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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 22.504 van 30 januari 2009
in de zaak RvV X II

In zake:  X
Gekozen woonplaats:  X

tegen:

- de stad Gent, vertegenwoordigd door het College van burgemeester en
schepenen
- de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Migratie- en
asielbeleid.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Bulgaarse nationaliteit te zijn, op 18
augustus 2008 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de
gemachtigde van de burgemeester van de stad Gent van 19 juli 2008 tot weigering van verblijf
van meer dan drie maanden zonder 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 (hierna: de Vreemdelingenwet).

Gezien de regelmatig gewisselde memories.

Gelet op de beschikking van 18 december 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22
januari 2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HENDRICKX, die loco advocaat P. DE WILDE
verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat C.
DECORDIER verschijnt voor de verwerende partijen.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

1.1. Op 7 juni 2008 verzocht verzoeker om een verklaring van inschrijving.

1.2. Op 19 juli 2008 nam de gemachtigde van de burgemeester van de stad Gent een
beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het
grond-gebied te verlaten (bijlage 20).
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Dit is de thans bestreden beslissing.

2. Over de rechtspleging

2.1. Op 22 augustus 2008 heeft de griffie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen per
aangetekend schrijven met ontvangstbewijs de stad Gent (eerste verwerende partij) kennis
gegeven van onderhavig beroep met de vraag om binnen de acht dagen na de kennisgeving
van het beroep het administratief dossier neer te leggen en desgevallend een nota met
opmerkingen toe te voegen.

2.2. Op 27 augustus 2008 verzendt de eerste verwerende partij administratieve stukken met
betrekking tot de verblijfsaanvraag van verzoeker.

2.3. Op 28 augustus 2008 verzendt de Dienst Vreemdelingenzaken eveneens een
administratief dossier met betrekking tot verzoeker.

2.4. Op 29 augustus 2008 verzendt de Dienst Vreemdelingenzaken een nota met
opmerkingen voor “de burgemeester van de Stad Gent of zijn gemachtigde, verwerende partij”.

2.5. Op 29 augustus 2008 verzendt de Dienst Vreemdelingenzaken eveneens een nota met
opmerkingen voor “de Belgische Staat, verwerende partij”.

2.6. Ter terechtzitting wordt erop gewezen dat de inhoud van de in punt 2.5. bedoelde nota
volledig overeenstemt met de inhoud van de in punt 2.4. bedoelde nota. Ter terechtzitting
wordt de Belgische Staat gevraagd waarom ze, alhoewel niet  aangeduid als verwerende
partij in deze zaak, de in punten 2.3. en 2.5. bedoelde demarches onderneemt. De
vertegenwoordiger van de Belgische Staat blijft daaromtrent het antwoord schuldig. De
verzoekende partij neemt daaromtrent geen standpunt in ter terechtzitting.

2.7. De Raad wenst er allereerst op te wijzen dat de rechtspleging voor de Raad van
inquisitoriale aard is en dat het de bevoegde organen van de Raad toekomt om op zicht van
de bestreden beslissing ambtshalve als verwerende partij aan te duiden die overheid die het
best geplaatst is om de wettigheid van die beslissing te verdedigen (cfr. RvS 10 juni 1997, nr.
66.659 en RvS 18 december 2001, nr. 101.932, Devos). Het wordt niet betwist dat de
bestreden beslissing uitgaat van de stad Gent en dat zij aangeduid werd als (eerste)
verwerende partij.

2.8. De bedoeling van de Belgische Staat met haar in punt 2.3. en 2.5. bedoelde demarches
is, getuige de uitdrukkelijke kwalificatie die zij zichzelf toebedeelt in de in punt 2.5. bedoelde
nota, zich aan te dienen als tweede verwerende partij. Het komt echter niet aan partijen toe
om te beslissen wie al dan niet partij is in de zaak (cfr. RvS 1 december 1999, nr.83.770,
Wijns en De Boeck; RvS 1 juli 2003, nr.121.147, c.v. Intercommunale Haviland).

