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 nr. 187 230 van 22 mei 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Roemeense nationaliteit te zijn, op 24 januari 2017 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

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

beslissing van 8 december 2016 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 26 januari 2017 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 27 februari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 april 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat S. KÖSE loco advocaat D. 

VANDENHOUDT en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij, die verklaart van Roemeense nationaliteit te zijn, dient op 13 juni 2016 een 
aanvraag in voor een verklaring van inschrijving in hoedanigheid van werknemer/werkzoekende. 
 

Op 8 december 2016, met kennisgeving op 30 december 2016, neemt de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel 
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om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden 

als volgt: 

 

“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 13/06/2016 werd ingediend door: 

Naam: D., A.-I. (...) 

Nationaliteit: Roemenië 

Geboortedatum: (...).1972 

Geboorteplaats: Moroeni 

Identificatienummer in het Rijksregister: (...) 

Verblijvende te (...)  

om de volgende reden geweigerd : 

 

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 13/06/2016 een aanvraag voor een verklaring van inschrijving als werkzoekende 

(art.40, §4, 1ste lid, 1° van de wet van 15/12/1980) in. Ter staving van haar aanvraag legde zij volgende 

documenten voor: een inschrijvingsbewijs van de VDAB, een brief van de VDAB (ivm afspraak dd. 

14/07/2016), sollicitatiebewijzen, een inschrijving bij een interimkantoor en een inschrijving Nederlandse 

les. 

 

Betrokkene kan alvast de inschrijving niet genieten als werknemer bij gebrek aan een geldige verklaring 

van indienstneming of werkgeversverklaring overeenkomstig het model van de bijlage 19bis of 

gelijkwaardig (artikel 50, §2, 1° van het KB van 08/10/1981). Nergens uit het dossier blijkt dat zij op dit 

ogenblik tewerkgesteld is in België. Derhalve dient zij als werkzoekende beschouwd te worden. 

 

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

het KB van 08/10/1981 dient een werkzoekende ten eerste aan te tonen ingeschreven te zijn bij de 

VDAB of sollicitatiebewijzen voor te leggen en ten tweede het bewijs te leveren een reële kans op 

tewerkstelling te maken. Betrokkene toont aan de hand van de voorgelegde bewijsstukken wel aan dat 

zij aan de eerste vereiste voldoet gezien zij ingeschreven is bij de VDAB. Zij maakt aan de hand van de 

voorgelegde bewijsstukken echter niet aannemelijk een reële kans te maken op tewerkstelling. Een 

inschrijving bij de VDAB, sollicitatiemails en een inschrijving bij interimkantoor Actief Interim geven 

immers geen enkele garantie op tewerkstelling in de toekomst. 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 zou kunnen blijken. Bovendien 

kunnen we opmerken dat betrokkene sinds het indienen van haar aanvraag van 13/06/2016, er niet in 

geslaagd is om ook maar één dag te werken al was het maar op proef of interimverband. Dit doet niet 

het beste vermoeden omtrent haar kansen om binnen afzienbare tijd aan werk te geraken. Ook wat 

betreft het volgen van de Nederlandse les kunnen we opmerken dat dit geen reële kans op 

tewerkstelling aantoont, integendeel het toont dat betrokkene de behoefte nog voelt om eerst de 

Nederlandse taal te leren om in België te kunnen aarden en kans te maken op de arbeidsmarkt. 

Bij gebrek aan concrete bewijzen, moet er dan ook besloten worden dat betrokkene niet afdoende heeft 

aangetoond een reële kans te maken op tewerkstelling. 

 

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 zij in het Rijk verblijft 

buiten de gestelde termijn gezien het verblijf van meer dan 3 maanden als werkzoekende aangevraagd 

op 13/06/2016 haar geweigerd werd en dat zij 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 8 van het Europees 

Verdrag tot Bescherming voor 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: het EVRM), van artikel 

40, §4, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet, van de “Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen” en van de “Beginselen van behoorlijk bestuur: schending Van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel.” 
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Het middel luidt als volgt: 

 

“A. 

Verzoekster kreeg op 30 december 2016 vanwege de gemachtigde ambtenaar het bevel om het 

grondgebied te verlaten betekend. 

Dit bevel om het grondgebied te verlaten maakt melding van een beslissing van 06/12/2016 houdende 

weigering van een inschrijving als werkzoekende. 

Echter, de meebetekende beslissing dateert niet van 06/12/2016 doch wel van 08/12/2016. 

Welke beslissing er precies genomen werd op 06/12/2016, daarvan werd verzoekster niet op de hoogte 

gebracht, gezien zij enkel kennis heeft vna de beslissing van 08/12/2016. 

Voor verzoekster bestaat er in de eerste plaats reeds totale onduidelijkheid welke beslissing haar nu 

betekend werd. 

Ervan uitgaande dat het handelt om de beslissing van 08/12/2016, wenst verzoekster verder het 

hiernavolgende aan te voeren. 

B. 

Verzoekster diende op 13/06/2016 een aanvraag in voor een verklaring van inschrijving als 

werkzoekende (art 40 

§4 1ste lid, 1° Wet 15/12/1980) 

Samen met deze aanvraag legde zij neer: 

- inschrijvingsbewijs VDAB 

- Brief VDAB ivm afspraak 

- sollicitatiebewijzen 

- een inschrijving bij een interimkantoor 

- bewijs inschrijving Nederlandse les 

Er werd geoordeeld dat verzoekster wel voldoet aan de voorwaarde ingeschreven te zijn bij de VDAB en 

sollicitatiebewijzen voor te leggen, doch er werd bijkomend geoordeeld dat zij niet aannemelijk maakt 

dat zij een reële kans op tewerkstelling maakt. 

Verder wordt geoordeeld dat een inschrijving bij de VDAB, een inschrijving in een interimkantoor en 

sollicitatiemails geen enkele garantie op tewerkstelling in de toekomst inhouden. 

Verzoekster kan zich niet vinden in deze door haar bestreden besluitvorming die zichzelf volgens 

verzoekster tegenspreekt: Enerzijds zou het voldoende zijn wanneer verzoekster aantoont dat zij een 

reële kans op tewerkstelling maakt, doch anderzijds besluit men dat er dient aangetoond te worden dat 

verzoekster een garantie heeft op tewerkstelling in de toekomst. 

Een reële kans op tewerkstelling kan immers niet gelijkgesteld worden met de bestaande garantie op 

tewerkstelling. 

Volgens de Wet is het voldoende wanneer verzoekster aannemelijk maakt dat zij de nodige moeite doet 

om haar kans op toekomstige tewerkstelling op de Belgische arbeidsmarkt een reëel karakter te bieden, 

zonder dat het dient aangetoond dat deze kans ook onlosmakend dient te leiden naar een garantie op 

werk, zijnde 100% zekerheid. 

Een reële kans is immers niet gelijk te stellen met een zekerheid. 

Aan de hand van het door verzoekster bijgebrachte dossier (sollicitaties, inschrijving VDAB> inschrijving 

Interimkantoor, volgen Nederlandse les) blijkt overduidelijk dat zij alle nodige moeite doet en geen 

enkele kans op maximalisatie van haar tewerkstelling onbenut laat. 

Verder acht verzoekster de besluitvorming dubbelsporig, nu verzoekster enerzijds dient aan te tonen dat 

zij Nederlandse les volgt, doch dit gegeven anderzijds doet besluiten dat zulks zou aantonen dat zij nog 

onvoldoende Nederlands zou kennen om een arbeidsbetrekking uit te voeren. 

