuzevrijheid wijst op een ruime discretionaire 

beoordelingsbevoegdheid waarover verweerder beschikt.  

De Raad van State oordeelde onder meer in een arrest van 7 juni 2007 (RvS 7 juni 2007, nr. 171.887, 

De Schepper) dat voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare motieven moeten bestaan 

met een voldoende feitelijke grondslag en dat de discretionaire beoordelingsbevoegdheid van een 

administratieve overheid onder meer wordt beperkt door het motiveringsbeginsel.  

Ook in de rechtsleer wordt deze zienswijze gevolgd: “Hoe groter de discretionaire bevoegdheid van het 

bestuur, hoe strenger de motiveringsplicht wordt opgevat. De omvang van de motiveringsplicht is dus 

evenredig met de omvang van de discretionaire bevoegdheid waarover de overheid beschikt. Wanneer 

de toepasselijke regelgeving aan het bestuur de vrijheid laat om al dan niet een beslissing te nemen,  of 

de keuze laat tussen verschillende mogelijke beslissing, is het bestuur verplicht zijn keuze te 

verantwoorden. Ook bij de invulling van vage normen, zal een uitgebreider motivering noodzakelijk zijn. 

De precieze, concrete motieven moeten uitdrukkelijk en nauwkeurig worden vermeld.  
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Een discretionaire bevoegdheid ontslaat de overheid dus geenszins van de verplichting tot formele 

motivering, wel  integendeel. In dat geval dringt de motiveringsplicht zich nog meer op als niet te 

verwaarlozen waarborg en zelfs de enige waarborg tegen willekeur.” (I. OPDEBEEK en   A. 

COOLSAET, administratieve rechtsbibliotheek – algemene reeks, VII, formele motivering van 

bestuurshandelingen, Brugge, Die Keure, 1999, 149, nr. 185.)  

Uit lezing van de bestreden beslissing blijkt  dat geen enkele motivering werd gegeven  waarom 

verweerder heeft gekozen om bij de weigering van verblijf van meer dan drie maanden een bevel om 

het grondgebied te verlaten te incorporeren.  

De bestreden beslissing stelt verzoekster niet in staat na te gaan op basis van welke overwegingen 

verweerder heeft beslist aan verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten te betekenen.  

Een schending van de uitdrukkelijke motiveringsplicht wordt aannemelijk gemaakt.  

Het middel van verzoekster is in de voorgaand aangegeven mate gegrond.  

De bestreden beslissing betreft een beslissing waarvan de Raad van State geoordeeld heeft dat er 

slechts één beslissing (bijlage 20) met één motivering werd genomen (RvS 28 juni 2010, nr. 205.924).” 

 

Verzoekster wijst erop dat artikel 52, § 4, vijfde lid van het Vreemdelingenbesluit, waarvan zij meent dat 

in de tweede bestreden beslissing toepassing wordt gemaakt, bepaalt dat de bijlage 20 waarbij een 

weigering van het recht op verblijf ter kennis wordt gebracht “desgevallend” een bevel om het 

grondgebied te verlaten bevat. Verzoekster wijst erop dat de gemachtigde, wanneer hij het recht op 

verblijf niet erkent, dus een keuze heeft om al dan niet een bevel om het grondgebied te verlaten in de 

weigeringsbeslissing te incorporeren, hetgeen een strengere motiveringsplicht voor de gemachtigde 

impliceert kaderend in diens ruime discretionaire beoordelingsbevoegdheid. Nu in de bestreden 

beslissing geen enkele motivering werd gegeven waarom een bevel werd afgegeven en verzoekster dan 

ook niet kan nagaan op basis van welke overwegingen de gemachtigde heeft beslist een bevel af te 

geven, acht verzoekster de formele motiveringsplicht geschonden. Zij stipt bijkomend aan dat elke 

administratieve beslissing naast een voldoende feitelijke grondslag, eveneens moet steunen op 

rechtens aanvaardbare motieven. 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht, zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet, heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding 

toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de 

overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten 

grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071, RvS 19 maart 

2004, nr. 129.466, RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

 