2.9. Anderzijds is het zo dat de annulatieprocedure bij de Raad niet zozeer gevoerd wordt
tegen een partij maar tegen de bestreden beslissing. De aanwijzing van de verwerende partij
heeft als functie een waarborg te zijn van de deugdelijkheid van de rechterlijke uitspraak over
het aangebrachte wettigheidsgeschil (cfr. R. Stevens, Het procesverloop (Raad van State
-afdeling bestuursrechtspraak), Brugge, die Keure, 2007, 44-55). De Raad stelt vast dat het in
punt 2.3. bedoelde administratief dossier, overgemaakt door de Belgische Staat, nuttige
informatie bevat aangaande de verblijfshistoriek van verzoeker, die de Raad toelaat het
aangebrachte wettigheidsgeschil beter te beoordelen. Ook al heeft de Belgische Staat in deze
geen voor vernietiging vatbare handeling gesteld, helpt het door haar neergelegde
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administratief dossier het onderzoek van de wettigheid van de bestreden beslissing in
belangrijke mate vooruit (cfr. R. Stevens, o.c., 44-55). De Raad duidt derhalve de Belgische
Staat als tweede verwerende partij aan. Aangezien de Belgische Staat zelf alle demarches
ondernomen heeft als verwerende partij (cfr. punt 2.3 en punt 2.5), zowel de verzoekende
partij als de verwerende partij ter terechtzitting hierop gewezen werden en de betrokken
problematiek derhalve aan tegensprekelijke debatten werd onderworpen en de rechten van
verdediging van beide partijen gerespecteerd werden, worden de debatten niet heropend
teneinde de Belgische Staat aan te wijzen als verwerende partij.         

2.10. In fine van zijn verzoekschrift vraagt verzoeker de tegenpartij te veroordelen tot de
kosten van het geding.

2.11. Daargelaten de vraag of de tweede verwerende partij kan veroordeeld worden tot de
kosten van het geding, dient de Raad op te merken dat in de huidige stand van de wetgeving
wat de procedures voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betreft, vooralsnog geen
rolrecht verschuldigd is en deze procedures bijgevolg kosteloos zijn. Derhalve kan de Raad
niet ingaan op het in punt 2.10. gestelde verzoek.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. De motivering van de bestreden beslissing luidt als volgt:

“Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie
maanden als burger van de unie:
Krachtens art 69 sexies §2 van het KB van 08/10/1981 kan betrokkene nog geen toepassing
genieten art 50§2, 1° van datzelfde KB. Hij voldoet niet aan de in dit artikel gestelde voorwaarde:
nl een regelmatig en ononderbroken tewerkstelling gedurende 12 maanden of langer in loondienst,
tijdens legaal verblijf.”

3.2. In een enig middel werpt verzoeker de schending op “van motiveringsverplichting uit de wet
van 15 december 1980”, en de “algemene beginselen van behoorlijk  bestuur, met name van het
motiveringsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, het proportionaliteitsbeginsel en het
redelijkheids-beginsel.”

3.3. In een eerste onderdeel betoogt verzoeker een schending van de “motiveringsverplichting uit
de wet van 15 december 1980 en schending van het zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel”, stellende
dat:

