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 nr. 157 895 van 8 december 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 Nederlandse nationaliteit te zijn, op 30 april 2015 heeft 
ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 
staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 16 maart 2015 die een 
einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 
verlaten (bijlage 21).  
 
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen. 
 
Gezien het administratief dossier. 
 
Gelet op de beschikking van 10 augustus 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 
4 september 2015. 
 
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 
 
Gehoord de opmerkingen van advocaat D. VAN BEEK, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 
advocaat T. BRICOUT, die verschijnt voor de verwerende partij. 
 
 
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
 
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
 
1.1. Verzoeker, met Nederlandse nationaliteit, dient op 19 januari 2011 een aanvraag in tot verklaring 
van inschrijving als beschikker van voldoende bestaansmiddelen.  
 
1.2. Verzoeker wordt op 27 juli 2011 in het bezit gesteld van een E-kaart.  

 

1.3. Op 16 maart 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 
Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) een beslissing die een einde stelt aan het 
recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21). Dit 
zijn de bestreden beslissingen waarvan verzoeker op 3 april 2015 in kennis wordt gesteld. De motieven 
luiden als volgt: 

 
“In uitvoering van artikel 42 bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 54 van het 
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koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt een einde gesteld aan het recht op verblijf van: 
Naam: E.K.A.  
Nationaliteit: Nederland  
(….) 
Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 dagen. 
 
Reden van de beslissing 
 
Betrokkene diende een aanvraag van verklaring van inschrijving in als beschikker van voldoende 
bestaansmiddelen op 19.01.2011 en verkreeg de E-kaart op 27.07.2011. Betrokkene was tewerkgesteld 
in Nederland bij Securitas. Uit het administratief onderzoek blijkt dat de situatie van betrokkene echter 
totaal gewijzigd is. Overeenkomstig artikel 42bis, §1 van de wet van 15.12.1980 kan de minister of zijn 
gemachtigde controleren of er nog steeds aan de naleving van de verblijfsvoorwaarden wordt voldaan. 
Vandaar dat er op 12.03.2014 een brief werd verstuurd naar betrokkene zelf met de vraag om nieuwe 
bewijsstukken voor te leggen aangaande zijn huidige economische situatie of bestaansmiddelen. 
Betrokkene heeft hier niet op gereageerd. Op 22.10.2014 werd er daarom nogmaals een 
uitnodigingsbrief verstuurd, dit keer aan de gemeente, met de vraag om betrokkene uit te nodigen om 
nieuwe bewijsstukken voor te leggen van zijn huidige situatie. Betrokkene werd op 11.12.2014 in kennis 
gesteld van deze uitnodiging. Nadien legt hij volgende bewijsstukken voor: een inschrijvingsbewijs, 
uitnodiging voor een gesprek en een bewijs van afspraak bij een bemiddelaar van de VDAB, loonfiches 
van Securitas van in 2012, jaaropgaaf van 2009-2010-2011-2012, vacatures, bewijs van de betaling van 
huur, attest van volledige werkloosheid en de verworven werkloosheidsuitkering van 2012-2013-2014 en 
een attest van deelname aan de cursus maatschappelijke oriëntatie van het werkjaar 2013/2014. Uit 
deze bewijsstukken kunnen we duidelijk afleiden dat betrokkene sinds 09.07.2012 niet meer 
tewerkgesteld is bij Securitas in Nederland maar werkzoekende is. De loonfiches (Securitas) en de 
jaaropgaaf van 2009-2010-2011-2012 doen hier bijgevolg niet meer ter zake. Het gaat hier om 
informatie betreffende een achterhaalde tewerkstelling in Nederland. Betrokkene kan op basis hiervan 
het verblijfsrecht niet behouden. Wat betrokkene wil aantonen met het bewijs van betaling van de huur 
voor december 2013, is niet duidelijk. 
Als werkzoekende dient betrokkene, overeenkomstig art. 50 §2, 3° (KB 08.10.1981) ten eerste aan te 
tonen dat hij ingeschreven is bij de VDAB of gesolliciteerd heeft en ten tweede dient hij te bewijzen dat 
hij een reële kans maakt op tewerkstelling. Betrokkene toont aan de hand van de voorgelegde 
bewijsstukken wel aan dat hij aan de eerste vereiste voldoet gezien hij ingeschreven is bij de VDAB als 
werkzoekende maar hij maakt echter niet aannemelijk een reële kans te maken op tewerkstelling. 
Betrokkene legt een bewijs voor van de werkloosheidsuitkering die hij sinds augustus 2012 ontvangt als 
werkzoekende. Het verkrijgen van werkloosheidsuitkering op zich geeft geen recht op het behouden van 
het verblijfsrecht. Betrokkene dient, immers, ongeacht of hij de uitkering ontvangt of niet, beschouwd te 
worden als werkzoekende. Één van de voorwaarden voor het verkrijgen van werkloosheidsuitkering is 
immers ingeschreven zijn als werkzoekende bij bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling. Betrokkene 
is en blijft bijgevolg ook met de werkloosheidsuitkering een werkzoekende en dient bijgevolg, met of 
zonder die uitkering, te voldoen aan de hierboven vermelde vereisten om het verblijfsrecht als 
werkzoekende te kunnen behouden. 
Uit nazicht bij de databank van de RSZ en uit het attest van volledige werkloosheid is gebleken dat 
betrokkene na 09.07.2012 niet één dag tewerkgesteld is geweest. Een inschrijving bij de VDAB en 
sollicitaties geven geen enkele garantie op tewerkstelling in de nabije toekomst. Tussen de vacatures 
die betrokkene voorlegde, zitten er verschillende van bewakingsagent maar desondanks de ervaring, 
die hij als bewakingsagent bij Securitas in Nederland heeft opgebouwd, heeft dit kennelijk nog niet 
geleid tot enige tewerkstelling, dit terwijl de functie van bewakingsagent in de knelpuntberoepenlijst van 
2014 stond vermeld. Toch is betrokkene er tot op heden niet in geslaagd om nog tewerkgesteld te 
worden. De lange duur van zijn werkloosheid (+/-2,5 jaar) komt zijn tewerkstellingskansen ook niet ten 
goede. Nergens in het dossier is enige informatie terug te vinden betreffende een succesvol afgeronde 
sollicitatieprocedure of een concreet voorstel van een werkgever of andere bewijzen waaruit zijn reële 
kans op tewerkstelling zou kunnen blijken. Bij gebrek aan concrete bewijzen, moet er dan ook besloten 
worden dat betrokkene niet afdoende heeft aangetoond een reële kans te maken op tewerkstelling. 
Betrokkene toont bijgevolg niet aan nog te voldoen aan de voorwaarden van art. 40 §4,1e lid om het 
verblijfrecht te kunnen behouden. 
Er werden geen relevante documenten van eventuele humanitaire elementen (overeenkomstig 42 bis§1, 
2e en/of 3e lid van de wet van 15.12.1980 waarnaar gevraagd werd in de uitnodigingsbrief) voorgelegd 
waarmee rekening dient gehouden te worden bij de beoordeling van het dossier. Betrokkene legt bewijs 
voor van de deelname aan een cursus maatschappelijke oriëntatie. Betrokkene toont hiermee niet of 
onvoldoende aan dat de leeftijd, gezondheidstoestand, gezinssituatie en economische situatie, sociale 
en culturele integratie in het Rijk een mogelijke belemmering vormen of een dermate ernstig belang 
vertegenwoordigen voor betrokkenen dat zij zich in de onmogelijkheid zou bevinden om gevolg te geven 
aan deze beslissing. In de hoedanigheid van EU-burger moeten hij zich evengoed in de eigen lidstaat of 
in een andere lidstaat, waar hij aan de verblijfsvoorwaarden voldoen, kunnen vestigen, zich kunnen 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

