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 nr. 52 585 van 7 december 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Litouwse nationaliteit te zijn, op 27 september 2010 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 28 juli 2010 tot weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de regelmatig gewisselde memories en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 26 oktober 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

24 november 2010. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter Ch. BAMPS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat G. DE GROOTE, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat A. DE MEU, die loco advocaten E. MATTERNE en N. LUCAS HABA verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 25 januari 2010 dient de verzoekende partij een aanvraag van een verklaring van inschrijving in als 

werknemer of werkzoekende. 

 

Op 26 april 2010 neemt de burgemeester van de stad Beringen een beslissing tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten en wordt de verzoekende 

partij een bijkomende maand ter beschikking gesteld om alsnog de vereiste documenten over te maken. 

 

Op 28 juli 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten, ter kennis gebracht op 27 

augustus 2010. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 
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“In uitvoering van 51 §3, derde 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 verklaring 

tot aangevraagd op 25-01-2010 door G.R. (…) 

Geboren te (…) 

Van litouwse nationaliteit, geweigerd. 

 

Aan de betrokkene wordt bevel gegeven om het grondgebied te verlaten binnen 30 dagen (1) 

 

Reden van de beslissing (2): 

 

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 25-01-2010 een bijlage 19 (aanvraag tot verklaring van inschrijving) als 

werknemer/werkzoekende id. Betrokkene liet echter na de nodige documenten over te maken. Als 

gevolg hiervan werd er op 26-04-2010 een bijlage 20 zonder bevel aan betrokkene betekend door de 

gemeenste wegens onvolledigheid van het dossier. Nadien legt betrokkene volgende bewijsstukken 

voor: CV, erkenning diploma in België, certificaten Nederlands, inschrijving VDAB, inburgeringscontract, 

CV via internet, reactie op sollicitatie en sollicitatie via mail. Betrokkene bewijst hiermee dat ze is 

ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB, dat zij gesolliciteerd heeft naar een job en dat zij deel 

heeft genomen aan een cursus Nederlands. Zij kan echter aan de hand van deze documenten niet 

overtuigen een reeële kans op tewerkstelling te maken. Uit het dossier blijkt namelijk dat betrokkene 

sinds haar verblijf in België, nu  ondertussen toch meer dan 5 maanden, niet 1 dag tewerkstelling heeft 

kunnen  bekomen, zelfs niet op proef of in interimverband. Ook spreekt betrokkene blijkbaar nog te 

weinig Nederlands, daar de cursus Nederlands van het beginnersniveau is, wat een kans op 

tewerkstelling kan tegenhouden. Nergens uit het dossier blijkt dat betrokkene beschikt over een 

concreet voorstel van een werkgever om in de nabije toekomst in dient te kunnen treden. Ook zijn de 

voorgelegde bewijzen van sollicitatie allemaal gebeurd na de betekening van de bijlage 20, hetgeen 

impliceert dat de betrokkene pas echt actief op zoek is gegaan na de betekening van de bijlage 20. 

Gezien deze elementen kan het recht op verblijf op basis van art. 50 §2 3° van het KB van 08/10/1981 

niet worden toegestaan.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In een enig middel voert de verzoekende partij een schending aan van het motiveringsbeginsel in 

samenhang met een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van het 

beginsel van de fair play, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel-

proportionaliteits (evenredigheids-)beginsel, van artikel 40, § 4, 1°, artikel 42 en artikel 43 van de 

Vreemdelingenwet, in samenhang met een schending van artikel 50, § 2, 3°, a) en b) en van artikel 51, 

§ 3 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 van artikel 

14.4 van de Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 

betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van 

de Unie en hun familielieden (hierna: Richtlijn 2004/38/EG), van de artikelen 15 en 45 van het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie, goedgekeurd op 12 december 2007 en artikel 6 van het 

Verdrag van de Europese Unie, ondertekend te Lissabon op 13 december 2007 en in werking sinds 1 

december 2009, en van artikel 23 van de Grondwet. 