“De verzoeker wenst aan te tonen dat de argumentatie uit de bestreden beslissing niet voldoet
aan de vereisten van de motivering van een administratieve beslissing in het licht van de wet van
15 december 1980, evenals het zorgvuldigheids- en het motiveringsbeginsel.
A. Wat de feiten betreft:
Het Ministerie van asiel en migratiebeleid heeft de plicht om ten eerste de feiten waarop zij zich
stoelt te garen op een zorgvuldige wijze, vervolgens na te gaan dat deze feiten volledig zijn en
ook de feiten vervolgens juist beoordelen en motiveren.
B; Wat de argumenten betreft:
Ook de argumenten waarop de bestreden beslissing zich baseert moeten juist zijn, volledig zijn
en uiteraard moeten de argumenten ook nog juist worden beoordeeld en gemotiveerd.
Elke anders tot stand gekomen besluitvorming maakt een inbreuk uit op het
zorgvuldigheidsprincipe en/of het motiveringsbeginsel.
Verzoeker wil dieper en in detail de doorslaggevende consideransen van de beslissing van het
Ministerie door deze te toetsen aan het door haar opgeworpen middel.
Enkel en alleen bevat de bestreden beslissing in de motivering het volgende:
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“Krachtens art. 69 sexies §2 van het KB van 08/10/1981 kan betrokkeen nog geen toepassing
genieten art. 50§2, 1° van datzelfde KB. Hij voldoet niet aan de in dit artikel gestelde voorwaarde:
nl een regelmatig en ononderbroken tewerkstelling gedurende 12 maanden of langer in
loondienst, tijdens legaal verblijf.”
Enkel en alleen dit argument is weerhouden in de bestreden beslissing.
Nochtans heeft de verzoeker op het ogenblik van zijn aanvraag de bevestiging verkregen dat hij
voldoende gegevens had ingediend en deze later nog kon aanvullen. De overheid zou deze tijdig
opvragen.
Immers uit de voorgelegde bewijsstukken bleek afdoende dat de verzoeker binnen de
beslissingstermijn, ingesteld op ten laatste 7 november 2008 alle vereiste documenten zou
bezitten.
Het bezit van deze gegevens en het voldoen aan de voorwaarden blijk t evenwel bijkomend uit de
andere voorgelegde stavingsstukken:
1.  Verzoeker heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur met mevrouw R. D. G.
Deze overeenkomst ging tevens gepaard met de loonfiches.
Evident kon de verzoeker slechts de loonfiches tot het moment van de aanvraag indienen.
De aanvraag zelf werd aangevuld met de werkgeversovereenkomst van onbepaalde duur.
De aanvraag vermeld duidelijk  dat:
Alle vereiste documenten werden overgemaakt. Uw aanvraag zal overeenkomstig artikel 51, §3
van het koninklijk  besluit van 8 oktober 1981 beoordeeld worden door de Dienst
Vreemdelingenzaken. U zal ten laatste binnen de vijf maanden, namelijk  op 7 november 2008
uitgenodigd worden u opnieuw bij het gemeentebestuur aan te bieden ten einde u de beslissing
aangaande de aanvraag van de verklaring tot inschrijving te laten betekenen.
2.   arbeidskaart B
De verzoeker is in het bezit van een arbeidskaart B geldig tot 22 november 2008. Deze termijn
komt perfect overeen met de beslissingstermijn van de aanvraag (7 november 2008).
De reeds overgemaakte loonfiches, gecombineerd met de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
duur en de arbeidskaart B geldig tot november 2008, tonen voldoende aan dat de verzoeker
binnen de voorziene beslissingstermijn en uiterlijk  tegen 7 november 2008 voldoet aan de
materiële vereisten van de artikel 69sexies en 50§2, 1° van de wet van 15 december 1980.
Het feit dat de verzoeker op het ogenblik van de aanvraag desgevallend nog geen 12 loonfiches
kon overmaken tijdens legaal verblijf is evenwel niet voldoende om de negatieve beslissing te
schragen.
Zulks betreft louter een materiële onmogelijkheid die op basis van de evidente gegevens uit het
dossier bijtijds kunnen worden aangevuld op eerste verzoek van de overheid.
Een zorgvuldig bestuur zou geconfronteerd met de voorgelegde stukken de periode van 5
maanden om de beslissing te nemen ten volle hanteren voor het opvragen van de bijkomende
gegevens;
Indien de Minister zijn beslissing niet onmiddellijk  had genomen, maar de aanvraag had
weerhouden en bijkomende info had opgevraagd, had de verzoeker uiterlijk  tegen november 2008
en derhalve binnen de in de aanvraag voorziene termijn, 12 loonfiches kunnen voorleggen.
Impliciet wordt uit de bestreden beslissing afgeleid dat in dit geval wel aan de voorwaarden van
artikel 69 sexies juncto artikel 50§2, 1° van het KB 08/10/1981 zou voldaan hebben.
De verzoeker zelf heeft zijn zorgvuldigheidsplicht voldaan, nu hij op het moment van de aanvraag
alle mogelijke documenten heeft gevoegd:
de loonfiches uit arbeid die hij tot op het moment van de aanvraag ter beschikking had de
arbeidsovereenkomst voor onbeperkte duur met R. D. G. in tuinbouw. De verzoeker heeft dus
alle hem ter beschikking gestelde gegevens overgemaakt. Hij heeft bijkomend aangetoond de
loonfiches verder te kunnen aanvullen, eens de arbeid gepresteerd.
Deze konden worden aangevuld om tegen 7 november 2008 te leiden tot de materiële
aanwezigheid in het dossier van de vereiste bewijzen van regelmatige en ononderbroken
tewerkstelling gedurende 12 maande in loondienst tijdens legaal verblijf.
De bestreden beslissing heeft deze mogelijkheid evenwel ontnomen aan de verzoeker door de
beslissing reeds een maand na de aanvraag te nemen, zonder verdere info op te vragen.
De zorgvuldige overheid had de nodige documenten dienaangaande dienen op te vragen, temeer
nu uit de reeds overgemaakte documenten blijk t, minstens kan vermoed worden dat binnen de