integreren, medische verzorging kunnen genieten, een gezinsleven of economische activiteit kunnen 
uitbouwen. 
Overeenkomstig art. 7 eerste alinea, 2° van de wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen wordt aan de betrokkene het 
bevel gegeven om het grondgebied te verlaten binnen de 30 dagen aangezien hij in het Rijk verblijft 
buiten de gestelde termijn gezien er een einde werd gesteld aan het verblijf van meer dan 3 maanden 
als beschikker van voldoende bestaansmiddelen bekomen op 19.01.2011 en dat hij niet meer 
toegelaten of gemachtigd is om hier te verblijven op basis van een andere rechtsgrond.” 
 
2. Over de rechtspleging 
 
2.1. Aan de 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. 
 
2.2. Artikel 39/81, tweede lid 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) schrijft voor dat de verwerende partij binnen acht dagen na de kennisgeving van het 
beroep, het administratief dossier indient waarbij ze een nota met opmerkingen kan voegen.  
 
De verwerende partij werd bij schrijven van 1 juni 2015 in kennis gesteld van het verzoekschrift en werd 
verzocht om het administratief dossier en een nota in te dienen.  
 
De verwerende partij heeft geen nota ingediend. 
 
3. Onderzoek van het beroep 
 
3.1. Verzoeker voert in een enig middel onder meer de schending aan van artikelen 40 en 42bis van de 
Vreemdelingenwet en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 
Het middel wordt als volgt uiteengezet:   
 
“1. 
Verzoeker diende een aanvraag van verklaring van inschrijving in als beschikker van voldoende 
bestaansmiddelen op 19.01.2011 en verkreeg de E-kaart op 27.07.2011. 
De Dienst Vreemdelingenzaken stelt dat overeenkomstig artikel 42bis, §1 van de wet van 15.12.1980 de 
minister of zijn gemachtigde kan controleren of er nog steeds aan de naleving van de 
verblijfsvoorwaarden wordt voldaan. 
Verzoeker werd op 11.12.2014 in kennis gesteld van de uitnodiging tot het voorleggen van 
bewijsstukken aangaande zijn toenmalige situatie. 
Verzoeker legt hierop volgende stukken voor: een inschrijvingsbewijs, uitnodiging voor een gesprek en 
been bewijs van afspraak bij een bemiddelaar van de VDAB, loonfiches van Securitas van in 2012, 
jaaropgaaf van 2009-2010-2011-2012, vacatures, bewijs van betaling van huur, attest van volledige 
werkloosheid en de verworven werkloosheidsuitkering van 2012-2013-2014 en een attest van deelname 
aan de cursus maatschappelijke oriëntatie van het werkjaar 2013/2014. 
De bestreden beslissing stelt dat uit de bewijsstukken voorgebracht door verzoeker kan worden afgeleid 
dat verzoeker sinds 09.07.2012 niet meer tewerkgesteld is bij Securitas in Nederland maar 
werkzoekende is.  
 
2. 
Vervolgens stelt de bestreden beslissing dat als werkzoekende, verzoeker, overeenkomstig artikel 50 
§2, 3° (KB 08.10.1981) ten eerste dient aan te tonen dat hij ingeschreven is bij de VDAB of 
gesolliciteerd heeft en ten tweede dient te bewijzen dat hij een reële kans maakt op tewerkstelling.  
De bestreden beslissing stelt a.d.h.v. de door verzoeker voorgelegde bewijsstukken vast dat hij aan de 
eerste vereiste voldoet aangezien hij is ingeschreven bij de VDAB als werkzoekende. 
Ten onrechte meent de Dienst Vreemdelingenzaken echter dat verzoeker niet zou voldoen aan de 
tweede voorwaarde omdat verzoeker niet aannemelijk zou maken dat hij een reële kans op 
tewerkstelling maakt.  
De bestreden beslissing neemt volgende elementen in overweging: 
 een inschrijving bij de VDAB en sollicitaties geven geen enkele garantie op tewerkstelling in de 
nabije toekomst; 
 ondanks de ervaring die verzoeker heeft opgebouwd als bewakingsagent, en ondanks het feit dat de 
functie van bewakingsagent in de knelpuntberoepenlijst van 2014 vermeld stond, verzoeker er nog niet 
in is geslaagd om tewerkgesteld te worden als bewakingsagent; 
 de lange duur van zijn werkloosheid zou zijn tewerkstellingskansen niet ten goede komen. 
Op basis van deze elementen meent de Dienst Vreemdelingenzaken dat verzoeker niet afdoende heeft 
aangetoond dat hij een reële kans maakt op tewerkstelling.  
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Wanneer deze elementen in concreto worden beoordeeld, blijkt duidelijk dat de Dienst 
Vreemdelingzaken uitsluitend rekening houdt met de lange duur van werkloosheid van verzoeker.  
 