Het spreekt voor zich dat het volgen van lessen Nederlands een arbeidsbetrekking alleen maar ten 

goede komt, zodat verzoekster nooit kan of mag afgerekend worden op het feit dat zij deze lessen volgt, 

hetgeen de bestreden beslissing wel doet. 

Alleen al hierom dient de bestreden beslissing vernietigd te worden. 

B. 

Volgens het Unierecht is België verplicht verzoekster een redelijke termijn op haar grondgebied toe te 

laten, zodat verzoekster kan solliciteren teneinde een (tijdelijke) job te vinden. 

Een minimale termijn van zes maanden is hiervoor een redelijke termijn volgens het Hof van Justitie. 

(zie arrest Hof van Justitie in de zaak C-292/89 dd. 29/02/1991) (bijlage 2) 

Na het verstrijken van deze termijn van zes maanden mag het verblijf niet automatisch beëindigd 

worden. 

Verzoekster is nog steeds vlijtig op zoek naar werk en heeft intussen nog enkele beloftevolle 

sollicitatiegesprekken gehad, hetgeen naar alle waarschijnlijkheid een betrekking zal opleveren. 
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De beslissing van verweerster van 08/12/2016, genomen vooraleer de minimale tijdspanne van 6 

maanden na de aanvraag verstreken is, is al te voorbarig. 

C. 

In de bestreden beslissing wordt tevens toepassing gemaakt van artikel 52, § 4, KB 8 oktober 1981 

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

vreemdelingen. 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 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 verweerster beschikt. 

De Raad van State oordeelde in haar arrest van 7 juni 2007 (RvS 7 juni 2007, nr. 171,887) dat voor elke 

administratieve beslissing rechtens aanvaardbare motieven moeten bestaan met een voldoende feitelijk 

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. 

I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, Formele motivering van bestuurshandelingen, Brugge, Die Keure, 

1999, 149, nr. 185: 

"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. Een discretionaire bevoegdheid ontslaat de overheid dus geenszins 

van de verplichting tôt 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. " 

In casu dient vastgesteld dat de bestreden beslissing geen enkele motivering bevat waarom de 

weigering van verblijf gepaard gaat met het bevel om het grondgebied te verlaten. De bestreden 

beslissing stelt verzoekster niet in staat na te gaan op basis van welke overwegingen verweerster beslist 

aan verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten te betekenen. 

Een schending van de uitdrukkelijke motiveringsplicht wordt dan ook aannemelijk gemaakt. 

D. 

Door haar beoordelingsmarge te overschrijden schendt de bestreden beslissing tevens de rechten van 

verzoekster die gewaarborgd worden door artikel 8 EVRM. 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van art. 8 van het EVRM, net zoals die van de 

overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil of 

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

De onwettige afwijzing van de gezinsherenigingsaanvraag maakt dat een verwijdering van verzoekster 

naar Roemenië, alwaar het gezinsleven van verzoekster in het gedrang komt, nakend is. 

Derhalve staat de schending van art. 8 EVRM dan ook vast. 

E. 

Gelet op het voorgaande dient besluitend dan ook vastgesteld dat in casu onzorgvuldig onderzoek 

geleverd werd naar de situatie van verzoekster. 

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te 

stoelen op correcte feitenvinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete 

omstandigheden van de zaak. 

'Bij de vaststelling en waardering van de feiten, waarop het besluit rust, moet de nodige zorgvuldigheid 

worden betracht (SUETENS, L.P. en BOES, M., Administratiefrecht, Leuven, ACCO, 1990, 31)'. 
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'Ambtenaren mogen zich niet gedragen als slecht geprogrammeerde automaten (R.v.St., REESKENS, 

nr. 20.602, 30 september 1980, R W. 1982-82, 36, noot LAMBRECHTS, W.)'. 

De Raad van State eist dat de overheid tot haar voorstelling van de feiten (R.v.St. SPELEERS, nr. 

21.037, 17 maart 1981) en tot de feitenvinding (R.v.St. VAN KOUTER, nr. 21.094, 17 april 1981) komt 

met inachtneming van de zorgvuldigheidsplicht. 

Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit voort dat in beginsel geen feiten als bewezen of 

niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct en persoonlijk inlichtingen te vragen of 

hem in de gelegenheid te stellen de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn voorstelling van de 

feiten of van zijn toestand geloofwaardig maken (R.v.St., THIJS, nr. 24.651, 18 september 1984, R.W., 

1984-85, 946; LAMBRECHTS, W. Geschillen van bestuur, 43) 

Verzoekster maakt de ernst van haar middelen waar. 

De thans bestreden beslissing beantwoordt niet aan de materiële motiveringsvereisten van 

administratieve beslissingen. 

Aanvullende stukken 

Verzoekster houdt zich het recht voor om eventueel nog aanvullende stukken neer te leggen.” 

 

2.2. De verwerende partij antwoordt hierop het volgende in haar nota met opmerkingen: 

 

“In een eerste en enig middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- artikel 8 EVRM ; 

- artikel 40, §4, eerste lid van de Vreemdelingenwet ; 

- de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen ; 

- het zorgvuldigheidsbeginsel ; 

- het redelijkheidsbeginsel ; 

- het vertrouwensbeginsel. 

De verzoekende partij acht de voormelde rechtsregels geschonden, doordat er totale onduidelijkheid 

zou bestaan nopens welke beslissing haar zou zijn betekend. De verzoekende partij verwijst naar een 

verkeerde vermelding op de akte van kennisgeving. Terwijl de verzoekende partij voorts aanvoert dat 

een reële kans op tewerkstelling niet kan worden gelijkgesteld met een bestaande garantie op 

tewerkstelling. 

Betreffende de vermeende schending van de Wet van 29.07.1991, laat de verweerder gelden dat bij 

lezing van het inleidend verzoekschrift van verzoekende partij blijkt dat zij daarin niet enkel inhoudelijke 

kritiek levert, maar dat zij er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te 

geven en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 

1994, z.p.). 

De formele motiveringsplicht, vervat in de wetsartikelen waarvan verzoekende partij de schending 

aanvoert, heeft immers geen ander doel dan het in kennis stellen van de bestuurde van de redenen die 

ten grondslag liggen aan de te zijnen of te haren opzichte genomen bestuursbeslissing, zodanig dat 

deze in staat is om te oordelen of het zinvol is om daartegen op te komen met de ter beschikking 

staande rechtsmiddelen (R.v.St. nr. 60.751, 4.7.1996, T.B.P. 1996, 698), terwijl de voormelde 

vaststelling impliceert dat deze wettelijke doelstelling is bereikt. 

De naleving van de genoemde plicht houdt daarentegen geen verband met de inhoudelijke juridische of 

feitelijke correctheid van de tot uitdrukking gebrachte motieven (cf. wat inhoudelijke juridische 

correctheid betreft, naar analogie, Cass., 10.1.1979, Arr. Cass. 1978-79, 522; alsook wat feitelijke 

correctheid betreft: R.v.St. nr. 44.948, 18.11.1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p.; Antwerpen, 16.6.1998, F.J.F. 

1998, 693). 

Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud daarvan verzoekende partij het 

genoemde inzicht verschaft en aldus volstaat om haar toe te laten de bedoelde nuttigheidsafweging te 

maken. 

