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 nr. 179 241 van 13 december 2016 

in de zaak RvV X / II 
 
 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 
 
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 
en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 
 
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 
 
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn, op 2 september 2016 
heeft ingediend om de schorsing en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 
gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 
13 juli 2016 die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 
grondgebied te verlaten. 
 
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 oktober 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 
18 november 2016. 
 
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 
 
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat P. LOOS en van advocaat C. 
MUSSEN, die verschijnt voor de verwerende partij. 
 
 
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
 
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
 
De verzoekende partij werd op 19 november 2014 in het bezit gesteld van een bijlage 8 en op 17 
december 2014 van een E-kaart. 
 
In de loop van april 2016 wordt de verzoekende partij door de burgemeester te Mechelen uitgenodigd 
om recente bewijzen voor te leggen van het hebben van een reële kans op tewerkstelling en een VDAB-
attest of sollicitatiebrieven en een attest van het OCMW in de mate dat de verzoekende partij de 
hoedanigheid van werkzoekende heeft. Deze bewijzen diende uiterlijk 30 mei 2016 voorgelegd te 
worden. 
 
De verzoekende partij legt een attest van het OCMW voor waaruit blijkt dat hij geen leefloon ontving, 
verschillende sollicitatiebrieven, een attest van inschrijving bij de VDAB en bewijzen dat hij opleidingen 
volgt. 
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Op 13 juli 2016 verricht de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris een onderzoek bij de RSZ-
databank (Dolsis), waaruit komt vast te staan dat de verzoekende partij slechts heeft gewerkt tot 22 
november 2014. 
 
Op 13 juli 2016 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de 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 is de bestreden beslissing die luidt: 
 
“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 
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: D. M.     Geboorteplaats: New Dehli 
Nationaliteit:Nederland    Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 
Geboortedatum : 07.05.1970   Verblijvende te: (…). 
 
Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 dagen. 
 
Reden van de beslissing: 
 
Betrokkene diende op 14.06.2016 een aanvraag voor een verklaring van inschrijving in als 
werkzoekende. Hij werd op 19/11/2014 in het bezit gesteld van een bijlage 8 en op 17.12.2014 van een 
E-kaart. 
Overeenkomstig art.42bis, §1 van de wet van 15.12.1980 kan de Staatssecretaris of zijn gemachtigde 
controleren of aan de naleving van de verblijfsvoorwaarden wordt voldaan. Betrokkene werd daarom op 
13.04.2016 uitgenodigd om binnen de maand na kennisname van onze brief, nieuwe documenten voor 
te leggen aangaande zijn huidige activiteiten. Deze brief werd aan betrokkene betekend op 20.04.2016 
en legde vervolgens volgende documenten voor: attest van het OCMW waaruit blijkt dat betrokkene 
geen steun ontvangt, attest van ontvangen werkloosheidsuitkeringen van januari 2015 tot april 2016 en 
bewijzen van opleidingen. 
Uit recent nazicht van de RSZ-databank (dolsis) blijkt dat betrokkene slechts gewerkt heeft tot 
22.11.2014. Nadien is hij niet meer gemeld en dus tewerkgesteld geweest. Op basis van achterhaalde 
tewerkstelling kan het verblijfsrecht als werknemer niet behouden blijven. Betrokkene kan ook geen 
toepassing genieten van de uitzonderingsgronden van art.42bis, §2, 2° of 3° van de wet van 15.12.1980 
om het verblijfsrecht te behouden als werknemer. Hij heeft immers sinds zijn aanvraag geen volledig 
jaar gewerkt (art.42bis, §2, 2°) en is reeds meer dan 6 maanden werkloos (art.42, §2, 3°). Betrokkene 
dient dus beschouwd te worden als werkzoekende. 
Als werkzoekende dient betrokkene, overeenkomstig art.50, §2, 3° van het KB van 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 bewijst ingeschreven te zijn bij de 
bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling (Actiris). Hij maakt aan de hand van de voorgelegde 
bewijsstukken echter niet aannemelijk een reële kans te maken op tewerkstelling. De achterhaalde 
tewerkstelling geeft immers geen enkele garantie op tewerkstelling in de nabije toekomst. Het is niet 
omdat betrokkene in het verleden de kans heeft gekregen om een bepaalde periode te werken dat dit 
wil zeggen dat hij in de nabije toekomst hoe dan ook kans maakt op tewerkstelling. Betrokkene toont 
aan reeds eerdere opleidingen gevolg te hebben, waarvan momenteel één nog lopende is. Betrokkene 
levert wel degelijk inspanningen om zijn arbeidskansen te vergroten maar desondanks dienen we vast 
te stellen dat betrokkene intussen al meer dan 1,5 jaar werkloos. Ondanks het volgen van opleidingen 
wijst niets er op dat er binnenkort verandering zal komen in zijn situatie van werkloosheid. Betrokkene 
heeft al meerdere opleidingen afgerond, waaronder een opleiding Frans-Nederlands dactylo en 
administratief medewerker maar toch slaagt betrokkene er kennelijk niet meer in een tewerkstelling te 
bekomen of tenminste aan te tonen dat er weldra verandering zal komen in zijn situatie van 
werkloosheid door middel van bijvoorbeeld een werkbelofte. Ook aan de hand van de nog lopende 
opleiding kan betrokkene het verblijfsrecht niet behouden gezien ook deze geen garantie biedt op een 
tewerkstelling en aangezien deze opleiding niet kadert in de opgenomen uitzondering met betrekking tot 
het behoud van het verblijfsrecht van art.42bis, §1, 4° van de wet van 15.12.1980. er is namelijk geen 
verband tussen de voorafgaande beroepsactiviteit en deze opleiding. Bij gebrek aan concrete bewijzen, 
moet er dan ook besloten worden dat betrokkene niet afdoende heeft aangetoond een reële kans te 
maken op tewerkstelling waardoor het verblijfsrecht als werkzoekende ook niet kan behouden blijven. 
 