3. 
Art. 50 §2, 3° KB 08.10.1981 schrijft nochtans voor dat bij het bewijs van de reële kans om te worden 
aangesteld rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de betrokkene, zoals 
behaalde diploma’s, eventuele gevolgde of voorziene beroepsopleidingen, en de duur van de 
werkloosheid.  
De bestreden beslissing houdt onvoldoende rekening met de persoonlijke omstandigheden van 
verzoeker, dewelke zich als volgt stellen.  
Verzoeker behaalde attesten als bewakingsagent in Nederland.  Verzoeker kan bovendien teren op een 
jarenlange ervaring als bewakingsagent. Hij was bovendien tot 09.07.2012 werkzaam als 
bewakingsagent bij Securitas Nederland.  
Gezien zijn opleiding en zijn jarenlange ervaring heeft verzoeker na 09.07.2012 logischerwijze steeds 
naar werk gezocht binnen de bewakingssector. Verzoeker heeft steeds actief en zelfstandig 
gesolliciteerd. Verzoeker volgde zelfs een inburgeringscursus. 
Verzoeker is derhalve uitermate werkbereid hetgeen uiteraard in overweging dient genomen te worden 
bij de beoordeling van zijn reële kans op tewerkstelling.  
De motivering van de Dienst Vreemdelingzaken als zou een inschrijving bij de VDAB en sollicitaties 
geen enkele garantie op tewerkstelling geven in de toekomst doet niet ter zake. Verzoeker dient immers 
geen garantie op tewerkstelling te bewijzen, indien dit überhaupt al mogelijk zou zijn, doch wel dat hij 
een reële kans maakt op tewerkstelling.  
De motivering van de Dienst Vreemdelingenzaken dat ondanks de ervaring die verzoeker heeft 
opgebouwd als bewakingsagent, en ondanks het feit dat de functie van bewakingsagent in de 
knelpuntberoepenlijst van 2014 vermeld stond, verzoeker er nog niet in is geslaagd om tewerkgesteld te 
worden als bewakingsagent kan evenmin overtuigen.  
Verzoeker behaalde immers zijn attesten als bewakingsagent in Nederland. Deze attesten zijn niet 
geldig zijn voor een tewerkstelling als bewakingsagent in België. Informatie die verzoeker recent werd 
meegedeeld via zijn arbeidsbemiddelaar bij de VDAB. Verzoeker wenste zich bovendien in te schrijven 
voor de opleiding bewakingsagent bij de VDAB doch omdat de voorwaarden voor deze opleiding recent 
gewijzigd zijn, komt verzoeker tot zijn spijt hiervoor voorlopig niet in aanmerking. 
Het feit dat verzoeker voorlopig niet aanmerking komt voor tewerkstelling in de bewakingssector in 
België neemt echter niet weg dat verzoeker een reële kans op tewerkstelling maakt in andere sectoren.  
Omdat zijn zelfstandige zoektocht naar werk niet tot de gewenste resultaten leidde, heeft verzoeker eind 
2014 besloten een beroep te doen op een bemiddelaar bij de VDAB. Hetgeen opnieuw getuigt van zijn 
werkbereidheid. Ook dit element dient te worden afgewogen bij de beoordeling van de kans op 
tewerkstelling. 
Verzoeker is inderdaad sinds 09.07.2012 werkloos. Doch de duur van zijn werkloosheid wordt in het 
licht van het voorgaande ook enigszins relatief: omwille van zijn opleiding en jarenlange ervaring heeft 
verzoeker zich doelbewust uitsluitend gericht op tewerkstelling in de bewakingssector.  
Zijn inschrijving eind 2014 bij de VDAB maakt echter dat verzoeker zijn pijlen ook richt op andere 
sectoren en hij derhalve een reële kans op tewerkstelling maakt.  
Voorts werd ook geen rekening gehouden met het feit dat verzoeker sinds 2011 in België verblijft en hij 
thans hier zijn vrienden- en kenniskring heeft opgebouwd.  
Gelet op al het voorgaande toont de Dienst Vreemdelingenzaken geenszins aan dat verzoeker geen 
reële kans op tewerkstelling zou maken. De Dienst Vreemdelingenzaken schendt derhalve artikel 40, 
§4, 1° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en artikel 50 §2, 3° 8 oktober 1981 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 
 
4. 
Uit de motivering van de Dienst Vreemdelingenzaken moet voorts blijkbaar afgeleid worden dat uit het 
feit dat verzoeker niet langer aan de verblijfsvoorwaarde zou voldoen, volgens de Dienst 
Vreemdelingenzaken toepassing kan worden gemaakt van artikel 42bis §1 Vreemdelingenwet, hetgeen 
uiteraard afbreuk doet aan voormeld artikel.  
Artikel 42bis § 1 Vreemdelingenwet bepaalt immers uitdrukkelijk dat voor de toepassing ervan er sprake 
moet zijn  van een onredelijke belasting voor het sociale bijstandstelsel van het Rijk. 
Verzoeker ontvangt een werkloosheidsuitkering hetgeen door de bestreden beslissing ook expliciet 
wordt vastgesteld.  
Het gegeven dat verzoeker een werkloosheidsuitkering ontvangt, betekent echter niet automatisch dat 
hij daardoor een onredelijke belasting zou vormen voor het sociale bijstandstelsel. 
De Dienst Vreemdelingzaken heeft geen enkele afweging gemaakt, en heeft bijgevolg niet onderzocht of 
er al dan niet sprake is van een onredelijke belasting en schendt daardoor het artikel 42bis 
Vreemdelingwet van 15.12.1980. 
Dat het onredelijk en onzorgvuldig is om tot de beëindiging van het verblijf te beslissen terwijl verzoeker 
nog steeds voldoet aan de voorwaarden van artikel 40 Vreemdelingenwet.  Dat de Dienst 
Vreemdelingenzaken bovendien geen rekening hield met het feit dat verzoeker lange tijd gewerkt heeft, 
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actief naar werk zocht, ingeschreven is bij de VDAB als zijnde werkzoekende en het feit dat verzoeker in 
België verblijft sedert 2011.  
 