De bestreden beslissing is immers genoegzaam met redenen omkleed, aangezien daarin zowel haar 

juridische grondslag als haar feitelijke grondslag zijn vermeld. 

Deze vermeldingen laten verzoekende partij toe kennis te hebben van de gronden op basis waarvan 

werd besloten tot de weigering van het verblijf van meer dan drie maanden, met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 20) en maken dat het doel is bereikt dat met het bestaan van de 

betrokken formele motiveringsverplichting wordt beoogd. 

Het normdoel dat ten grondslag ligt aan de in het besproken middel als geschonden aangeduide 

wetsartikelen is bereikt en de bestreden beslissing is genoegzaam gemotiveerd. 
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De uiteenzetting van verzoekende partij kan aan het voorgaande geen afbreuk doen, temeer nu de 

beschouwingen van verzoekende partij niet dienstig in verband kunnen worden gebracht met de door 

haar geschonden geachte rechtsregels. 

Gelet op het voorgaande is de verweerder de mening toegedaan dat dit aspect van het enig middel van 

verzoekende partij onontvankelijk, minstens ongegrond is. 

In antwoord op de verzoekende partij haar concrete kritiek, dewelke de inhoud van de bestreden 

beslissing betreft, laat verweerder gelden dat de beschouwingen van de verzoekende partij niet kunnen 

worden aangenomen. 

Vooreerst, voor wat betreft de beweerde onduidelijkheid nopens de betekende beslissing, laat 

verweerder gelden dat de loutere verkeerde vermelding van de datum van de genomen beslissing op de 

akte van kennisgeving, allerminst volstaat om afbreuk te doen aan de deugdelijkheid van de bestreden 

beslissing. 

Immers maakt de onregelmatige kennisgeving van een beslissing niet noodzakelijk een schending van 

een substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven pleegvorm uit (cf. R.v.St. nr. 20.300, 

29.4.80, Arr. R.v.St. 1980, 596), en blijkt uit de vaste rechtspraak van de Raad van State dat eventuele 

gebreken in de kennisgeving van een administratieve akte niet van aard kunnen zijn om aanleiding te 

kunnen geven tot de nietigverklaring van deze akte als dusdanig (zie o.a. R.v.St. nr. 48.781, 24.08.1994, 

en R.v.St. nr. 45.694, 19.01.1994, R.A.C.E. 1994, z.p.). 

Het zou aldus van overdreven formalisme getuigen om de beslissing van de gemachtigde van de 

Staatssecretaris op de in het enig middel vermelde basis te vernietigen, temeer nu verzoekende partij 

niet aanvoert dat de wijze waarop de kennisgeving van de beslissing van de gemachtigde van de 

Staatssecretaris, houdende de weigering van het verblijf van meer dan drie maanden, met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 20), zou zijn gebeurd, haar heeft gehinderd in de mogelijkheden om de 

beslissing aan te vechten, hetgeen betrokkene ook niet redelijk kan doen, gelet op het tijdstip waarop zij 

haar annulatieverzoekschrift neerlegde. 

In het algemeen slaagt de verzoekende partij er in haar enig middel in het geheel niet in aan te tonen 

dat de wijze waarop de kennisgeving van de beslissing in casu zou zijn gebeurd, haar enig nadeel zou 

hebben berokkend. 

Zie ook nog: 

“Een gebrek in de kennisgeving van de bestreden beslissing heeft geen invloed op de wettigheid ervan 

en brengt niet met zich mee dat de motieven van deze beslissing onwettig zijn.” (zie onder meer: R.v.V. 

nr 14.713 van 31/07/2008) 

Verweerder merkt nog op dat de bestreden beslissing gehecht werd aan de akte van kennisgeving, 

zodat de verzoekende partij redelijkerwijs niet kan twijfelen aan de aard van de beslissing dewelke ten 

opzichte van haar werd genomen. De bestreden beslissing vermeldt ten andere uitdrukkelijk de 

identiteitsgegevens van de verzoekende partij, alsook de datum van de aanvraag waarop zij betrekking 

heeft, alsook de bewijzen dewelke door de verzoekende partij werden voorgelegd. 

Er kan geen redelijke twijfel lijden dat de akte van kennisgeving betrekking heeft op de de bestreden 

beslissing dd. 08.12.2016. 

Voorts laat verweerder gelden dat de verzoekende partij een aanvraag voor een verklaring van 

inschrijving indiende, als werkzoekende in toepassing van artikel 40, §4, eerste lid, 1° van de 

Vreemdelingenwet. 

Artikel 40, §4 van de Vreemdelingenwet luidt 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; 

Uit de gedegen overwegingen van de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging de door de 

verzoekende partij voorgelegde documenten terdege heeft beoordeeld, om vervolgens echter te 

besluiten dat geen reële kans op tewerkstelling aannemelijk maakt. 

Geheel ten onrechte laat de verzoekende partij uitschijnen dat de gemachtigde van de Staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging bij de beoordeling van de 

voorliggende gegevens zou vereist hebben dat bewijs zou worden voorgelegd van een gegarandeerde 

tewerkstelling in de toekomst. 

De verzoekende partij haar kritiek steunt kennelijk op een partiële lezing van de overwegingen van de 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve 

Vereenvoudiging. 

Verweerder laat gelden dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met 

Administratieve Vereenvoudiging allerminst kennelijk onredelijk heeft geoordeeld dat de loutere 
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inschrijving bij de VDAB, enkele sollicitatiemails en een inschrijving bij een interimbureau geen reële 

kans op tewerkstelling aannemelijk maken. 

De bemerking dat de voorgelegde bewijzen “geen enkele garantie op tewerkstelling in de toekomst 

geven” kan allerminst gelezen worden alsof de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging een voorwaarde aan de wet zou toevoegen. 

Integendeel dient voormelde bemerking tezamen worden gelezen met de overweging dat de 

verzoekende partij sedert juni 2016 er niet in geslaagd is ook maar één dag tewerkstelling te bekomen, 

zij het op proef of in interimverband, waarna allerminst onredelijk werd geoordeeld dat zulks niet het 

beste doet vermoeden voor de kansen van de verzoekende partij om binnen afzienbare tijd aan werk te 

geraken. 

Gelet op voormelde overwegingen heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

belast met Administratieve Vereenvoudiging terecht overwogen dat dient te worden besloten dat de 

verzoekende partij niet heeft aangetoond een reële kans op tewerkstelling te maken. 

De kritiek van de verzoekende partij mist grondslag. 

Zie ook nog: 

“Verzoekster brengt ook niets in tegen volgende precieze vaststelling in de bestreden beslissing: 

“Voorzover zij heden werkzoekend zou zijn, moet worden vastgesteld dat hij/zij niet aan de 

verblijfsvoorwaarden als werkzoekende voldoet, overeenkomstig artikel 40, §4, 1° van de wet van 

15.12.1980. Immers, indien betrokkene een reële kans op tewerkstelling zou hebben binnen de 

Belgische arbeidsmarkt, mag worden verwacht dat betrokkene reeds aan de slag zou zijn geweest.” 