Aangezien betrokkene niet langer voldoet aan de eerder vermelde verblijfsvoorwaarden wordt een einde 
gesteld aan het verblijfsrecht overeenkomstig art.42bis, §1 van de wet van 15.12.1980. 
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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 werkzoekende bekomen op 19.11.2014 en dat hij niet meer toegelaten of gemachtigd is om hier te 
verblijven op basis van een andere rechtsgrond.” 
 
2. Onderzoek van het beroep 
 
2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 42bis van de wet van 
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet), van de zorgvuldigheidsplicht en van de materiële 
motiveringsplicht.  
 
Het middel luidt als volgt: 
 
“2. Aangaande de gegrondheid van het beroep 
 
2.2.1 De motivering van de beslissing 
 
De beslissing werd als volgt gemotiveerd : 
 
(…)“ 
 
2.2.2 Voorafgaande opmerking 
 
Verzoeker wenst op te merken dat de beslissing en haar motivering vol typfouten staan wat bij hem een 
zeer slechte indruk geeft. Het lijkt alsof zijn casus geen belang vertoont. 
 
2.2.3 In rechte 
 
A) Artikel 42bis Vreemdelingenwet1 
 
Dit artikel stelt : 
 
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 voldoen 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 bijstandsstelsel van het Rijk. De minister of zijn 
gemachtigde kan zo nodig 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 bijstandsstelsel van het Rijk vormt, wordt rekening gehouden met het al dan 
niet tijdelijk 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. 
 
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 dat 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 dat geval een verband vereist tussen de voorafgaande 
beroepsactiviteit en deze opleiding. 
 
De motivering verwijst naar §2, 3° in de zin dat hij reeds langer dan 6 maanden werkloos is. Hiermee 
steunt de beslissing op de tijdelijke arbeidsovereenkomst die verzoeker heeft volbracht bij de 
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onderneming Start People NV voor een periode van 80 dagen2. Er bestaat geen discussie omtrent het 
feit dat verzoeker gewerkt heeft tot 22 november 2014 en dat deze arbeid beëindigd werd omwille van 
een tijdelijk arbeidscontract. Er is dus sprake van onvrijwillige werkloosheid. 
 
Tot grote verbazing van verzoeker verwijst de motivering verder naar artikel 42bis §2,4° 
Vreemdelingenwet, doch concludeert de beslissing dat er geen verband bestaat tussen de gevolgde 
opleiding en de voorafgaande beroepsactiviteit. Nochtans bepaalt deze wettelijke uitzondering : 
“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.” (eigen onderlijning) 
De beslissing verwijst naar het ontbreken van enige band tussen de vorige beroepsactiviteit van 
verzoeker en de huidig gevolgde opleiding. De beslissing houdt hierbij geen rekening met de 
voorafgaande wettelijke voorwaarde, namelijk de vereiste van een vrijwillige werkloosheid om de 
noodzaak van dergelijk verband aan te tonen. In casu heeft verzoeker een tijdelijk arbeidscontract 
uitgediend om daarna opnieuw te solliciteren tijdens de daaropvolgende maanden3. Er is geen sprake 
van enige vrijwillige werkloosheid waardoor verzoeker zich beroept op artikel 42bis §2,4° van de 
Vreemdelingenwet. 
De Raad van Vreemdelingenbetwistingen heeft reeds geoordeeld dat dergelijk onzorgvuldige 
feitenverzameling een schending uitmaakt van de zorgvuldigheidsplicht als algemeen beginsel van 
behoorlijk bestuur4 : 
 
“De verwerende partij is onzorgvuldig geweest en had informatie moeten inwinnen over de situatie van 
verzoeker in het licht van de toepassing van artikel 42bis, §2, 4° Vreemdelingenwet. De 
zorgvuldigheidsverplichting is geschonden want de beslissing steunt niet op deugdelijke 
feitenvergaring.” 
 