5. 
Verzoeker verwijst bovendien naar het arrest nr. 129028 van de Raad voor Vreemdelingenbetwisting dd. 
10.09.2014 dat expliciet het volgende stelt (stuk 3): 
“Verzoeker kan worden gevolgd waar hij stelt dat het gegeven dat men een werkloosheidsuitkering 
ontvangt, niet automatisch betekent dat men daardoor ook een onredelijke belasting vormt voor het 
sociale bijstandsysteem. 
Daarenboven dient te worden opgemerkt dat het Hof Van Justitie in haar rechtspraak heeft bevestigd 
dat het beroep doen op een werkloosheidsuitkering geen beroep doen is op het sociale bijstandstelsel 
van een EU gastland (Hvj 4 juni 2009, gevoegde zaken C-22/08 en C-23/08, Vatsouras en Koupatantze, 
ro 45: “Uitkeringen van financiële aard, die ongeacht de kwalificatie ervan in de nationale wetgeving 
bestemd zijn de toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken, kunnen niet als een recht op sociale 
bijstand in de zin van artikel 24, lid 2 van richtlijn 2004/38 worden beschouwd.” Het desbetreffende 
artikel 24 van richtlijn 2004/38 handelt over het recht op gelijke behandeling.  
Ten overvloede wijst de Raad erop dat het begrip sociale bijstand volgens het Hof van Justitie (zie HvJ 4 
maart 2010, C-578/08, Chakrou, ro 45-46 en HvJ 11 december 2007, C-291/05, Eind, ro 29) moet 
worden begrepen als een autonoom begrip van het Unierecht dat verwijst naar sociale bijstand van 
overheidswege die in de plaats komt van ontbrekende stabiele, regelmatige en voldoende inkomsten 
wat in België correspondeert met: 
1) de aanvullende bijstandstelsels, die een minimaal niveau van bestaanszekerheid dien te waarborgen 
en uitsluitend via de algemene overheidsmiddelen worden gefinancierd, zijnde: het leefloon, de 
inkomensgarantie voor ouderen, de gewaarborgde gezinsbijslag, en de tegemoetkomingen aan 
gehandicapten 
2) de financiële maatschappelijke dienstverlening 
De klassieke sociale verzekeringen die deel uitmaken van het sociaal zekerheidsstelsel, d.i. de 
professionele risicoverzekeringen (arbeidsongevallenverzekering), de sector van de pensioenen 
(ouderdoms- en overlevingspensioenen), de werkloosheidssector, het stelsel van de gezinsbijslagen, 
ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, die gelden als inkomensvervangende uitkeringen en gestoeld zijn op 
het solidariteitsprincipe door middel van sociale bijdragen op arbeidsinkomsten (door werkgever en 
werknemer) moeten in principe mee in overweging genomen worden bij het bepalen van de voldoende 
bestaansmiddelen (zie nota Studiebureau, Dienst Vreemdelingenzaken, gevoegd bij het Verslag van 19 
mei 2011 namens de Commissie voor Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar 
Ambt, uitgebracht door de dames Leen Dierick en Catherine Fonck, Parl. St. Kamer, 2010-2011, doc. 
Nr. 53-0443/018, p.223-225. Zie ook verwijzing naar S. BOUCKAERT, Documentloze vreemdelingen. 
Grondrechtenbescherming doorheen de Belgische en internationale rechtspraak vanaf 1985, 
Antwerpen, Maklu, 2007, 293-295).  
Het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden in het licht van de artikelen 40, §4, 2° juncto 42bis §1 
van de Vreemdelingenwet. De beëindiging van het verblijfsrecht van een burger van de Unie, gelet op 
artikel 42bis §1 van de Vreemdelingenwet, is slechts mogelijk nadat werd vastgesteld dat de betrokken 
vreemdeling niet meer voldoet aan de in artikel 40 § 4 van de Vreemdelingenwet bedoelde voorwaarden 
of wanneer hij een onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandstelsel.”  
 
6.  
De motivering van de Dienst Vreemdelingzaken dat verzoeker omwille van het feit dat hij een 
werkloosheidsuitkering ontvangt, enkel kan voldoen aan de vereisten voor werkzoekenden om het 
verblijfsrecht te behouden is ongegrond.  
Verzoeker ontvangt een werkloosheidsuitkering en voldoet derhalve aan de voorwaarden in artikel 40 §4 
van de Vreemdelingenwet. 
Kortom, de Dienst Vreemdelingenzaken heeft niet aangetoond dat verzoeker niet langer voldoet aan de 
verblijfsvoorwaarden in artikel 40 §4 van de Vreemdelingenwet, evenmin werd onderzocht of verzoeker 
een onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandstelsel, en bijgevolg schendt de Dienst 
Vreemdelingenzaken het zorgvuldigheidsbeginsel.” 
 
3.2. De Raad wijst er op dat het zorgvuldigheidbeginsel de overheid de verplichting oplegt haar 
beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 
2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het 
zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op 
alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 
 
De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt onderzocht in het licht van de aangevoerde 
schendingen van artikelen 40, §4, eerste lid en 42bis van de Vreemdelingenwet, waarop de bestreden 
beslissing tot beëindiging van het recht op verblijf van meer dan drie maanden tevens steunt.  
 