De Raad wijst erop dat verzoekster, waar zij in het verzoekschrift verwijst naar artikel 52, § 4, vijfde lid 

van het Vreemdelingenbesluit, een materiële vergissing maakt, nu de tweede bestreden beslissing is 

genomen met toepassing van artikel 51, § 2, tweede lid van het Vreemdelingenbesluit. Verweerder 

ontwikkelt zijn betoog in de nota met opmerkingen ook in het licht van deze laatste bepaling. Hoe dan 

ook bevat artikel 51, § 2, tweede lid van het Vreemdelingenbesluit eveneens bewoordingen die wijzen 

op een discretionaire bevoegdheid in hoofde van de gemachtigde om de weigering van verblijf al dan 

niet te koppelen aan een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Verweerder stelt meer bepaald in zijn nota met opmerkingen dat de motiveringsplicht niet werd 

geschonden, nu in de bestreden beslissing de feitelijke en juridische grondslagen worden aangegeven 

op grond waarvan het bevel om het grondgebied te verlaten werd genomen. Hij verwijst naar artikel 51, 

§ 2, tweede lid van het Vreemdelingenbesluit, en wijst erop dat in de bestreden beslissing uitgebreid 

wordt uiteengezet waarom verzoekster geen aanspraak maakt op een verblijf van meer dan drie 

maanden, en dat uit onderzoek van het dossier blijkt dat verzoekster geen houder is van een 

verblijfsrecht op basis van een andere rechtsgrond, noch op basis van een andere rechtsgrond het 

verblijfsrecht heeft aangevraagd. 

 

De Raad wijst er echter op dat verweerder met zijn betoog voorbijgaat aan artikel 8 van de 

Vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: 

 

“Het bevel om het grondgebied te verlaten of de beslissing tot terugleiding naar de grens vermeldt de 

bepaling van artikel 7 die werd toegepast.” 
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Uit de bewoordingen van artikel 8 van de Vreemdelingenwet, dat overigens in geen enkele uitzondering 

hierop voorziet, blijkt duidelijk dat een bevel om het grondgebied te verlaten, opdat het afdoende 

gemotiveerd zou zijn, een expliciete verwijzing dient te bevatten naar artikel 7 van de Vreemdelingenwet 

en naar de bepaling van artikel 7 die werd toegepast. In tegenstelling tot wat verweerder voorhoudt, 

volstaat een verwijzing naar artikel 51, § 2, 2
de

 lid van het Vreemdelingenbesluit niet, nu deze bepaling 

stelt dat de bijlage 20 “zo nodig” een bevel om het grondgebied te verlaten bevat, hetgeen dus zoals 

gezegd een te motiveren keuzemogelijkheid openlaat voor de gemachtigde. De bestreden beslissing 

bevat geen uitdrukkelijke vermelding van de toegepaste bepaling van artikel 7 van de 

Vreemdelingenwet en is dus niet afdoende gemotiveerd. Het gegeven dat werd voorzien in een feitelijke 

motivering – namelijk dat het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven omdat nergens 

blijkt uit het administratief dossier dat verzoekster houder is van het verblijfsrecht op basis van een 

andere rechtsgrond – die hoe dan ook niet overeenkomt met een van de twaalf feitelijke gronden van 

artikel 7, doet sowieso geen afbreuk aan de vaststelling dat elke uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 7 

van de Vreemdelingenwet ontbreekt en bijgevolg de beslissing niet steunt op rechtens aanvaardbare 

motieven zoals verzoekster aanvoert.   

 

Geheel ten overvloede merkt de Raad nog op dat in casu evenmin de juiste bepaling van het 

Vreemdelingenbesluit lijkt gebruikt te zijn, nu artikel 51, § 1, derde lid van het Vreemdelingenbesluit de 

bepaling is die betrekking heeft op de situatie dat de gemachtigde een bijlage 20 “zo nodig” met een 

bevel om het grondgebied te verlaten geeft aan de burger van de Unie, die nog altijd niet beschikt over 

de vereiste documenten binnen de bijkomende termijn van een maand na de kennisgeving van de 

eerdere bijlage 20 zonder bevel. Dit verandert ten gronde echter niets aan het feit dat hoe dan ook bij 

een bevel naar de toepasselijke bepaling van artikel 7 van de Vreemdelingenwet moet worden 

verwezen.  