 

“(…) Eerste en enig gegrond middel: 

schending van het motiveringsbeginsel in samenhang met een schending van artikel 2 en 3 van de Wet 

van 29.07.1991  betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, B.S., 12.09.1991, 

schending van artikel 62 van de Wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna genoemd Vreemdelingenwet d.d. 

15.12.1980), B.S., 31.12.1980, 

schending van het beginsel van de fair play, 

schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, 

schending van het redelijkheidsbeginsel-proportionaliteits (evenredigheids-)beginsel, 

schending van artikel 40 § 4 1° en van artikel 42 en 43 van de Wet van 15.12.1980 betreffende  de  

toegang  tot  het  grondgebied,   het  verblijf,   de  vestiging  en  de verwijdering van vreemdelingen 
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(hierna genoemd Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980), B.S., 31.12.1980, in samenhang met een 

schending van artikel 50 § 2 3° a) en b) en van artikel 51 § 3 van het Koninklijk besluit van 8 oktober 

1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (hierna genoemd K.B. d.d. 08.10.1981) en van artikel 14.4 van de Richtlijn 2004/38/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en 

verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familielieden (hierna 

genoemd Richtlijn 2004/38), 

schending van artikel 15 en 45 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 

goedgekeurd op 12 december 2007 en artikel 6 van het Verdrag van de Europese Unie, ondertekend te 

Lissabon op 13 december 2007 en in werking sinds 1 december 2009, 

schending van artikel 23 van de Grondwet. 

 

* schending van de motiveringsplicht: schending van het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur in 

samenhang met een schending van artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en schending van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 

 

"... De motivering van een bestuurshandeling heeft twee facetten. Elke bestuurshandeling moet steunen 

op motieven in feite en motieven in rechte... Soms echter eist een rechtsregel dat de motieven in het 

besluit zelf (voor zover dit schriftelijk wordt vastgelegd) worden opgenomen. Dit noemt men dan de 

formele motivering ... Maar daaruit mag men niet concluderen dat aan de formele motiveringsplicht 

voldaan is, als er maar motieven in het document staan; daarmee zijn er zuiver formeel wel motieven, 

maar het spreekt vanzelf dat die motieven ook deugdelijk (afdoende) draagkrachtig moeten zijn. 

Formele motivering moet derhalve begrepen worden als een toevoeging aan de inhoudelijke 

motiveringsplicht: niet alleen moeten er motieven in de beslissing staan (formeel aspect), ze moeten ook 

deugdelijk zijn (inhoudelijk aspect). In dat opzicht is zeer belangrijk de wet van 29 juli 1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, in werking getreden op 01.01.1992. Deze wet 

verplicht de overheid bij: elke bestuurshandeling met individuele draagwijdte in de beslissing zelf de 

feitelijke en juridische grondslag aan te duiden waarop zij steunt, (artikels 2 en 3 van de wet) ...De 

motivering moet afdoende zijn. (art. 3 lid 2). Een dringende noodzakelijkheid ontslaat het bestuur niet 

van zijn motiveringsplicht. In strijd met de wet is op de eerste plaats het ontbreken van elke motivering. 

Men kan verder enkel rekening houden met de motivering in de akte zelf uitgedrukt; deze kan niet 

achteraf aangevuld worden aan de hand van hei administratief dossier. In die zin is de motivering een 

formele plicht. Vanzelfsprekend is zij ook materieel, dat is wat de wetgever bedoeld wanneer hij stelt dat 

de motivering afdoende moet zijn. Dit kan begrepen worden als volgt in het licht van de vermelde 

motieven moet de beslissing als redelijk voorkomen, d.w.z. dat men, vertrekkende van de motieven in 

rede tot de genomen beslissing moet kunnen komen ... " (BOES, M., Administratief Recht, Acco, 

Leuven, 1996-97,47-49) 

 

Artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, B. S., 12.09.1991: 

 

"... 2. De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld In artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden 

gemotiveerd. 3. De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen 

vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

Zij moet afdoende zijn ..." 