RvV X / Pagina 5 van 9

voorziene beslissingstermijn de verzoeker wel materieel in staat zou zijn aan alle vereisten te
voldoen, ook al was dit niet het geval op het moment van de aanvraag.
De wet voorziet niet dat de documenten op het moment van de aanvraag voltallig dienen te zijn,
ingeval van materiële onmogelijkheid. De wet voorziet enkel welke vereisten er zijn om het verblijf
voor meer dan drie maanden te verkrijgen.
Indien de zorgvuldige overheid vaststelt op basis van de ter beschikking gestelde documenten,
dat binnen de beslissingstermijn van 5 maand (tegen uiterlijk  7 november 2008) de verzoeker in
de mogelijkheid zal zijn om alle vereisten documenten voor te leggen, dan is het haar taak deze
op te vragen en haar beslissing desgevallend uit te stellen tot het moment van voorlegging.
Door deze documenten niet op te vragen, handelt de overheid niet als van een zorgvuldig bestuur
kan worden verwacht.
De bestreden beslissing schendt het zorgvuldigheidsbeginsel.
Bovendien blijk t nergens uit de motieven van de bestreden beslissing, waarom de hierboven
omschreven (proceseconomische) wijze niet is gehanteerd.
De bestreden beslissing motiveert niet waarom, ondanks het voorgelegde arbeidscontract en
-kaart niet de nodige bijkomende info werd opgevraagd, dan wel tot november 2008 werd gewacht
om te zien of de verzoeker alsnog de documenten kon overhandigen, noodzakelijk  voor de
beoordeling van de aanvraag in toepassing van de voornoemde artikelen van de
vreemdelingenwet, ter bevestiging van de reeds aangegeven documenten.
Derhalve was het in strijd met het motiveringsbeginsel en bewijst de bestreden beslissing dat zij
zowel in feite als in rechte in haar motivering en vaststellingen faalt.”

3.4. Eerste en tweede verwerende partij stellen in hun nota met opmerkingen dat “zij niet
vertrouwd is met de schending van de motiveringsplicht van de wet van 15.12.1980” en dat in dit
betoog geen middel kan ontwaard worden bij gebrek aan de aanduiding van een geschonden
geachte rechtsregel of rechtsbeginsel.

3.5. Het komt verzoeker, op straffe van schending van de rechten van de verdediging van
verweerder, inderdaad toe de bepaling in de Vreemdelingenwet aan te duiden houdende een
motiveringsplicht. De exceptie van onontvankelijkheid van het middel is in de aangegeven
mate gegrond.