 

De beslissing tot afgifte van een bevel van de bestreden beslissing schendt de uitdrukkelijke 

motiveringsplicht zoals neergelegd in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van 

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond en leidt tot de vernietiging van de tweede bestreden 

beslissing, namelijk het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

In tegenstelling tot wat verzoekster lijkt te menen, leidt deze vaststelling echter niet tot de vernietiging 

van “de hele bijlage 20” en dus ook van de eerste bestreden beslissing, namelijk de beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden. 

 

Gelet, enerzijds, op het feit dat de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden en de 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten de toetsing aan verschillende 

wetsbepalingen en dus een afzonderlijk onderzoek en een afzonderlijke juridische grondslag vereisen 

en, anderzijds, dat deze beslissingen onderscheiden rechtsgevolgen hebben, moet immers worden 

geconcludeerd dat het van elkaar te onderscheiden rechtshandelingen zijn, die elk op eigen gronden 

kunnen worden aangevochten bij de Raad. Het gegeven dat de eventuele vernietiging van een 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden wel tot gevolg heeft dat ook het in 

dezelfde akte van kennisgeving opgenomen bevel om het grondgebied te verlaten kaduuk wordt, doet 

aan voorgaande vaststelling geen afbreuk en laat slechts toe te concluderen dat het voor een 

vreemdeling aangewezen kan zijn beide beslissingen aan te vechten indien hij meent dat de beslissing 

waarbij hem een verblijf wordt geweigerd op onwettige wijze werd genomen, hetgeen verzoekster ook 

gedaan heeft. De vaststelling dat een bevel om het grondgebied te verlaten niet overeenkomstig de wet 

werd genomen heeft daarentegen geen gevolgen voor de in dezelfde akte van kennisgeving 

opgenomen beslissing tot weigering van verblijf. Het is derhalve mogelijk dat de Raad vaststelt dat de 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten werd genomen met miskenning van 

de wet terwijl deze vaststelling geen impact heeft op de beslissing tot weigering van verblijf, die aan een 

vreemdeling met een zelfde akte ter kennis werd gebracht. De vernietiging van dit bevel om het 

grondgebied te verlaten wijzigt immers niets aan de aard of rechtsgeldigheid van deze beslissing tot 

weigering van verblijf, die bij de bespreking van het enig middel voor zover gericht tegen de eerste 

bestreden beslissing werd vastgesteld. 

 

Zelfs al hebben zowel de Raad van State als de Raad in het verleden geoordeeld dat de beslissing tot 

weigering van een verblijf van meer dan drie maanden en het bevel om het grondgebied te verlaten in 

rechte een en ondeelbaar is, dan past het evenwel vast te stellen dat de bepalingen van artikel 51, § 2, 

2
de

 lid van het Vreemdelingenbesluit, volgens dewelke wanneer de minister of zijn gemachtigde het 
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recht op verblijf niet erkent, de burger van de Unie kennis wordt gegeven door de afgifte van een 

document overeenkomstig het model van bijlage 20, dat “zo nodig” een bevel om het grondgebied te 

verlaten bevat enkel toelaten te besluiten dat twee beslissingen in één akte van kennisgeving kunnen 

worden opgenomen. Wanneer twee beslissingen samen worden betekend, kan hieruit niet worden 

geconcludeerd dat het niet langer twee afzonderlijke beslissingen zijn (in dezelfde zin: RvS 5 maart 

2013, nr. 222.740; RvS 10 oktober 2013, nr. 225.056, RvS 12 november 2013, nr. 225.455 en RvV AV 

19 december 2013, nr. 115.993).  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring gericht tegen de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 18 februari 2015 tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 18 februari 2015 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten wordt 

vernietigd. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op een september tweeduizend vijftien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 

 