Zoals verwerende partij terecht opmerkt in haar nota geldt in deze niet de werkbereidheid en het leveren 

van inspanningen om de positie op de arbeidsmarkt te verbeteren, maar wel de reële kans op 

tewerkstelling zoals artikel 40, §4, 1° van de Vreemdelingenwet het voorschrijft.” (R.v.V. 81 403 van 21 

mei 2012, www.rvv-cce.be) 

En ook: 

 “De Raad meent dat gelet op deze feitelijke vaststellingen, die steun vinden in het administratief 

dossier, de verwerende partij op kennelijk redelijke wijze kon oordelen dat de verzoekende partij, 

ondanks haar werkwilligheid die door de bestreden beslissing niet wordt ontkend, niet aantoonde aan de 

voorwaarden van artikel 40, § 4 van de vreemdelingenwet te voldoen. De stukken 6 en 7 die aan het 

verzoekschrift zijn toegevoegd doen aan het voorgaande geen afbreuk nu dergelijke stukken niet een 

bewijs van het bestaan van een reële kans op tewerkstelling vormen. De Raad herhaalt dat het bestaan 

van werkwilligheid in hoofde van de verzoekende partij, die niet is betwist, op zich niet volstaat om een 

verblijfsrecht te behouden nu dergelijke werkwilligheid niet noodzakelijk het bestaan van een reële kans 

op tewerkstelling impliceert. Evenmin doet het gegeven dat de verzoekende partij zwanger is en 

medische beperkingen kent en inmiddels bevallen is van een kind aan het voorgaande afbreuk. Haar 

medische beperkingen zijn elementen die er eerder op wijzen dat haar kans op tewerkstelling wordt 

verkleind. Derhalve toont de verzoekende partij geen schending van de door haar aangehaalde bepaling 

aan. ” (R.v.V. nr. 70 247 van 21 november 2011, www.rvv-cce.be, onderlijning en vetschrift toegevoegd) 

De verzoekende partij verwijst in haar enig middel nog naar rechtspraak van het Hof van Justitie, waarin 

zou zijn geoordeeld dat een minimale termijn van zes maanden een redelijke termijn is om een 

Unieburger toe te laten om te solliciteren en een (tijdelijke) job te vinden. 

Los van het feit dat het door de verzoekende partij aangehaalde arrest ruimschoots dateert van voor de 

richtlijn 2004/38/EG, en aldus allerminst werd gewezen in het licht van de actueel vigerende 

reglementering betreffende het vrij verkeer van personen en werknemers, merkt verweerder op dat de 

kritiek van de verzoekende partij hoe dan ook grondslag mist. 

Verweerder laat gelden dat de verzoekende partij zich reeds op 05.06.2016 liet inschrijven op haar 

adres te Hasselt, zodat in elk geval moet worden vastgesteld dat reeds meer dan zes maanden waren 

streken toen de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve 

Vereenvoudiging op 08.12.2016 besloot tot de weigering van verblijf, met bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

De verzoekende partij werd aldus reeds meer dan zes maanden op het grondgebied toegelaten, 

gedurende welke periode diende te worden vastgesteld dat zij niet één dag tewerkstelling kan 

voorleggen én bovendien niet aannemelijk maakt dat zij in de toekomst een reële kans op tewerkstelling 

maakt. 

In de gegeven omstandigheden heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

belast met Administratieve Vereenvoudiging allerminst kennelijk onredelijk besloten tot de weigering van 

het verblijf van meer dan drie maanden, met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

De verzoekende partij levert in haar enig middel nog kritiek op het feit dat een bevel om het grondgebied 

te verlaten werd betekend tezamen met de beslissing tot weigering van verblijf. 
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Dienaangaande laat verweerder gelden dat door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging op gedegen wijze is toegelicht om welke reden 

een bevel om het grondgebied te verlaten moest worden afgegeven: 

“Overeenkomstig art. 7, eerste lid, 2° van de wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingenwet wordt aan betrokkene het 

bevel gegeven om het grondgebied te verlaten binnen 30 dagen aangezien zij in het Rijk verblijft buiten 

de gestelde termijn gezien het verblijf van meer dan 3 maanden als werkzoekende aangevraagd op 

13/06/2016 haar geweigerd werd en dat zij niet meer toegelaten of gemachtigd is om hier te verblijven 

op basis van een andere rechtsgrond”. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris diende niet bijkomend te motiveren waarom in voorkomend 

geval een bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgeleverd. 

Immers werd artikel 7 van de Vreemdelingenwet intussen gewijzigd door artikel 5 van de wet van 19 

januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (B.S. 17 februari 2012). 

Het eerste lid van artikel 7 luidt als volgt: “Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in een 

internationaal verdrag, kan de Minister of zijn gemachtigde aan de vreemdeling die noch gemachtigd 

noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een 

bevel om het grondgebied binnen een bepaalde datum te verlaten afgeven of moet de minister of zijn 

gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een 

bepaalde datum te verlaten afgeven.” (eigen onderlijning) 

Bijgevolg beschikt de federale Staatssecretaris niet meer over een discretionaire bevoegdheid wanneer 

artikel 7, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 11° of 12° van de wet van 15 december 1980 dient toegepast te worden. 

Gelet op het feit dat het K.B. onderhevig is aan de Vreemdelingenwet, kan de gemachtigde van de 

Staatssecretaris in de hierboven bepaalde gevallen derhalve niet anders dan een bevel om het 

grondgebied te verlaten af te leveren. 

De bestreden beslissing werd afdoende in feite en in rechte met motieven ondersteund. 

Zie ook: 

“In tegenstelling tot wat de verzoekster voorhoudt werd de bestreden beslissing niet genomen in 

toepassing van artikel 52, §3 van het Vreemdelingenbesluit, doch wel, zoals ook uit de bestreden 

beslissing blijkt, in toepassing van artikel 52, §4 vijfde lid van het Vreemdelingenbesluit. Bovendien, in 

zoverre de verzoekster voorhoudt dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris niet gehouden 

was tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten en over de vrijheid beschikte om al dan 

niet een bevel om het grondgebied te verlaten te incorporeren in de beslissing, wordt erop gewezen dat 

het bestreden bevel tevens gestoeld is op artikel 7, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet en dat uit 

deze bepaling wel degelijk een gebonden bevoegdheid tot het afgeven van een bevel blijkt.” (R.v.V. nr. 

175.504 dd. 29.09.2016) 

De beschouwingen van verzoekende partij kunnen geen afbreuk doen aan de bestreden beslissing. 

De uiteenzetting van verzoekende partij kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing, die slechts kan worden uitgesproken voor zover zou zijn aangetoond als zou de bestreden 

beslissing een hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm overtreden, hetzij 

een overschrijding of afwending van de macht inhouden. 

De verzoekende partij beroept zich in haar enig middel nog op een schending van artikel 8 EVRM, 

doordat haar gezinsleven ingevolge de bestreden beslissing in het gedrang zou komen. 

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

"1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

De verzoekende partij dient in de eerste plaats het bestaan van een beschermenswaardige relatie te 

bewijzen, wanneer zij zich beroept op art. 8 EVRM. 

“Het begrip ‘gezinsleven’ in het voormeld artikel 8, lid 1 van het EVRM is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen 

beroepen op artikel 8 van het EVRM dient verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 8 

lid 1 van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- of 

gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM (EHRM, Gül t. Zwitserland, 19 februari 1996). 