In huidige casus stelt verzoeker zich de vraag in hoeverre de beslissing de correcte feiten weergeeft. De 
beslissing verwijst naar een periode van werkloosheid van +- 1,5 jaar. Men komt tot het besluit dat 
verzoeker geen reële kans heeft op het bekomen van een tewerkstelling. Nochtans zal verzoeker deze 
maand een opleiding beëindigen bij de VDAB waardoor hij zal afstuderen als administratief werknemer. 
Tevens voorziet deze opleiding in een stage en het initiatief van de opleidingsinstantie om actief werk te 
zoeken voor de deelnemers waaronder verzoeker. 
 
Verzoeker heeft een aantal voorbereidende opleidingen dienen te volgen, zoals blijkt uit de bijgebrachte 
documenten5. In de aangevochten beslissing gaat men uit van verschillende opleiding, doch niets is 
minder waar. Het gaat om één globale opleiding waarbij bepaalde deelnemers een aantal 
voorbereidende opleidingen dienen te volgen. Verzoeker zal de totale opleiding in augustus 2016 
beëindigen. Er werd aan verzoeker dan ook niet toegelaten om bijkomende informatie in te dienen. Men 
gaat er zomaar vanuit dat dergelijke realiteit zich vertoont wat enorme gevolgen met zich mee kan 
brengen. In de beslissing gaat men er vanuit dat hij reeds de opleiding tot administratief bediende heeft 
voltooid, hoewel hij deze opleiding pas beëindigd op 31 augustus 2016. 
 
De totale opleiding duurt meer dan één jaar. Het is contradictorisch wanneer verzoeker wordt toegelaten 
om deze opleiding te volgen wanneer men één maand voor het einde waarin hij zal slagen, men besluit 
om zijn verblijfsrecht te beëindigen omwille van het ontbreken van enige tewerkstelling tijdens de 
procedure van opleiding. 
Bovendien stelt men ten onrechte dat deze opleidingen geen garantie bieden op tewerkstelling. Men kan 
toch moeilijk de redenering volgen dat de éénjarige opleiding van de VDAB een maat voor niets is voor 
de meeste cursisten? Dient men juist niet het einde van de opleiding af te wachten alvorens men 
dergelijke conclusie stelt? 
 
Verzoeker vindt het tot slot enorm spijtig dat hij niet de opportuniteit heeft gekregen om bijkomende 
informatie te leveren en leeft op dit moment zeer gespannen in afwachting van de uitkomst van huidig 
beroep. 
 
B) onredelijke belasting voor het sociale bijstandsstelsel 
 
De beslissing motiveert niet in welke mate verzoeker een onredelijke belasting vormt voor het sociale 
bijstandsstelsel van het Rijk. 
 
Noch uit de beslissing of het administratief dossier kan worden afgeleid of de gemachtigde is nagegaan 
of de door verzoeker aangebrachte werkloosheidsuitkeringen minstens gelijk zijn aan het 
inkomstenniveau onder hetwelk sociale bijstand kan worden verleend, of verzoeker een onredelijke 
belasting vormt voor het socialebijstandsstelsel van het Rijk, er of er rekening werd gehouden met de 
persoonlijke situatie van verzoeker waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de aard en de 
regelmaat van diens inkomsten en met het aantal familieleden die te zijnen laste zijn. 
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De Raad Vreemdelingenbetwistingen oordeelt dan ook: 
 
“Verzoeker kan worden gevolgd waar hij stelt dat het gegeven dat men een werkloosheidsuitkering 
ontvang, niet automatisch betekent dat men daardoor ook een onredelijke belasting vormt voor het 
socialebijstandssysteem. Daarenboven dient te worden opgemerkt dat het Hof van Justitie in zijn 
rechtspraak heeft bevestigd dat een beroep doen op een werkloosheidsuitkering geen beroep doen is 
op het socialebijstandsstelsel van een EU-gastland. Ten overvloede wijst de Raad erop dat het begrip 
“sociale bijstandé volgens het Hof van Justitie 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. De klassieke sociale verzekeringen die deel uitmaken 
van het sociale zekerheidsstelsel, d.i. de professionele risicoverzekeringen 
(arbeidsongevallenverzekeringen), de sector van pensioenen , de werkloosheidssector, het stelsel van 
de gezinsbijslagen, ziekte en invaliditeitsuitkeringen, die gelden als inkomstenvervangende 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. Het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden in het licht van de 
artikelen 40, §4, 2° juncto 42bis, §1 vreemdelingenwet.” 
 