3.6. Eerste en tweede verwerende partij stellen in hun nota met opmerkingen dat verzoeker
niet voldoet aan de in artikel 69 sexies, §2, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen (Vreemdelingenbesluit) gestelde voorwaarde, namelijk een regelmatig en
ononderbroken tewerkstelling gedurende twaalf maanden of langer in loondienst tijdens legaal
verblijf. Zij benadrukken dat verzoeker onmogelijk kan voldoen aan de voorwaarden van de 12
maanden legale tewerkstelling aangezien hij pas sedert 5 december 2007 een bewijs tot
inschrijving in het vreemdelingenregister (BIVR) heeft gekregen. Zij vervolgen: “Verzoeker legde
weliswaar loonfiches voor van de periode mei 2007 tot mei 2008, maar zoals door de gemachtigde
terecht werd vastgesteld vond de tewerkstelling gedeeltelijk  plaats in illegaal verblijf. Geheel ten
overvloede laat de verwerende partij gelden dat verzoeker geen belang heeft bij de door hem
geformuleerde kritiek m.b.t. de termijn voor het overleggen van loonfiches, nu hij ten vroegste in
december 2008 zou kunnen voldoen aan de voorwaarde van 12 maanden regelmatig en ononderbroken
tewerkstelling.”

3.7. In antwoord op de nota met opmerkingen stelt verzoeker:

“De verzoekende partij bevestigt haar ingeroepen middel.
De verzoekende partij heeft kennis van de inhoud van artikel 69sexies van de Veemdelingenwet,
nu hij de voorwaarden ervan zelf opgesomd en verduidelijk t heeft in zijn verzoekschrift tot
nietigverklaring.
De verzoeker beseft eveneens op het moment van de aanvraag nog niet aan de materiële
vereisten van de wet te hebben voldaan. Evenwel is er geen enkel wettelijk  beletsel voor hem om



RvV X / Pagina 6 van 9

de aanvraag TIJDIG in te dienen. De wet garandeert hem immers geen tijdige wettige beslissing
tot verlenging van zijn verblijf.
De verzoeker was uiterst voorzienig en nam tijdig de beslissing om zijn aanvraag tot het
bekomen van een verblijfstitel van meer dan 3 maand in te dienen.
Hij heeft hierbij alle mogelijke stavingstukken die hij kon neerleggen, gevoegd waaruit blijk t dat
hij :