De vreemdeling dient in zijn aanvraag ten aanzien van het bestuur en ten laatste voor deze tot zijn 

beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij een feitelijk gezin vormt met een Belg of een vreemdeling 



  

 

 

RvV  X - Pagina 9 

met legaal verblijf in België. Er moet sprake zijn van een effectief beleefde gezinssituatie of van een 

voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en zijn familie.” (R.v.V. nr. 48.465 dd. 23.09.2010) 

“Wanneer verzoekster een schending van artikel 8 EVRM aanvoert, is het in de eerste plaats haar taak 

om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze wijze het bestaan 

van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, alsook de wijze 

waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden.” (R.v.V. nr. 107.498 dd. 29.07.2013) 

De verzoekende partij faalt ter zake in de op haar rustende bewijslast. 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt niet dat de verzoekende partij een 

beschermenswaardig gezinsleven in het Rijk onderhoudt, terwijl de verzoekende partij zich in haar 

inleidend verzoekschrift ook beperkt tot vage, algemeen-theoretische beschouwingen hieromtrent. 

Een schending van art. 8 EVRM kan dan ook niet worden aangenomen. 

De verweerder laat, ten overvloede en strikt subsidiair, gelden dat in casu geen toetsing aan de hand 

van artikel 8, tweede lid EVRM dient te gebeuren. Immers heeft de verzoekende partij voor de eerste 

keer om toelating verzocht en betreft de bestreden beslissing geen weigering van een voortgezet 

verblijf. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna afgekort EHRM) is van oordeel dat er geen 

inmenging is en derhalve geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 EVRM dient te 

gebeuren indien het om een eerste toelating gaat. 

In dit geval moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de 

staat om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 

november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets 

uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van 

artikel 8 van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 

“Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden 

aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. 

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal 

er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM.” 

(zie onder andere R.v.V. nr. 71 430 van 7 december 2011) 

In casu toont de verzoekende partij niet aan dat zij het voorgehouden privéleven niet elders kan leiden. 

Aldus kan de opgeworpen schending van artikel 8 EVRM niet worden aangenomen. 

Voorts, en dit geheel ten overvloede merkt de verweerder op dat het EHRM inzake immigratie er bij 

diverse gelegenheden aan heeft herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een 

vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te 

komen of er te verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, 

Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). 

Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene 

verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk 

verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 

2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel 

van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in 

het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te 

controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 

februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en 

Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). 

De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te leggen. De minister kan oordelen dat het 

belang van de staat voorrang heeft op dat van de vreemdeling die hier onwettig verblijft (zie R.v.St. nr. 

40.061, 28.07.1992, R.A.C.E. 1992, z.p.). 

Art. 8 EVRM staat een rechtmatige toepassing van de Vreemdelingenwet dan ook niet in de weg (zie 

ook Raad van State nr. 99.581 dd. 09.10.2001 en Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 1493 dd. 

30.08.2007). 

Zie ook: 

“Zij heeft haar gezinsleven in België volledig uitgebouwd in illegaal verblijf. Verzoekster kan niet 

verwachten dat de Belgische Staat in die omstandigheden een positieve verplichting zou hebben om 

haar toe te laten verder op het grondgebied te verblijven. Het Europees Hof toont zich streng t.a.v. 

vreemdelingen die tijdens een onregelmatig of precair verblijf een relatie hebben aangegaan of een 

gezinsleven hebben opgebouwd.” (R.v.V. nr. 135.172 dd. 17.12.2014) 
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Bovendien werd reeds geoordeeld dat een tijdelijke verwijdering om reden dat de vreemdeling niet in het 

bezit is van die documenten geenszins strijdig is met dit verdragsartikel (zie R.v.St. nr 48.653, 

20.07.1994, Arr. R. v. St. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 42.039, 22.02.1993, Arr. R. v. St. 1993, z.p.) 

De bestreden beslissing heeft inderdaad niet tot gevolg dat de verzoekende partij definitief het 

grondgebied dient te verlaten, doch enkel dat zij tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid er 

terug te keren nadat zij zich in het bezit zal hebben gesteld van de nodige documenten voor een 

regelmatige binnenkomst in het Rijk. De bestreden beslissing houdt geen absoluut verbod in om het 

Belgisch grondgebied binnen te komen en er te verblijven, de verzoekende partij dient evenwel te 

voldoen aan de door de Vreemdelingenwet opgelegde binnenkomst- en verblijfsvereisten (zie ook 

R.v.St. nr.170.806 dd. 04.05.2007, R.v.V. nr. 4.070 dd. 27.11.2007). 

“Het bestreden bevel leidt niet noodzakelijk tot een definitieve verwijdering. Het heeft enkel tot gevolg 

dat verzoeker tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid terug te keren op het ogenblik dat 

voldaan is aan in de vreemdelingenwet bepaalde vereisten. Het bestreden bevel sluit niet uit dat de 

verzoeker de opheffing van het hiermee gepaarde inreisverbod vraagt op grond van artikel 74/12 van de 

vreemdelingenwet en vervolgens een visum aanvraagt met het oog op eventuele gezinshereniging in 

België. 

De tijdelijke scheiding met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening 

van de wettelijke bepalingen, verstoort het gezinsleven van de verzoeker niet in die mate dat er sprake 

kan zijn van een schending van artikel 8 van het EVRM.” (R.v.V. nr. 150.973 dd. 18.08.2015) 

De schending van art. 8 EVRM wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt. 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende te worden besloten tot de weigering van het 

verblijf van meer dan drie maanden, met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 

Het enig middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

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

bestuurshandelingen (hierna; de wet van 29 juli 1991), die onder meer stellen dat beslissingen met 

redenen omkleed moeten zijn, en de in artikel 62 van de vreemdelingenwet vervatte motiveringsplicht, 

hebben tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat 

hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het 

recht hem verschaft. Ze verplichten de 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. Het begrip 

“afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het 

gewicht van de genomen beslissing. De bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerend motief 

aan op grond waarvan deze werd genomen. In de motivering van de bestreden beslissing tot weigering 

van verblijf wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 40, §4, eerste lid 1° van de 

vreemdelingenwet en de artikelen 50, §2, 1° en 3° en 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: het vreemdelingenbesluit) en naar het feit dat de verzoekende partij niet 

voldoet aan de voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van meer dan drie maanden als 

werknemer of werkzoekende, nu zij niet aantoont tewerkgesteld te zijn en niet afdoende heeft 

aangetoond een reële kans te maken op tewerkstelling. Met betrekking tot de beslissing tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten wordt daarnaast nog verwezen naar artikel 7, eerste lid, 2° 

van de vreemdelingenwet en naar het feit dat aan de verzoekende partij een bevel wordt uitgereikt nu zij 

in het Rijk verblijft buiten de gestelde termijn gezien het verblijf van meer dan drie maanden 

aangevraagd als werkzoekende op 13 juni 2016 haar geweigerd werd en zij niet meer toegelaten of 

gemachtigd is hier te verblijven op basis van een andere rechtsgrond. Gelet op het voorgaande blijkt dat 

de verzoekende partij niet ernstig kan voorhouden dat de verwerende partij niet zou verduidelijken 

waarom zij er in casu voor heeft geopteerd een bevel om het grondgebied te verlaten uit te reiken en dat 

de bestreden beslissing geen enkele motivering bevat waarom de weigering van verblijf in casu gepaard 

gaat met een bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 
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Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte 

motivering, dit louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171 en 27 juni 2007, nr. 172.821).  