Verzoeker heeft een maandelijkse werkloosheidsuitkering van 1170,26 EUR7 en verkrijgt hij geen 
enkele andere sociale bijdrage die het sociale bijstandsstelsel zou kunnen belasten.” 
 
2.2. De verwerende partij legt geen nota met opmerkingen neer. 
 
2.3. Uit het middel blijkt dat de verzoekende partij de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert zodat 
hij de schending aanvoert van de materiële motiveringsplicht die in het licht van artikel 42bis van de 
vreemdelingenwet moet worden onderzocht. 
 
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd 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 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 (cfr. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 
 
In een eerste onderdeel beroept de verzoekende partij zich op de toepassing van artikel 42bis van de 
vreemdelingenwet om te stellen dat zij haar verblijfsrecht behoudt. 
 
Artikel 42bis van de vreemdelingenwet, op grond waarvan een einde werd gesteld aan het recht op 
verblijf van meer dan drie maanden,  zoals van toepassing op het ogenblik van het nemen van deze 
beslissing luidt: 
 
“§ 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;  
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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.” 
 
De verzoekende partij betwist niet dat zij haar verblijf bekwam in toepassing van artikel 40, §4 als 
werknemer, dat luidt: 
 
“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; 
(…)” 
 
De verzoekende partij houdt voor dat dat zij zich kan beroepen op het bepaalde in artikel 42bis, §2, 3° 
van de vreemdelingenwet. 
 
Er wordt opgemerkt dat niet is betwist dat de verzoekende partij slechts werkte tot 22 november 2014 en 
dat zij zich in een toestand bevindt van naar behoren vastgestelde onvrijwillige werkloosheid na afloop 
van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van minder dan één jaar en dat zij in de eerste twaalf maanden 
onvrijwillig werkloos is geworden. De verzoekende partij erkent onder haar feitenomschrijving in het 
verzoekschrift dat zij werkte als uitzendkracht op 8 juli 2014 en dit tot 22 november 2014. De 
arbeidsovereenkomst duurde geen zes maanden. Evenmin wordt betwist dat zij voor het nemen van de 
beslissing die een einde stelt aan haar recht op verblijf van meer dan drie maanden haar statuut van 
werknemer bedoeld in artikel 42bis, §2, 3° is verloren nu de in deze bepaling voorziene termijn van zes 
maanden is overschreden. Artikel 42bis, §2, 3° van de vreemdelingenwet werd al dus correct toegepast. 
 
De verzoekende partij beroept zich op artikel 42bis, §2, 4° van de vreemdelingenwet. In deze bepaling 
wordt voorzien dat de verzoekende partij haar statuut van werknemer geacht wordt te behouden indien 
de beroepsopleiding een verband heeft met de voorafgaande beroepsactiviteit bij onvrijwillige 
werkloosheid zoals in casu. 
 
De bestreden beslissing stelt dat er geen verband bestaat tussen de door de verzoekende partij 
gevolgde opleiding en haar eerdere arbeidsovereenkomst. De verzoekende partij stelt terecht dat dit 
motief niet correct is nu zij zich bevindt in een situatie van onvrijwillige werkloosheid zodat het niet 
vereist is dat er een verband bestaat tussen de opleiding en de eerdere beroepsactiviteit. Vastgesteld 
wordt dat de verzoekende partij zich in de uitzonderingssituatie bepaald in artikel 42bis, §2, 4° van de 
vreemdelingenwet bevindt en haar verblijfsrecht volgens het bepaalde in de eerste zin van §2 behoudt. 
Aldus maakt de verzoekende partij de schending van de materiële motiveringsplicht en van artikel 42bis, 
§2, 4° van de vreemdelingenwet aannemelijk. Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van de 
beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden. De overige 
aangevoerde schendingen behoeven geen verdere bespreking. 
 
Het gegeven dat de beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden 
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, vervat in de kennisgeving van de bestreden 
beslissing, niet rechtsgeldig werd genomen. De gemachtigde kan in casu immers geen bevel om het 
grondgebied te verlaten uitreiken aan verzoekende partij zonder eerst op een zorgvuldige wijze te 
hebben nagegaan of aan haar recht op verblijf van meer dan drie maanden al dan niet een einde kan 
worden gesteld. 
 
3. Korte debatten 
 
De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 
bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 
21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 
vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient 
derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 
schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
 
Artikel 1 
 
De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 
Vereenvoudiging van 13 juli 2016 die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie 
maanden met bevel om het grondgebied te verlaten, wordt vernietigd. 
 
Artikel 2 
 
De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 
 
 
 
 
 
 
Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien december tweeduizend zestien door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 
 