Artikel 40, §4, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt:  
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“§ 4. Iedere burger van de Unie heeft het recht gedurende meer dan drie maanden in het Rijk te 
verblijven indien hij de in artikel 41, eerste lid, bedoelde voorwaarden 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;  
(…)”  
 
Aan dit verblijfsrecht kan echter een einde gesteld worden op basis van artikel 42bis van de 
Vreemdelingenwet, dat stipuleert wat volgt:  
 
”§ 1. Er kan een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht van de burger van de Unie door de minister 
of zijn gemachtigde indien hij niet meer voldoet aan de in artikel 40, § 4, en de in artikel 40bis, § 4, 
tweede lid, bedoelde voorwaarden of, voor de in artikel 40, § 4, eerste lid, 2° en 3°, bedoelde gevallen, 
indien hij een onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandstelsel van het Rijk. De minister of zijn 
gemachtigde kan zonodig controleren of aan de naleving van de voorwaarden voor de uitoefening van 
het verblijfsrecht is voldaan.  
 
Voor de toepassing van het eerste lid, teneinde te bepalen of de burger van de Unie een onredelijke 
belasting voor het sociale bijstandstelsel van het Rijk vormt, wordt rekening gehouden met het al dan 
niet tijdelijke karakter van zijn moeilijkheden, de duur van zijn verblijf in het Rijk, zijn persoonlijke situatie 
en het bedrag van de aan hem uitgekeerde steun.  
 
Bij de beslissing om een einde te stellen aan het verblijf, houdt de minister of zijn gemachtigde rekening 
met de duur van het verblijf van de betrokkene in het Rijk, diens leeftijd, gezondheidstoestand, 
gezinssituatie en economische situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij 
bindingen heeft met zijn land van herkomst.  
 
§ 2. Een burger van de Unie behoudt evenwel het verblijfsrecht zoals voorzien in artikel 40, § 4, eerste 
lid, 1°, in de volgende gevallen :  
1° hij is als gevolg van ziekte of ongeval tijdelijk arbeidsongeschikt;  
2° hij bevindt zich, na ten minste één jaar te hebben gewerkt, in een toestand van naar behoren 
vastgestelde onvrijwillige werkloosheid en heeft zich als werkzoekende bij de bevoegde dienst voor 
arbeidsbemiddeling ingeschreven;  
3° hij bevindt zich in een toestand van naar behoren vastgestelde onvrijwillige werkloosheid na afloop 
van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van minder dan één jaar of hij is in de eerste twaalf maanden 
onvrijwillig werkloos geworden en heeft zich als werkzoekende bij de bevoegde dienst  voor 
arbeidsvoorziening ingeschreven. In dit geval blijft het statuut van werknemer ten minste zes maanden 
behouden;  
4° hij start met een beroepsopleiding. Behalve in geval van onvrijwillige werkloosheid is voor het behoud 
van het statuut van werknemer in dit geval een verband vereist tussen de voorafgaande 
beroepsactiviteit en deze opleiding.” 
 
3.3. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de Nederlandse verzoeker werkte in 
Nederland maar woonachtig was in België.  
 
Verzoeker kon geen beroep doen op het statuut van werknemer in de zin van artikel 40, § 4, eerste lid, 
1° van de Vreemdelingenwet daar dit statuut enkel geldt voor wie in België, in casu het EU gastland, 
werknemer is, hetgeen voor verzoeker niet het geval was (zie in de zin ook artikel 7, lid 1, onder a) van 
de Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het 
recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en 
hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 
64/221/EEG,68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG 
en 93/96/EEG (hierna: richtlijn 2004/38/EG) (Pb.L. 29 juni 2004, afl. 229/35) waarvan artikel 40 van de 
Vreemdelingenwet de omzetting vormt. (zie samenvatting en memorie van toelichting bij Wetsontwerp 
van 11 januari 2007 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Parl. St. Kamer, 2006-
2007, doc. nr. 51-2845/1). 
 
Verzoeker was in wezen een migrerende werknemer in de zin van artikel 45 van het Verdrag 
betreffende de Werking van de Europese Unie (HvJ 11 september 2007, C-287/05, Hendrix, pt. 46).  
 
Verzoeker werd in België ingeschreven als beschikker van voldoende bestaansmiddelen en verkreeg 
een verblijfsrecht als Unieburger verkregen op grond van artikel 40, § 4, eerste lid, 2° van de 



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 

Vreemdelingenwet. Deze bestaansmiddelen werden verworven op basis van zijn tewerkstelling in 
Nederland voor Securitas. Verzoeker werd op 27 juli 2011 in het bezit gesteld van een E-kaart.  
 
3.4. Uit artikel 42bis, § 1 van de Vreemdelingenwet volgt dat de gemachtigde mag controleren of aan de 
naleving van de voorwaarden voor de uitoefening van het verblijfsrecht is voldaan. De gemachtigde is 
tot zulke controle overgegaan en heeft vastgesteld dat verzoeker sinds 9 juli 2012 niet meer werkzaam 
is bij Securitas in Nederland.  
 
Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 11 december 2014 kennis heeft genomen van de 
brief van 22 oktober 2014, waarin de gemachtigde hem vroeg om recente bewijzen voor te leggen over 
zijn huidige activiteiten als werknemer, zelfstandige, werkzoekende, student of als beschikker van 
voldoende bestaansmiddelen. Wat betreft de hoedanigheid van beschikker van voldoende 
bestaansmiddelen, werd vermeld dat een bewijs van geldige ziekteverzekering en bestaansmiddelen 
vereist is “bvb. : (…) bij  uitkering: attest van uitbetalende instantie met duidelijke vermelding van de 
aard en de regelmaat van de uitkering (…)”. Daarbij stipuleerde de gemachtigde dat “Alle mogelijke 
bewijzen van bestaansmiddelen mogen worden voorgelegd”. 
 
Uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoeker als gevolg van deze vraag onder meer volgende 
documenten heeft voorgelegd: “attest van volledige werkloosheid en de verworven 
werkloosheidsuitkering van 2012-2013-2014”, wat steun vindt in het administratief dossier. 
 