 

Waar de verzoekende partij opmerkt dat de akte van kennisgeving verwijst naar een beslissing van 6 

december 2016 terwijl de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om 

het grondgebied te verlaten genomen naar aanleiding van de aanvraag van 13 juni 2016 dateert van 8 

december 2016 zodat er onduidelijkheid bestaat over welke beslissing haar nu werd betekend, kan zij 

niet worden gevolgd. Vooreerst dient te worden opgemerkt dat een gebrek in de kennisgeving, in casu 

de vermelding van de datum 6 december 2016 in plaats van 8 december 2016 in de akte van 

kennisgeving, niet van aard kan zijn aanleiding te geven tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing (RvS nr. 141.068, 23 februari 2005; RvS 16 februari 2004, nr. 128.173). Zoals de verwerende 

partij opmerkt zou het van een overdreven formalisme getuigen de bestreden beslissing op die basis te 

vernietigen, temeer de verzoekende partij niet aanvoert dat de wijze waarop de kennisgeving van de 

bestreden beslissing zou zijn gebeurd, haar heeft gehinderd in de mogelijkheden om de beslissing aan 

te vechten. Het aangevoerde gebrek in de kennisgeving heeft de verzoekende partij immers niet 

verhinderd om een ontvankelijk beroep in te stellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

Verder blijkt uit de bewoordingen van het middel dat dit gericht is tegen de motieven van de bestreden 

beslissing van 8 december 2016. De grief is niet dienstig. Bovendien voegt de verzoekende partij zelf de 

beslissing van 8 december 2016, vergezeld van de akte van kennisgeving die voormelde materiële 

vergissing bevat, toe aan haar verzoekschrift. Zij kan gelet op het voorgaande niet ernstig voorhouden 

dat er totale onduidelijkheid bestaat over welke beslissing haar nu werd betekend. Evenmin lijkt er twijfel 

te bestaan over het feit dat de akte van kennisgeving betrekking heeft op de bestreden beslissing van 8 

december 2016.  

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt om te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen, 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103). 

 

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing 

kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en de verzoekende partij 

bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het enig 

middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht. Nazicht van de materiële motivering vergt in casu nazicht 

van de aangevoerde schending van artikel 40, §4, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet, op grond 

waarvan de bestreden beslissing tot weigering van verblijf werd genomen.  

 

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 casu diende de verzoekende partij een aanvraag in voor een verklaring als werknemer/werkzoekende 

in toepassing van artikel 40, §4, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet. Deze bepaling luidde ten tijde 

van het nemen van de bestreden beslissing 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;” 

 

De verzoekende partij verwijt de verwerende partij dat zij zou verlangen dat een garantie - met name 

zekerheid - op tewerkstelling wordt aangetoond opdat aan de voorwaarden van deze bepaling zou zijn 

voldaan in plaats van een bewijs van een reële kans op tewerkstelling.  

 

Met betrekking tot de voorgelegde stukken, namelijk een inschrijvingsbewijs bij de VDAB, een brief van 

de VDAB over een afspraak voor een gesprek, drie sollicitatiebewijzen, een inschrijving bij een 

interimkantoor en een inschrijving voor Nederlandse les, stelt de verwerende partij in de bestreden 
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beslissing het volgende wat betreft het bewijs van een reële kans op tewerkstelling: “Zij maakt aan de 

hand van de voorgelegde bewijsstukken echter niet aannemelijk een reële kans te maken op 

tewerkstelling. Een inschrijving bij de VDAB, sollicitatiemails en een inschrijving bij interimkantoor Actief 

Interim geven immers geen enkele garantie op tewerkstelling in de toekomst. 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 zou kunnen blijken. 

Bovendien kunnen we opmerken dat betrokkene sinds het indienen van haar aanvraag van 13/06/2016, 

er niet in geslaagd is om ook maar één dag te werken al was het maar op proef of interimverband. Dit 

doet niet het beste vermoeden omtrent haar kansen om binnen afzienbare tijd aan werk te geraken. Ook 

wat betreft het volgen van de Nederlandse les kunnen we opmerken dat dit geen reële kans op 

tewerkstelling aantoont, integendeel het toont dat betrokkene de behoefte nog voelt om eerst de 

Nederlandse taal te leren om in België te kunnen aarden en kans te maken op de arbeidsmarkt. 

Bij gebrek aan concrete bewijzen, moet er dan ook besloten worden dat betrokkene niet afdoende heeft 

aangetoond een reële kans te maken op tewerkstelling.” 

 

De grief van de verzoekende partij lijkt gebaseerd op een gedeeltelijke lezing van de motieven van de 

bestreden beslissing, nu de verwerende partij niet louter stelt dat deze stukken geen garantie bieden op 

tewerkstelling in de toekomst, maar verder motiveert waarom zij meent dat er in casu geen reële kans 

op tewerkstelling werd aangetoond. Zo wijst zij erop dat het dossier geen aanwijzingen bevat over 

succesvol afgeronde sollicitatieprocedures, evenmin bevat het een concreet voorstel van een werkgever 

of andere bewijzen waaruit een reële kans op tewerkstelling blijkt. Er wordt verder op gewezen dat de 

verzoekende partij sinds het indienen van de aanvraag geen enkel bewijs van een tewerkstelling voor 

ook maar één dag kan voorleggen, zelfs niet op interimbasis, waaruit de verwerende partij afleidt dat dit 

niet het beste doet vermoeden omtrent haar kansen om binnen afzienbare tijd aan werk te geraken. Er 

wordt tenslotte verduidelijkt waarom het volgen van Nederlandse les op zich geen reële kans op 

tewerkstelling aantoont, waarna de verwerende partij concludeert dat er in casu geen concrete bewijzen 

voorliggen die afdoende aantonen dat de verzoekende partij een reële kans maakt op tewerkstelling.  

 

Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt aldus allerminst dat de verwerende partij een bewijs 

van een “garantie” op tewerkstelling verlangt opdat zij zou besluiten dat er sprake is van een reële kans 

op tewerkstelling. De verzoekende partij toont niet aan dat de verwerende partij op kennelijk onredelijke 

wijze zou hebben geoordeeld.  

 

Het feit dat de verzoekende partij stelt dat zij alle nodige moeite doet en geen enkele kans onbenut laat, 

doet geen afbreuk aan het voorgaande. Zij toont met deze loutere intentie en werkbereidheid - die door 

de verwerende partij overigens niet wordt betwist in de bestreden beslissing - niet aan dat er effectief 

sprake is van een kans op tewerkstelling. Zoals de verwerende partij in haar nota terecht opmerkt 

impliceert werkwilligheid niet noodzakelijk het bestaan van een reële kans op tewerkstelling.  

 

Voorts kan de verzoekende partij niet voorhouden dat zij wordt afgerekend op het feit dat zij 

Nederlandse les volgt, nu de verwerende partij hieromtrent in de bestreden beslissing motiveert dat 

“Ook wat betreft het volgen van de Nederlandse les kunnen we opmerken dat dit geen reële kans op 

tewerkstelling aantoont, integendeel het toont dat betrokkene de behoefte nog voelt om eerst de 

Nederlandse taal te leren om in België te kunnen aarden en kans te maken op de arbeidsmarkt.” Hieruit 

blijkt dat de verwerende partij louter motiveert waarom het door de verzoekende partij verstrekte bewijs 

van het volgen van Nederlandse les niet aantoont dat zij een reële kans maakt op tewerkstelling. Voorts 

blijkt nergens uit het administratief dossier dat de verwerende partij aan de verzoekende partij heeft 

gevraagd aan te tonen dat zij Nederlandse les volgt, zoals zij lijkt voor te houden in haar verzoekschrift.  

