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 nr. 171 445 van 7 juli 2016 

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 VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn, op 13 april 2016 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 14 maart 2016 tot 

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

20). 

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 17 mei 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 juni 2016. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat A. AERDEN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 15 september 2015 diende de verzoekende partij een aanvraag in tot het verkrijgen van een 

verklaring van inschrijving als werknemer/werkzoekende.  

 

1.2. Op 14 maart 2016 nam de verwerende partij een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Deze bijlage 20 vormt de 

bestreden beslissing. Zij is gemotiveerd als volgt: 
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“In uitvoering van artikel 51, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

aanvraag voor een verklaring van Inschrijving, die op 15.09.2015 werd ingediend door: (…) 

om de volgende reden geweigerd:X 

 

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

als burger van de Unie. 

Betrokkene diende op 15.09.2015 een aanvraag voor een verklaring van inschrijving in als 

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

gestelde termijn van 3 maanden de nodige bewijsstukken voor te leggen (overeenkomstig 

art.50, §2,1° of 3° van het KB van 08.10.1981), vandaar dat de gemeente op 15.12.2015 besliste tot een 

weigeringsbeslissing zonder bevel waarbij betrokkene alsnog de kans kreeg de gevraagde 

bewijsstukken voor te leggen binnen een bijkomende termijn van één maand. Deze beslissing werd 

aan betrokkene betekend op 23.12.2015. Zij legde volgende stukken voor: inschrijvingsbewijs VDAB dd. 

22.09.2015, vacatures, sollicitatiebewijzen, een trajectovereenkomst en papieren ivm echtscheiding. 

Uit de stavingstukken moet worden besloten dat zij de inschrijving niet kan genieten als werknemer bij 

gebrek aan een geldige verklaring van indienstneming of tewerkstelling overeenkomstig het model van 

de bijlage 19bis of gelijkwaardig (art.50, §2, 1° van het KB van 08.10.1981). Betrokkene heeft gewerkt 

van 09.03.2016 t.e.m. 11.03.2016 in interim verband met dag contracten. Momenteel is betrokkene weer 

niet gemeld in de databank van de RSZ. Zij moet dus als werkzoekende worden beschouwd. 

Betrokkene kan evenmin de inschrijving genieten als werkzoekende. Overeenkomstig art.50, §2, 3° van 

het KB van 08.10.1981 dient een werkzoekende aan te tonen (1) Ingeschreven te zijn bij de bevoegde 

dienst voor arbeidsbemiddeling of sollicitatiebrieven voor te leggen. en (2) het bewijs te leveren een 

reële kans op tewerkstelling te maken. 

 

Betrokkene toont aan ingeschreven te zijn bij de VDAB dd. 22.09.2015. Zij legt ook nog een 

trajectovereenkomst van de VDAB voor, maar het is niet omdat men een trajectovereenkomst afsluit 

met de VDAB dat er een reële kans op tewerkstelling zou zijn. De trajectbegeleiding voorziet in een 

aantal stappen en acties die nog moeten ondernomen worden en vormt eerder een begeleidend kader 

in de zoektocht naar werk. 

Betrokkene legt verder nog enkele vacatures en bewijzen van sollicitaties voor. Ondanks de sollicitatie-

inspanningen van betrokkene zit er nergens in het dossier informatie over een succesvol afgeronde 

sollicitatieprocedure of een concreet voorstel van een werkgever om in de nabije toekomst 

in dienst te treden. Aan de hand van de voorgelegde documenten heeft betrokkene weliswaar 

aangetoond werk te zoeken, maar niet afdoende bewezen een reële kans op tewerkstelling te maken. 

Het is immers niet omdat men zich kandidaat stelt bij potentiële werkgevers dat daarbij automatisch mag 

verondersteld worden dat betrokkene een reële kans op tewerkstelling maakt. 

Sinds het indienen van de aanvraag heeft betrokkene 3 dagen gewerkt in interim verband met dag 

contracte nl. van 09.03.2016 t.e.m. 11.03.2016. 