 1. een contract voor onbepaalde duur heeft
2. loonfiches kan voorleggen
Temeer nu de ontvangst van de aanvraag uitdrukkelijk  aangeeft dat er een beslissing wordt
genomen tegen uiterlijk  7 november 2008
“Alle vereiste documenten werden overgemaakt. Uw aanvraag zal overeenkomstig artikel 51, §3
van het koninklijk  hesluit van 8 oktober 1981 beoordeeld worden door de Dienst
Vreemdelingenzaken. U zal ten laatste binnen de vijf maanden, namelijk  op 7 november 2008
uitgenodigd worden u opnieuw bij het gemeentebestuur aan te bieden ten einde u de beslissing
aangaande de aanvraag van de verklaring tot inschrijving te laten betekenen.”
kan niet worden begrepen dat de beslissing zorgvuldig is genomen, dan wel redelijk , proportioneel
is.
Indien de bevoegde instanties gewacht hadden met het nemen van de beslissing tot de uiterste
beslissingsdatum had de verzoeker weldegelijk  zijn aanvraag kunnen aanvullen met voldoende
loonfiches uit legaal verblijf, met name voor de periode december 2007 tot en met november
2008.
De bevoegde instanties hadden vanuit proces-economische overwegingen, als toepassing van het
zorgvuldigheidsbeginsel zonder meer kunnen wachten voor het nemen van de beslissing tot
uiterste beslissingsdatum.
Door dit niet te doen, heeft de bevoegde instantie zich niet van haar taken als voor zorgvuldig
bestuur gekweten, nu zij op eenvoudige lezing van de voorgelegde stukken en de vaststelling dat
er een beslissingstermijn was van vijf maanden om de beslissing te nemen, als zorgvuldig
bestuur bijkomende stukken had moeten opvragen ter aanvulling van de gegevens van de
verzoeker.
De louter materiële onmogelijkheid voor de verzoeker om te voldoen aan de vereisten op het
moment van de aanvraag, belet het onzorgvuldig en buiten proportioneel karakter van de
bestreden beslissing niet, nu het duidelijk  en onmiskenbaar is dat de verzoeker op het moment
van de uiterste beslissingsdatum wel aan de voorwaarden zou voldoen.
Dit viel voor een zorgvuldig bestuur op te maken uit het dossier op grond van evidente gegevens,
met name door het kennisnemen van het arbeidscontract voor onbepaalde duur en de reeds
voorhanden zijnde loonfiches.
De stelling van de verwerende partij dat hij pas in december 2008 zou voldoen is niet correct. De
twaalfde loonfiche is de fiche van november 2008.
De reeds overgemaakte loonfiches, gecombineerd met de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
duur en de arbeidskaart B geldig tot november 2008, tonen voldoende aan dat de verzoeker
binnen de voorziene beslissingstermijn en uiterlijk  tegen 7 november 2008 voldoet aan de
materiële vereisten van de artikel 69sexies en 50§2, 1° van de wet van 15 december 1980.
Indien de Minister haar beslissing niet onmiddellijk  had genomen, maar de aanvraag had
weerhouden en bijkomende info had opgevraagd, had de verzoeker uiterlijk  tegen november 2008
en derhalve binnen de in de aanvraag voorziene termijn, 12 loonfiches kunnen voorleggen. Deze
kans is de verzoeker nu ontnomen door zonder meer en 4 maanden voorafgaand aan de uiterlijke
beslissingstermijn reeds een beslissing te nemen.
Minstens is de beslissing buiten elke proportie en onredelijk . Zij mist volledig het doel van de
regelgeving.
Het redelijkheidsbeginsel houdt in dat de overheid bij het nemen van een beslissing alle
betrokken belangen vooraf op redelijke wijze moet afwegen. Het redelijkheidsbeginsel begrenst
de uitoefening van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de overheid. Aan de Raad komt
bijgevolg slechts een marginale toetsing toe. Marginale toetsing betekent dat enkel beslissingen
die als kennelijk  onredelijk  voorkomen, kunnen worden vernietigd. Een beslissing is slechts
kennelijk  onredelijk  wanneer geen enkele andere overheid, zich baserend op dezelfde gegevens,
tot de bestreden beslissing zou kunnen komen. Het is de verzoekende partij die de kennelijke
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onredelijkheid van de bestreden beslissing moet aantonen. In dit geval leidt het op basis van de
toegevoegde gegevens geen twijfel dat de verzoeker in aanmerking komt voor een verblijf van
meer dan 3 maand, binnen de beslissingstermijn van 5 maand (uiterlijk  7 november 2008).
Er is geen enkele valabele redenen om de beslissing met die snelheid te weten, wetende dat de
verzoeker tegen het einde van de beslissingstermijn wel voldoet aan alle wettelijke voorwaarden.
Het afwegen van het voordeel dat de overheid heeft met deze beslissing (nihil) en de nadelen voor
de verzoeker (nieuwe aanvraag - risico op gebrek aan beslissing inzake verlenging van zijn kaart)
weegt niet op en toont de onredelijkheid van de beslissing aan.
De verzoeker blijft derhalve menselijkerwijs in de onzekerheid van zijn legaal beperkt bestaan en
riskeert hierdoor ook in een negatief daglicht te komen bij zijn werkgever die hem slechts in een
precair legaal statuut weet.
Deze verhouding ten nadele van de verzoeker weegt niet op en toont de onredelijkheid van de
beslissing aan.”