 

Verder verwijt de verzoekende partij de verwerende partij een beslissing te hebben genomen voor het 

verstrijken van een redelijke termijn, namelijk zes maanden, die haar diende toe te laten een minstens 

tijdelijke job te vinden. Vooreerst merkt de Raad op dat de aanvraag voor een verblijfskaart als 

werknemer/werkzoekende werd ingediend op 13 juni 2016. De bestreden beslissing werd genomen net 

geen zes maanden later, namelijk op 8 december 2016. De verzoekende partij kan alvast niet 

voorhouden dat geen rekening werd gehouden met de volledige duur van bijna zes maanden die de 

verzoekende partij spendeerde in het Rijk tussen haar aanvraag en de beslissing, nu er in de bestreden 

beslissing wordt op gewezen dat zij er in die periode niet in is geslaagd ook maar één dag te werken. 

Voorts geeft de verzoekende partij ook niet aan dat zij reeds eerder in België was. 

 

Een termijn van zes maanden is daarenboven in beginsel toereikend om belanghebbenden in staat te 

stellen zich in de ontvangende lidstaat op de hoogte te stellen van de werkaanbiedingen die bij hun 
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beroepskwalificaties passen, en in voorkomend geval het nodige te doen om te worden aangeworven 

(cfr. HvJ 26 februari 1991, C-292/89). Het gegeven dat de verwerende partij de door de verzoekende 

partij voorgelegde documenten niet weerhield als bewijzen dat zij een reële kans maakt op een 

tewerkstelling is geenszins kennelijk onredelijk en geeft geen aanleiding tot het besluit dat zij een te 

strikte interpretatie geeft aan de voorwaarde dat een burger van de Unie een reële kans om te worden 

aangesteld dient aan te tonen om van een recht op verblijf van meer dan drie maanden als 

werkzoekende te kunnen genieten. De verwerende partij vermocht het gegeven dat de verzoekende 

partij bijna zes maanden na haar aanvraag om afgifte van een verklaring van inschrijving nog niet één 

dag in België kon werken en geen enkel concreet vooruitzicht heeft op werk als doorslaggevend te 

beschouwen om te besluiten dat zij geen recht op verblijf van meer dan drie maanden als werkzoekende 

in het Rijk kan laten gelden. 

 

De verzoekende partij kan niet ernstig voorhouden dat de verwerende partij overhaast te werk is gegaan 

door haar op vijf dagen na zes maanden te gunnen om te bewijzen dat ze een reële kans maakt op 

tewerkstelling. Het vrije verkeer van werknemers impliceert dat de onderdanen van de lidstaten het recht 

hebben om zich binnen het grondgebied van de andere lidstaten vrij te verplaatsen en daar te verblijven 

teneinde er werk te zoeken (HvJ C-292/89, Antonissen, 26 februari 1991; HvJ C-344/95, Commissie v. 

België, 20 februari 1997). 

 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie wees er, specifiek wat werkzoekenden betreft, ook op dat het 

nuttig effect van het recht op vrij verkeer van werknemers gewaarborgd is zolang het 

gemeenschapsrecht of, bij gebreke daarvan, de wettelijke regeling in de betrokken lidstaat, de 

belanghebbenden een redelijke termijn laat om zich op het grondgebied van die lidstaat op de hoogte te 

stellen van de werkaanbiedingen die bij hun beroepskwalificatie passen, en om in voorkomend geval het 

nodige te doen om te worden aangeworven (HvJ C-292/89, Antonissen, 26 februari 1991; HvJ C-

344/95, Commissie v. België, 20 februari 1997). In de zaak Antonissen stelde het Hof vast dat er geen 

communautaire bepaling is die een termijn stelt voor het verblijf van EU-onderdanen die in een andere 

lidstaat werk zoeken. Het Hof stelde vervolgens vast dat een termijn van zes maanden zoals die was 

vastgesteld in de betreffende nationale wettelijke regeling in beginsel niet ontoereikend lijkt om de 

burger van de Unie in staat te stellen zich in de ontvangende lidstaat op de hoogte te stellen van de 

werkaanbiedingen die bij zijn beroepskwalificaties passen, en in voorkomend geval het nodige te doen 

om te worden aangeworven en een dergelijke termijn geen belemmering vormt voor het nuttig effect van 

het beginsel van het vrije verkeer. Hieruit volgt dus dat de lidstaten een redelijke termijn in acht dienen 

te nemen en dat zes maanden als een redelijke termijn kan worden beschouwd om aan te tonen dat je 

werk kan vinden. In casu blijkt dat er net geen zes maanden verstreken tussen de aanvraag en de 

beslissing. De verzoekende partij maakt met haar betoog niet aannemelijk dat er in casu geen sprake 

was van een redelijke termijn. Waar zij er in haar verzoekschrift op wijst dat “Verzoekster is nog steeds 

vlijtig op zoek naar werk en heeft intussen nog enkele beloftevolle sollicitatiegesprekken gehad, hetgeen 

naar alle waarschijnlijkheid een betrekking zal opleveren.”, dient te worden opgemerkt dat zij de 

verwerende partij niet kan verwijten geen rekening te hebben gehouden bij het nemen van de bestreden 

beslissing met informatie die haar niet ter kennis werd gebracht, daargelaten de vaststelling dat zij zich 

in haar verzoekschrift beperkt tot loutere beweringen waarvan geen enkel bewijs wordt voorgelegd.  

 

Waar de verzoekende partij erop wijst dat de verwerende partij haar direct en persoonlijk inlichtingen 

kon vragen of haar in de gelegenheid diende te stellen stukken over te maken, dient vooreerst te 

worden opgemerkt dat in het kader van een aanvraagprocedure van de aanvrager kan worden verwacht 

dat hij alle nuttige informatie overmaakt teneinde de overheid toe te laten een geïnformeerde beslissing 

te nemen. De bewijslast rust in principe op de aanvrager. Voorts gaat de verzoekende partij eraan 

voorbij dat in het aanvraagformulier bijlage 19 uitdrukkelijk werd gevraagd binnen de drie maanden 

bepaalde documenten voor te leggen aan de gemeente, hetgeen zij blijkens het administratief dossier 

ook heeft gedaan. De verzoekende partij voert niet aan dat zij belet werd informatie ter kennis te 

brengen, evenmin blijkt dit uit het administratief dossier.  

 

De verzoekende partij maakt derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing 

is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. De schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en van artikel 

40, §4, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Artikel 8 van het EVRM, waarvan de schending eveneens wordt aangevoerd, bepaalt als volgt:  
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“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in 

de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden 

beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven 

dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (EHRM 31 

oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 61). 

De verzoekende partij die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, zal vooreerst het 

bestaan moeten aantonen van het privé- en/of het familie- en gezinsleven waarop zij zich beroept, en dit 

op voldoende nauwkeurige wijze in achtgenomen de omstandigheden van de zaak. 

 

In casu beroept de verzoekende partij zich op een schending van haar recht op het gezinsleven zoals 

beschermd door artikel 8 van het EVRM. Dit artikel definieert niet het begrip ‘familie- en gezinsleven', die 

onafhankelijk van het nationale recht dient te worden geïnterpreteerd. Wat het bestaan van een 

gezinsleven betreft, dient vooreerst te worden nagegaan of er sprake is van een gezin en of in de feiten 

blijkt dat de persoonlijke band tussen de gezinsleden voldoende hecht is (EHRM 12 juli 2001, K. en 

T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 93). De beoordeling of er 

sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven, is een feitenkwestie. 