Momenteel staat betrokkene weer niet gemeld in de databank van de RSZ wat laat vermoeden dat er 

geen tewerkstelling meer is. Bovendien kan er niet achterhaald worden over hoeveel uren tewerkstelling 

per dag het hier zou gaan waardoor niet kan vastgesteld worden of het hier om niet marginale 

tewerkstelling gaat. 

In het dossier steekt evenmin informatie over diploma's, kwalificaties of relevante werkervaring van 

betrokkene. Vandaar dat geen rekening kan gehouden worden met deze elementen bij de beoordeling 

van het dossier. 

Wat betrokkene wil aantonen met de documenten ivm haar echtscheiding is niet duidelijk. Dit document 

doet hier niet ter zake en heeft geen invloed op het dossier. 

Betrokkene kan evenmin de inschrijving genieten als werkzoekende (art.50, §2, 3° van het KB van 

08.10.1981).” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In een eerste en enig middel werpt verzoekster op, “Schending van artikel 2 en 3 van de Wet van 29 

iuli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; schending van artikel 40. §4 

en 62 van de Vreemdelingenwet.” 

 

Verzoekster betoogt als volgt: 

 

“1. Algemeen juridisch kader 
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Krachtens artikel 62 van de Vreemdelingenwet dienen aile administratieve beslissingen, genomen in 

toepassing van deze wet, gemotiveerd te worden. Die motiveringsplicht omvat de verschillende 

verwijderingsmaatregelen, waaronder het bevel om het grondgebied te verlaten.2 

Met de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen werd die 

motivering aangevuld met substantiële componenten. Bestuurshandelingen moeten overeenkomstig 

deze wet afdoende gemotiveerd zijn en dienen de juridische en feitelijke overwegingen te vermelden die 

aan de beslissing ten grondslag liggen. 

Een afdoende motivering houdt in dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te 

kunnen dragen. De motivering moet m.a.w. draagkrachtig zijn. De aangevoerde motieven moeten 

pertinent zijn en de beslissing verantwoorden. Dit wil zeggen dat ze duidelijk en concreet de redenen 

moet weergeven die haar kunnen verantwoorden. De motivering moet ook volledig zijn, wat betekent dat 

zij een voldoende grondslag voor aile onderdelen van de beslissing behoort te zijn. 

2. Toetsing van de bestreden beslissing aan de materiële en formele motiveringsplicht, artikel 40, §4 en 

62 Vw. 

De motivering is niet afdoende, zoals vereist door de Wet Motivering Bestuurshandelingen. 

Dat de Staatssecretaris derhalve de bewijswaarde van de door verzoekende partij ingediende 

documenten miskent en hiermee de art. 2 en 3 van de Wet Motivering Bestuurshandelingen miskent. 

De Staatssecretaris is van mening dat uit de door verzoekster voorgelegde documenten niet blijkt dat er 

een reële kans op tewerkstelling bestaat. 

Evenwel legde verzoekster zeer veel documenten neer (sollicitaties, vacatures, een trajectovereen-

komst, ...) waaruit blijkt dat verzoekster weldegelijk een reële kans maakt om werk te vinden. 

Verzoekster werkte in het verleden reeds in België en Nederland, zodat zij weldegelijk relevante 

arbeidservaring heeft opgedaan. 

Verzoekster voldoet, in tegenstelling tôt wat de staatssecretaris beweert, weldegelijk aan de 

voorwaarden gesteld in artikel 40, §4 Vw. 