3.5. Dienaangaande wordt in de bestreden beslissing gemotiveerd: “Betrokkene legt een bewijs voor 
van de werkloosheidsuitkering die hij sinds augustus 2012 ontvangt als werkzoekende. Het verkrijgen 
van werkloosheidsuitkering op zich geeft geen recht op het behouden van het verblijfsrecht. Betrokkene 
dient, immers, ongeacht of hij de uitkering ontvangt of niet, beschouwd te worden als werkzoekende. 
Één van de voorwaarden voor het verkrijgen van werkloosheidsuitkering is immers ingeschreven zijn als 
werkzoekende bij bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling. Betrokkene is en blijft bijgevolg ook met de 
werkloosheidsuitkering een werkzoekende en dient bijgevolg, met of zonder die uitkering, te voldoen 
aan de hierboven vermelde vereisten om het verblijfsrecht als werkzoekende te kunnen behouden.” 
 
Vervolgens stelt de gemachtigde vast dat verzoeker geen recht op verblijf kan behouden als 
werkzoekende. Weliswaar is verzoeker ingeschreven bij de VDAB maar bij gebrek aan concrete 
bewijzen, besluit de gemachtigde dat hij niet afdoende aangetoond heeft als werkzoekende een reële 
kans te maken op tewerkstelling, zodat hij niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 40, § 4, eerste 
lid, 1° om het verblijfsrecht te kunnen behouden.  
 
3.6. Verzoeker wijst erop dat hij een werkloosheidsuitkering ontvangt en derhalve voldoet aan de 
voorwaarden in artikel 40, § 4 van de Vreemdelingenwet. Het ontvangen van een 
werkloosheidsuitkering betekent niet automatisch dat hij daardoor een onredelijke belasting zou vormen 
voor het sociale bijstandsstelsel. Verzoeker betoogt dat de gemachtigde hieromtrent geen enkele 
afweging heeft gemaakt en niet heeft onderzocht of er al dan niet sprake is van een onredelijke 
belasting. Hij meent dat het onzorgvuldig is om tot de beëindiging van het verblijf te beslissen terwijl hij 
nog voldoet aan de voorwaarden van artikel 40 van de Vreemdelingenwet. De motivering van de 
gemachtigde dat verzoeker omwille van het feit dat hij een werkloosheidsuitkering ontvangt enkel kan 
voldoen aan de vereisten voor werkzoekenden om het verblijfsrecht te behouden, is volgens verzoeker 
ongegrond.  
 
3.7. Vooreerst merkt de Raad op dat verzoeker, na werkloos te zijn geworden, niet in aanmerking kwam 
voor een behoud van verblijfsrecht in de zin van artikel 42bis, § 2 van de Vreemdelingenwet, daar deze 
bepaling enkel geldt ten aanzien van werknemers die werkzaam zijn in het EU gastland, in casu België. 
Zoals eerder vastgesteld, werkte verzoeker in Nederland (zie in deze zin ook artikel 7, § 3 van de 
richtlijn 2004/38/EG waarvan artikel 42bis, § 2 van de Vreemdelingenwet de omzetting vormt.) 
 
3.8. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde, na onderzoek, besluit dat  “Betrokkene toont 

bijgevolg niet aan nog te voldoen aan de voorwaarden van art. 40 §4,1e lid om het verblijfrecht te 

kunnen behouden.”.  

Uit de bestreden beslissing blijkt evenwel dat de gemachtigde daarbij enkel onderzocht of verzoeker zijn 

verblijfsrecht kan behouden als werkzoekende in de zin van artikel 40, § 4, eerste lid, 1° van de 

Vreemdelingenwet, dat de omzetting vormt van artikel 14, lid 4, onder b) van de richtlijn 2004/38/EG.  

De Raad wijst erop dat beide bepalingen in beginsel gelden voor Unieburgers die het EU gastland zijn 

binnengekomen om werk te zoeken. Dit blijkt hier niet het geval, daar verzoeker destijds niet naar België 

is gekomen om werk te zoeken; hij had al werk in Nederland en was ingeschreven in België als 

beschikker van voldoende bestaansmiddelen.  

 
3.9. In elk geval blijkt thans duidelijk uit de bestreden beslissing en het administratief dossier dat geen 
volledig onderzoek werd gevoerd naar al “de voorwaarden van art. 40 §4,1e lid om het verblijfrecht te 
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kunnen behouden.”. In het bijzonder werd de mogelijkheid om een inschrijving en verblijfsrecht te 
behouden als beschikker van voldoende bestaansmiddelen onder 2°, hetgeen eveneens behoort tot de 
werkingssfeer van artikel 40, § 4, eerste lid van de Vreemdelingenwet, geenszins onderzocht.  
De gemachtigde meent immers dat het “verkrijgen van werkloosheidsuitkering op zich geeft geen recht 
op het behouden van het verblijfsrecht” en dat verzoeker “ongeacht of hij de uitkering ontvangt of niet, 
beschouwd [dient] te worden als werkzoekende”. 
 
De gemachtigde is derhalve niet nagegaan of de door verzoeker aangebrachte 
werkloosheidsuitkeringen kunnen worden beschouwd als voldoende bestaansmiddelen om te 
voorkomen dat hij tijdens zijn verblijf ten laste komt van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. Hij 
meent immers dat met werkloosheidsuitkeringen enkel rekening kan worden gehouden in het kader van 
een hoedanigheid van EU werkzoekende. 
 
3.10. De vraag stelt zich evenwel of het inkomen dat een verzoeker haalt uit een volledige 
werkloosheidsuitkering moet worden meegeteld om uit te maken of verzoeker een inschrijving en 
verblijfsrecht kan behouden als beschikker van voldoende bestaansmiddelen.  
 
Hierbij moet worden opgemerkt dat sinds verzoeker in Nederland werkloos werd, hij in België een 
volledige werkloosheidsuitkering verkrijgt, wat niet wordt betwist. Uit artikel 65, leden 2 en 5 van 
verordening nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de 
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, volgt dat de Nederlandse verzoeker een recht op uitkering 
heeft in de lidstaat van woonplaats, in casu België.  
 
3.11. De Raad herinnert er aan dat krachtens artikel 40, § 4, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet, 
een verblijfsrecht wordt toegekend aan de burger van de Unie die over voldoende bestaansmiddelen 
beschikt om te voorkomen dat hij tijdens zijn verblijf ten laste komt van het sociale bijstandsstelsel van 
het Rijk. Deze bepaling vormt de omzetting naar Belgisch recht van artikel 7,  lid 1, onder b) van de 
Richtlijn 2004/38/EG. 
 