 

In casu laat de verzoekende partij na aan te geven op welk concreet gezinsleven zij zich wenst te 

beroepen, nu zij met betrekking tot de voorgehouden schending van artikel 8 van het EVRM slechts stelt 

dat “De onwettige afwijzing van de gezinsherenigingsaanvraag maakt dat een verwijdering naar 

Roemenië, alwaar het gezinsleven van verzoekster in gedrang komt, nakend is”. Hierbij kan worden 

opgemerkt dat de bestreden beslissing tot weigering van verblijf geenszins een weigering 

gezinshereniging uitmaakt, nu deze een antwoord vormt op de door de verzoekende partij ingediende 

aanvraag voor een verblijf als werknemer/werkzoekende, en niet op een aanvraag in functie van een 

partner of familielid. Ook het administratief dossier bevat geen elementen die wijzen op het bestaan van 

een gezinsleven. De Raad stelt, gelet op de voorgaande elementen, vast dat de verzoekende partij in 

gebreke blijft om het bestaan van een gezinsleven aan te tonen, zodat een schending van artikel 8 

EVRM niet wordt aangetoond.  

 

Zelfs als wordt aangenomen dat er sprake is van een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM,  

dient te worden opgemerkt dat er in casu sprake is van een situatie eerste toelating. Hierbij oordeelt het 

EHRM dat er geen inmenging is en geschiedt geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 

8 van het EVRM. In dit geval moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve 

verplichting is voor de staat om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te 

ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da 

Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 105).  

 

Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt 

dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van artikel 8 van het EVRM 

(EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva 

en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 106). 

 

Inzake immigratie heeft het EHRM er bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als 

dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan 

hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland 

(GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, Ukaj/Zwitserland, § 27). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo 

worden geïnterpreteerd dat het voor een staat de algemene verplichting inhoudt om de door 

vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de 

gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 43), noch om het recht op een 

bepaalde verblijfstitel te garanderen (EHRM 16 december 2014, Chbihi Loudoudi en a./België, § 135). 

De verdragsstaten hebben het recht, op grond van een vaststaand beginsel van internationaal recht en 
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ongeacht de verplichtingen die voor hen van verdragen voortvloeien, met inbegrip van de EVRM, de 

toegang, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen te controleren (EHRM 26 juni 2012, Kurić 

en a./Slovenië (GK), § 355; zie ook EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 100). In dat 

opzicht beschikt de staat dan ook over een beoordelingsmarge, en is de staat aldus gemachtigd om de 

voorwaarden voor de binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen vast te leggen. 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil 

of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

In casu voert de verzoekende partij geen hinderpalen aan die beletten dat zij haar vermeende 

gezinsleven niet zou kunnen verderzetten in het land van herkomst. Zij laat na te concretiseren waarom 

haar gezinsleven in Roemenië in het gedrang zou komen, zoals zij voorhoudt. De bestreden beslissing 

sluit niet uit dat de verzoekende partij een visum aanvraagt met het oog op gezinshereniging in België. 

De tijdelijke scheiding met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening 

van de wettelijke bepalingen, verstoort het gezinsleven van de verzoekende partij niet in die mate dat er 

sprake kan zijn van een schending van artikel 8 EVRM (EHRM 19 februari 1996, Gul/Zwitserland, 22 

EHRR 228).  

 

Met betrekking tot het privéleven worden geen andere elementen aangehaald.  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

In zoverre de verzoekende partij de schending aanvoert van de hoorplicht, houdt die als beginsel van 

behoorlijk bestuur in dat tegen niemand een ernstige maatregel kan worden getroffen die gegrond is op 

zijn persoonlijk gedrag en die van aard is om zijn belangen zwaar aan te tasten, zonder dat hem de 

gelegenheid wordt geboden om zijn standpunt op nuttige wijze te doen kennen (RvS 23 mei 2001, nr. 95 

805; RvS 22 oktober 2001, nr. 100 007; RvS 18 mei 2006, nr. 158 985; RvS 15 februari 2007, nr. 167 

887). 

 

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

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

van de betrokkene (RvS 15 februari 2007, nr. 167 887; I. OPDEBEEK, “De hoorplicht” in Beginselen van 

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

beslissing betreft het weigeren van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied 

te verlaten. Deze is niet gestoeld op een persoonlijke tekortkoming van de verzoekende partij, maar 

houdt een weigering in om een door een partij gevraagd voordeel – m.n. een verblijf van meer dan drie 

maanden als werknemer/werkzoekende – te verlenen. Te dezen kan de verzoekende partij niet op een 

dienstige wijze de hoorplicht als algemeen rechtsbeginsel aanvoeren (RvS 21 september 2009, nr. 196. 

233). In de mate dat de verzoekende partij de hoorplicht geschonden ziet als de plicht in hoofde van de 

overheid om zich volledig in te lichten in het raam van de zorgvuldigheidsplicht, wijst de Raad de 

verzoekende partij erop dat voor het nemen van de bestreden beslissing een grondig onderzoek werd 

gevoerd alle voorgelegde stukken, dat haar uitdrukkelijk werd gevraagd bepaalde stukken over te 

maken en dat niet blijkt dat zij op een of andere manier belemmerd werd, zoals reeds gesteld. De 

verzoekende partij geeft overigens ook niet aan welke informatie zij dan wel zou hebben verstrekt. Een 

schending van de hoorplicht wordt niet aannemelijk gemaakt.  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel, waarvan de schending daarnaast wordt aangevoerd, legt de overheid de 

verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een 

correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). De 

verzoekende partij voert geen andere argumenten aan dan deze die hoger werden besproken zodat 

haar grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel van het middel is ongegrond. 

 

Betreffende de schending van het redelijkheidsbeginsel wijst de Raad de verzoekende partij erop dat de 

keuze die een bestuur maakt slechts het redelijkheidsbeginsel schendt wanneer men op zicht van de 

opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen 

komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men 
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voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze 

werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe het oordeel van het bestuur 

over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat 

doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen 

ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82 301). Gelet op de bovenvermelde bespreking van de 

verschillende onderdelen van het middel, dient te worden besloten dat de verzoekende partij geenszins 

aantoont dat de bestreden beslissing een schending uitmaakt van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Het vertrouwensbeginsel kan worden omschreven als een van de beginselen van behoorlijk bestuur 

krachtens hetwelk de burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid, of op 

toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete geval heeft gedaan (RvS 6 februari 2001, nr. 

93.104). Het vertrouwensbeginsel houdt in dat door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte 

rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd (RvS 28 januari 2008, nr. 

179.021). De verzoekende partij toont in casu niet aan welke gewekte rechtmatige verwachtingen door 

de verwerende partij niet werden ingelost. Een schending van het vertrouwensbeginsel wordt niet 

aannemelijk gemaakt. 

 

Voor het overige laat de verzoekende partij na aan te geven welke andere beginselen van behoorlijk 

bestuur of algemene rechtsbeginselen ze geschonden acht en de wijze waarop de bestreden beslissing 

andere beginselen van behoorlijk bestuur schendt. Een middel dat gesteund is op de schending van een 

algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, waaromtrent geen nadere aanduidingen worden verschaft, is 

onontvankelijk (RvS 16 februari 1999, nr. 78 751). Dit onderdeel van het middel is derhalve 

onontvankelijk. 

 

Het middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 17 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig mei tweeduizend zeventien 

door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 

 

 