Het moge duidelijk zijn dat in casu de evenredigheidstoets door de staatssecretaris niet zorgvuldig is 

uitgevoerd en dat bijgevolg artikelen 2 en 3 van de Wet Motivering Bestuurshandelingen zijn 

geschonden. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

2.2. 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 in 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: de Vreemdelingenwet) heeft tot doel de bestuurde in kennis te 

stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij 

kan beoordelen 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 21 juni 2004, nr. 132.710). De verzoekende partij kan gelet op wat kan worden 

gelezen in de bestreden bijlage 20 bezwaarlijk voorhouden dat de motivering ervan niet afdoende is. De 

theoretische beschouwingen over de formele motiveringsplicht tonen daarvan geen schending aan. De 

Raad stelt voorts vast dat de verzoekende partij de motieven die aan de grondslag liggen van de 

bestreden beslissing kent nu zij deze aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt in een middel waarin 

tevens de schending van de materiële motiveringsplicht wordt opgeworpen, zodat is voldaan aan de 

formele motiveringsplicht. Het middel dient derhalve te worden behandeld vanuit het oogpunt van de 

materiële motiveringsplicht. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag 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 de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

2.3. De verwerende partij beoordeelt op zeer uitgebreide wijze de door de verzoekende partij ter 

ondersteuning van haar in punt 1.1. bedoelde aanvraag neergelegde documenten. Met haar stelling dat 

ze “zeer veel” documenten heeft neergelegd en haar overtuiging dat ze wel degelijk een reële kans 

maakt om werk te vinden kan verzoekster de desbetreffende beoordeling van de verwerende partij niet 

onderuit halen, met name, “Betrokkene toont aan ingeschreven te zijn bij de VDAB dd. 22.09.2015. Zij 

legt ook nog een trajectovereenkomst van de VDAB voor, maar het is niet omdat men een 

trajectovereenkomst afsluit met de VDAB dat er een reële kans op tewerkstelling zou zijn. De traject-
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begeleiding voorziet in een aantal stappen en acties die nog moeten ondernomen worden en vormt 

eerder een begeleidend kader in de zoektocht naar werk. Betrokkene legt verder nog enkele vacatures 

en bewijzen van sollicitaties voor. Ondanks de sollicitatie-inspanningen van betrokkene zit er nergens in 

het dossier informatie over een succesvol afgeronde sollicitatieprocedure of een concreet voorstel van 

een werkgever om in de nabije toekomst in dienst te treden. Aan de hand van de voorgelegde 

documenten heeft betrokkene weliswaar aangetoond werk te zoeken, maar niet afdoende bewezen een 

reële kans op tewerkstelling te maken. Het is immers niet omdat men zich kandidaat stelt bij potentiële 

werkgevers dat daarbij automatisch mag verondersteld worden dat betrokkene een reële kans op 

tewerkstelling maakt. Sinds het indienen van de aanvraag heeft betrokkene 3 dagen gewerkt in interim 

verband met dag contracte nl. van 09.03.2016 t.e.m. 11.03.2016. Momenteel staat betrokkene weer niet 

gemeld in de databank van de RSZ wat laat vermoeden dat er geen tewerkstelling meer is. Bovendien 

kan er niet achterhaald worden over hoeveel uren tewerkstelling per dag het hier zou gaan waardoor 

niet kan vastgesteld worden of het hier om niet marginale tewerkstelling gaat. In het dossier steekt 

evenmin informatie over diploma's, kwalificaties of relevante werkervaring van betrokkene. Vandaar dat 

geen rekening kan gehouden worden met deze elementen bij de beoordeling van het dossier.” 

 

2.4. Het is niet omdat verzoekster in het verleden naar haar oordeel relevante werkervaring heeft 

opgedaan in België en Nederland dat zij ipso facto een reële kans maakt om werk te vinden. 

 

2.5. Het is niet omdat de verwerende partij na een beoordeling van de neergelegde stukken van oordeel 

is dat verzoekster niet aantoont een reële kans te hebben om werk te vinden, dat zij hiermee de 

bewijswaarde van de neergelegde documenten schendt. 

 

2.6. Met haar overtuiging dat ze voldoet aan de voorwaarden van artikel 40, §4, van de Vreemdelingen-

wet en dat de evenredigheidstoets niet zorgvuldig werd uitgevoerd door de verwerende partij, toont 

verzoekster hiervan geen schending aan. 

 

Het enig middel is niet gegrond.  

     

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven juli tweeduizend zestien door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