3.8. De vestigingsaanvraag van verzoeker dateert van 7 juni 2008. Dit betekent dat artikel 69
sexies van Vreemdelingenbesluit, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 7 mei 2008
(BS 13 mei 2008), dat op 1 juni 2008 in werking trad, dient toegepast te worden. Dit artikel
bepaalt  het volgende:

“§ 1.- Onder voorbehoud van § 3, blijven de onderdanen van Estland, Hongarije, Letland,
Litouwen, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Bulgarije en Roemenië die naar België komen om
er een activiteit in loondienst uit te oefenen, onderworpen aan de machtiging tot verblijf op grond
van de artikelen 9 en 13 van de wet.
Wanneer zij houder zijn van een machtiging tot voorlopig verblijf of de machtiging tot verblijf in
het Koninkrijk  hebben verkregen, schrijft het gemeentebestuur hen in het vreemdelingen-register
in en verstrekt het hun een bewijs van inschrijving in dit register. De geldigheid van het bewijs van
inschrijving is beperkt tot de duur van de machtiging tot verblijf.
§ 2.- Wanneer een van de onderdanen vermeld in § 1, eerste lid, wettelijk  in België heeft gewerkt
gedurende een regelmatige en ononderbroken periode van twaalf maanden of langer, wordt
evenwel artikel 50 en 51 op hem toegepast, met deze twee verschillen dat ten eerste het
document dat hij overeenkomstig artikel 50, §2, 1° moet voorleggen, het bewijs is dat hij wettelijk
een activiteit in loondienst uitgeoefend heeft in België gedurende een regelmatige en
ononderbroken periode van twaalf maanden of langer, en ten tweede dat hij, in voorkomend geval,
in het bezit blijft van het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister.”

Artikel 51, §2, van het Vreemdelingenbesluit, eveneens gewijzigd door het bovenvermeld
koninklijk besluit van 7 mei 2008, bepaalt het volgende:

“§ 2.- Indien de burger van de Unie na afloop van drie maanden niet alle bewijsdocumenten bedoeld in
artikel 50 heeft overgemaakt, weigert het gemeentebestuur de aanvraag door middel van een bijlage 20
zonder bevel om het grondgebied te verlaten, waarbij de burger van de Unie wordt meegedeeld dat hij
beschikt over een bijkomende termijn van een maand om alsnog de vereiste documenten over te
maken. Indien na afloop van deze bijkomende termijn nog steeds niet alle vereiste documenten werden
overgemaakt, levert het gemeentebestuur een bevel om het grondgebied te verlaten af overeenkomstig
het model van bijlage 20.”

3.9. Uit de administratieve stukken overgemaakt door de eerste verwerende partij en het
administratief dossier overgemaakt door de tweede verwerende partij blijkt dat verzoeker op
30 april 2007 het Rijk is binnengekomen en dat hij in het bezit gesteld werd eerst van een
aankomstverklaring, geldig van 30 april 2007 tot 28 juli 2007 en vervolgens van een bijlage 15,
uitgereikt in augustus 2007, die diverse malen verlengd werd, de laatste keer tot 23 november
2007. Tevens blijkt uit het administratief dossier dat verzoeker op 14 mei 2007 in het bezit
gesteld werd van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur die in november 2007
uitmondde in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Uit het administratief dossier
blijkt eveneens dat verzoeker een arbeidskaart had als seizoensarbeider, geldig van 16 mei
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2007 tot september 2007 en dat hij een arbeidskaart B had geldig van 5 december 2007 tot
22 november 2008.    

3.10. Bij zijn vestigingsaanvraag voegde verzoeker zijn arbeidsovereenkomst voor
onbe-paalde duur, zijn arbeidskaart B evenals loonfiches voor een periode gaande van 24 mei
2007 tot eind mei 2008.

3.11. Uit de in punt 3.9. en punt 3.10. bedoelde informatie blijkt dat verzoeker in de periode die
voorafgaat aan 5 december 2007 niet voldoet aan de voorwaarde van wettelijk een activiteit in
loondienst uitgeoefend te hebben in België gedurende een regelmatige en ononderbroken
periode van twaalf maanden of langer. Daargelaten de vraag of de hiaten op het vlak van
legale tewerkstelling en op het vlak van legaal verblijf in het licht van de artikelen 9 en 13 van
de Vreemdelingenwet te vermijden waren, stelt de Raad vast dat verzoeker alleszins zelf
toegeeft dat hij op het moment van het indienen van zijn vestigingsaanvraag van 5 december
2007 niet voldeed aan de gestelde voorwaarden: “De verzoeker beseft eveneens op het moment
van de aanvraag nog niet aan de materiële vereisten van de wet te hebben voldaan” en Het feit dat de
verzoeker op het ogenblik van de aanvraag desgevallend nog geen 12 loonfiches kon overmaken tijdens
legaal verblijf (…).”