Conform artikel 8, lid 4 van richtlijn 2004/38/EG wordt in artikel 40, § 4, tweede lid van de 
Vreemdelingenwet verder bepaald dat de in het eerste lid, 2° en 3° bedoelde bestaansmiddelen 
“minstens gelijk [moeten] 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 wordt gehouden met de 
aard en de regelmaat van dienst inkomsten en met het aantal familieleden die te zijnen laste zijn.” 
Lidstaten mogen volgens deze bepaling niet het bedrag van de bestaansmiddelen vaststellen dat zij als 
toereikend beschouwen, maar moeten rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de 
betrokkene.  
 
Verder bepaalt artikel 42bis, § 1, van de Vreemdelingenwet uitdrukkelijk dat “voor de in artikel 40, § 4, 
eerste lid, 2° en 3°, bedoelde gevallen” een einde kan worden gesteld aan het verblijfsrecht van een 
Unieburger “indien hij een onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandstelsel van het Rijk”.  
 
3.12. Het begrip “sociale bijstand” moet volgens het Hof van Justitie (zie HvJ 4 maart 2010, C-578/08, 
Chakroun, ro. 45-46 en HvJ 11 december 2007, C-291/05, Eind, ro. 29) worden begrepen als een 
autonoom begrip van het Unierecht. Dit begrip ziet op alle van overheidswege ingevoerde 
bijstandsstelsels, ongeacht of het om het nationale, regionale of lokale niveau gaat, waarop een beroep 
wordt gedaan door een persoon die niet beschikt over inkomsten die volstaan om in zijn eigen 
onderhoud en dat van zijn gezin te voorzien en die daardoor tijdens zijn verblijf ten laste van de 
overheidsfinanciën van de gastlidstaat dreigt te komen waardoor het totale bedrag van de door deze 
staat toekenbare steun zou kunnen worden beïnvloed (HvJ 15 september 2015, C-67/14, Alimanovic, pt. 
44; HvJ 11 november 2014, C-333/13, Dano, pt. 63, HvJ 19 september 2013, C-140/12, Brey, pt. 61).  
 
Uit de zaak Alimanovic volgt dat de aard van de betrokken werkloosheiduitkeringen, te weten sociale 
bijstand dan wel maatregelen om de toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken, doorslaggevend 
zijn om uit te maken of de betrokken werkloosheidsuitkeringen kunnen worden meegeteld om uit te 
maken of verzoeker een inschrijving en verblijfsrecht kan behouden als beschikker van voldoende 
bestaansmiddelen. Derhalve dient een kwalificatie van die uitkeringen te worden gegeven (HvJ 15 
september 2015, C-67/14, Alimanovic, pt. 42).  
 
Uit de zaken Vatsouras en Koupatantze volgt dat beroep doen op een “gewone” of “klassieke” 
werkloosheidsuitkering niet kan worden beschouwd als beroep doen op het sociale bijstandsstelsel van 
een EU gastland (HvJ 4 juni 2009, gevoegde zaken C-22/08 en C-23/08, Vatsouras en Koupatantze, ro. 
45: “Uitkeringen van financiële aard, die ongeacht de kwalificatie ervan in de nationale wetgeving 
bestemd zijn de toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken, kunnen niet als een “recht op sociale 
bijstand” in de zin van artikel 24, lid 2 van richtlijn 2004/38 worden beschouwd.”). 
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In de zaak Alimanovic oordeelde het Hof van Justitie anders over de betrokken Duitse uitkeringen, met 
name “uitkeringen van de basisvoorziening uit hoofde van boek II, te weten, uitkeringen voor 
arbeidsgeschikte werklozen, het zogeheten „Arbeitslosengeld II”, en sociale uitkeringen voor niet-
arbeidsgeschikte uitkeringsgerechtigden”. Deze uitkeringen werden door de Duitse verwijzende rechter 
zelf aangemerkt als „bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties” in de zin van 
artikel 70, lid 2, van de hierboven vermelde verordening nr. 883/2004. De Duitse verwijzende rechter 
beklemtoonde daartoe dat die uitkeringen ertoe strekken om aan personen die niet in hun 
levensonderhoud kunnen voorzien, de eerste levensbehoeften te verzekeren, en dat zij niet op premie 
of bijdrage berusten en worden gefinancierd uit de belastingen. Het betreft in andere woorden 
uitkeringen aan werklozen die geen recht hebben op een klassieke werkloosheidsuitkering. De Duitse 
verwijzende rechter merkte verder op dat aangezien die uitkeringen bovendien zijn genoemd in bijlage X 
bij verordening nr. 883/2004, zij voldoen aan de voorwaarden van artikel 70, lid 2, van die verordening, 
ook al maken zij deel uit van een stelsel dat daarnaast ook voorziet in uitkeringen om het zoeken naar 
werk te vergemakkelijken. Het Hof van Justitie voegde daaraan toe dat dergelijke uitkeringen, zoals 
volgt uit de rechtspraak van het Hof, tevens onder het begrip „sociale bijstand” in de zin van artikel 24, 
lid 2, van richtlijn 2004/38 (“Gelijke behandeling”) vallen. Het Hof stelde overigens ook vast, zoals de 
advocaat-generaal in punt 72 van zijn conclusie heeft opgemerkt, dat de hoofdfunctie van de betrokken 
uitkeringen juist bestaat in het dekken van de eerste levensbehoeften die noodzakelijk zijn om een 
menswaardig bestaan te leiden. Het Hof besluit dat de betrokken uitkeringen niet kunnen worden 
gekwalificeerd als prestaties van financiële aard die bestemd zijn de toegang tot de arbeidsmarkt van 
een lidstaat te vergemakkelijken maar moeten worden aangemerkt als „sociale bijstand” in de zin van 
artikel 24, lid 2, van richtlijn 2004/38. (HvJ 15 september 2015, C-67/14, Alimanovic, pt. 43-46). 
 
Eerder heeft het Hof van Justitie bevestigd dat de Belgische werkloosheidsuitkering een klassieke 
sociale zekerheidsuitkering is in de zin van Verordening nr. 1408/71 – verordening die later werd 
vervangen door de huidige Verordening nr. 883/2001 (HvJ 18 juli 2006, C-406/04, De Cuyper, pt. 27- 
34). Het Hof oordeelde dat een Belgische werkloosheidsuitkering het risico van inkomensverlies dekt dat 
een werknemer lijdt wanneer hij zijn baan verliest, terwijl hij nog arbeidsgeschikt is, en tevens gekoppeld 
is aan het beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. De hoofdfunctie van de Belgische 
werkloosheidsuitkering ligt dus in het vergemakkelijken van de toegang tot de arbeidsmarkt en niet in 
het voorzien van basisbehoeften. Het recht op werkloosheidsuitkering is verder niet afhankelijk van het 
al dan niet hebben van andere inkomsten of van een vermogenstoets. De Belgische 
werkloosheidsuitkering berust op bijdragen die door verzoeker weliswaar in Nederland werden betaald 
maar deze bijdragen dienen op grond van artikel 65 van Verordening 883/2004 als Belgische bijdragen 
te worden beschouwd. Er blijkt verder niet dat de Belgische volledige werkloosheidsuitkering die 
verzoeker heden geniet, dient te worden beschouwd als “bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling 
berustende prestaties” in de zin van artikel 70, lid 2, van de hierboven vermelde verordening nr. 
883/2004, noch wordt de Belgische werkloosheidsuitkering vermeld in bijlage X van deze verordening.  
 
3.13. De Raad besluit dat de Belgische werkloosheidsuitkering van verzoeker niet kan worden 
aangemerkt als sociale bijstand, in de zin van artikel 40, § 4, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet en 
artikel 8, lid 4 van richtlijn 2004/38/EG. Bijgevolg moet het inkomen dat verzoeker haalt uit een volledige 
Belgische werkloosheidsuitkering worden meegeteld om uit te maken of verzoeker een inschrijving en 
verblijfsrecht kan behouden als beschikker van voldoende bestaansmiddelen.  
 
De Raad merkt op dat de gemachtigde evenwel kan nagaan of het bedrag van de toegekende 
werkloosheidsuitkering minstens gelijk is aan het inkomstenniveau onder hetwelk sociale bijstand kan 
worden verleend. In het kader van de evaluatie van de werkloosheidsuitkering als bestaansmiddel kan 
rekening worden gehouden met de persoonlijke situatie van de burger van de Unie, waarbij ondermeer 
rekening wordt gehouden met de aard en de regelmaat van de werkloosheidsuitkeringen, zoals de 
eventuele degressiviteit en het lage bedrag van de werkloosheidsuitkering of de eventuele uitsluiting of 
verlies van de werkloosheidsuitkering, inkomsten en met het aantal familieleden die te zijnen laste zijn. 
Indien de werkloosheidsuitkering van verzoeker zo laag is dat hij eventueel een recht op bijpassen uit 
het leefloon zou hebben, dan kan het inkomen verkregen uit de werkloosheidsuitkering als onvoldoende 
worden beschouwd om te voorkomen dat verzoeker alsnog ten laste van het sociale bijstandsstelsel van 
België zou komen. In casu blijkt uit de bestreden beslissing niet dat dit werd onderzocht.  
Evenmin is de gemachtigde nagegaan of verzoeker een onredelijke belasting vormt voor het sociale 
bijstandsstelsel. 
 
3.14. Het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden in het licht van de artikelen 40, § 4, eerste lid juncto 
42bis, § 1 van de Vreemdelingenwet. De beëindiging van het verblijfsrecht van een burger van de Unie, 
gelet op artikel 42bis van de Vreemdelingenwet, is slechts mogelijk nadat werd vastgesteld dat de 
betrokken vreemdeling niet meer voldoet aan alle in artikel 40, § 4, eerste lid van de Vreemdelingenwet 
bedoelde voorwaarden of wanneer hij een onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandsstelsel.  
De gemachtigde is niet nagegaan of verzoeker zijn inschrijving en verblijfsrecht kon behouden als 
beschikker van voldoende bestaansmiddelen om te voorkomen dat hij tijdens zijn verblijf ten laste komt 
van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk, in de zin van artikel 40, § 4, eerste lid, 2° van de 
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Vreemdelingenwet. Nochtans blijkt uit de bespreking hierboven dat het inkomen van verzoeker uit een 
volledige Belgische werkloosheidsuitkering niet kan worden beschouwd als sociale bijstand en bijgevolg 
moet worden meegeteld om uit te maken of verzoeker een inschrijving en verblijfsrecht kan behouden 
als beschikker van voldoende bestaansmiddelen. Evenmin is de gemachtigde nagegaan of verzoeker 
een onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandsstelsel. 
 
Uit wat voorafgaat blijkt dat de gemachtigde bij het beëindigen van het verblijfsrecht van verzoeker het 
aangebrachte attest inzake werkloosheidsuitkeringen onafdoende zorgvuldig heeft beoordeeld in het 
licht van de artikelen 40, § 4, eerste lid juncto 42bis van de Vreemdelingenwet. Deze vaststelling leidt tot 
de nietigverklaring van de bestreden beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer 
dan drie maanden.  
 
Het gegeven dat de beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden 
met bevel om het grondgebied te verlaten dient te worden vernietigd, leidt in voorliggende zaak tot de 
bijkomende conclusie dat ook de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, die 
verzoeker op 3 april 2015 werd betekend niet rechtsgeldig werd genomen. De gemachtigde kan in casu 
immers geen bevel om het grondgebied te verlaten betekenen aan verzoeker zonder eerst op een 
zorgvuldige wijze te hebben nagegaan of zijn recht op verblijf van meer dan drie maanden al dan niet 
kon behouden.  
 
 
OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
 
 
 
Enig artikel  
 
De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 16 maart 2015 die een einde stelt  aan het recht op verblijf van meer dan drie 

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

 
 
 
Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht december tweeduizend vijftien door: 
 
mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
 
mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
I. VERLOOY M. MAES 
 