3.12. Verzoekers stelling dat de eerste verwerende partij had moeten wachten tot de uiterste
beslissingsdatum, waarbij hij naderhand specificeert dat er een beslissingstermijn geldt van
vijf maanden, en dat hij in die periode de ontbrekende bijkomende loonfiches had kunnen
bijbrengen, kan niet gevolgd worden. Uit het in punt 3.8. geciteerd artikel 51, §2, van het
Vreemdelingenbesluit blijkt immers dat de burger van de Unie vanaf het indienen van de
vestigingsaanvraag, beschikt over een periode van drie maanden om de nodige stukken neer
te leggen. Indien hij er niet in slaagt om binnen de periode van drie maanden de nodige
stukken bij te brengen, beschikt de burger van de Unie nog over een bijkomende termijn van
een maand om alsnog de nodige stukken neer te leggen. Toegepast op het geval van
verzoeker betekent dit dat hij ten laatste de vierde maand na de vestigingsaanvraag, zijnde op
7 oktober 2008, moest bewijzen dat hij wettelijk een activiteit in loondienst uitgeoefend heeft in
België gedurende een regelmatige en ononderbroken periode van twaalf maanden of langer.
Verzoeker kon aldus op dat moment slechts het bewijs leveren van het wettelijk uitoefenen
van een activiteit in loondienst gedurende een regelmatige en ononderbroken periode van tien
maanden.

3.13. Daar waar verzoeker opmerkt dat de ontvangst van zijn vestigingsaanvraag uitdrukkelijk
aangeeft dat er een beslissing wordt genomen tegen uiterlijk 7 november 2008 en stelt dat
“Alle vereiste documenten werden overgemaakt. Uw aanvraag zal overeenkomstig artikel 51, §3 van het
koninklijk  hesluit van 8 oktober 1981 beoordeeld worden door de Dienst Vreemdelingenzaken. U zal ten
laatste binnen de vijf maanden, namelijk  op 7 november 2008 uitgenodigd worden u opnieuw bij het
gemeentebestuur aan te bieden ten einde u de beslissing aangaande de aanvraag van de verklaring tot
inschrijving te laten betekenen.”, dient de Raad vooreerst vast te stellen dat deze berichtgeving
niet overeenstemt met het gestelde in de artikelen 69, sexies en 51, §2, (nieuw) van het
Vreemdelingenbesluit. Vervolgens sluit de Raad zich op basis van de in de punten 3.9. en
3.10. bedoelde informatie aan bij het standpunt van de eerste en de tweede verwerende partij,
namelijk dat verzoeker slechts na het overleggen van de bijkomende loonfiches voor de
periode juni 2008 tot eind november 2008, dus op 1 december 2008 het bewijs zou kunnen
leveren van het wettelijk uitoefenen van een activiteit in loondienst gedurende een regelmatige
en ononderbroken periode van twaalf maanden. Verzoekers kritiek dat hij op 7 november
2008 het bewijs had kunnen leveren van de wettelijk gestelde voorwaarden faalt en kan
derhalve geen aanleiding geven tot de nietig-verklaring van de bestreden beslissing.
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Het enig middel is ongegrond. Dit staat niet in de weg dat verzoeker een nieuwe
vestigingsaanvraag indient op het ogenblik dat hij meent te voldoen aan de door de wet
gestelde verblijfsvoorwaarden. 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig januari tweeduizend en
negen door:

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

dhr. T. LEYSEN,   griffier.

De griffier,       De voorzitter,

T. LEYSEN.       M. EKKA.