 

Artikel 62 van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980: 

 

"... De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed..." 

 

* schending van het beginsel van de fair play 

 

"... "Fair play" duidt op eerlijk spel. De overheid toont een gemis aan fair play wanneer zij in haar relatie 

met de burger tracht "hem door oneerbare middelen in de verkrijging van zijn recht te bemoeilijken. Dit 

kan o.m. geschieden door het achterhouden van gegevens, door vertragingsmanoeuvres, door 

overdreven spoed.... "(BOES, M., Administratief Recht, Acco, Leuven, 1996-97,49-50) 

 

* schending van het zorgvuldigheidsbeginsel 
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"... Bij de vaststelling en waardering van de feiten, waarop het besluit berust, moet de nodige 

zorgvuldigheid worden betracht... " (BOES, M., Administratief Recht, Acco, Leuven, 1996-97,50) 

 

* schending van het redelijkheids-/proportionaliteits(evenredigheids)beginsel 

 

"... Het redelijkheidsbeginsel wordt geschonden wanneer de overheid bij afweging van de betrokken 

belangen, niet in redelijkheid tot het besluit of de handeling heeft kunnen komen ... "(BOES, M., 

Administratief Recht, Acco, Leuven, 1996-97,55) 

 

"... Het evenredigheidsbeginsel is een concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel..." (MAST, A., 

e.a., Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1999, 

54) 

 

*schending van artikel 40 § 4 1° en van artikel 42 en 43 van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 in 

samenhang met een schending van artikel 50 § 2 3° a) en b) en artikel 51 § 3 van het K.B. d.d. 

08.10.1981 en artikel 14.4 van de Richtlijn 2004/38 

 

Artikel 40 § 4 1° van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980: " 

...40.... 

§ 4. ledere 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.,," 

 

Artikel 42 van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980: 

"Art. 42. § 1. Het recht op een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk wordt erkend aan de 

burger van de Unie en zijn familieleden onder de voorwaarden en voor de duur door de Koning bepaald 

overeenkomstig de Europese verordeningen en richtlijnen. § 2. Voor de burgers van de Unie wordt het 

recht op verblijf van meer dan drie maanden geconstateerd door een verklaring van inschrijving. Zij 

worden al naargelang het geval ingeschreven in het vreemdelingenregister of in het 

bevolkingsregister..." 

 

Artikel 43 van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980: 

"... De binnenkomst en het verblijf mogen aan (de burgers van de Unie en hun familieleden) slechts 

geweigerd worden om redenen van openbare orde, van (nationale veiligheid) of van volksgezondheid e 

zulks binnen de hierna vermelde perken..." 

 

Artikel 50 § 2 3° a) en b) van het K.B. d.d. 08.10.1981: 

"... § 2. Bij de aanvraag of ten laatste binnen de drie maanden na de aanvraag dient de burger van de 

Unie naargelang het geval de volgende documenten over te maken :... 3° werkzoekende : 

a) een inschrijving bij de bevoegde dienst voor arbeidsvoorziening of kopieën  van 

sollicitatiebrieven;en 

b) het bewijs van de reële kans om te worden aangesteld waarbij rekening wordt gehouden 

met de persoonlijke  omstandigheden  van  de betrokkene,  zoals behaalde  diploma's, 

eventuele gevolgde of voorziene beroepsopleidingen, en duur van de werkloosheid..." 

 

Artikel 51 § 3 van het K.B. d.d. 08.10.1981: 

"...In de andere gevallen dan deze bedoeld in § 1 en § 2, wordt de beslissing genomen door de 

gemachtigde van de minister, binnen de vijf maanden te rekenen vanaf de indiening van de aanvraag. 

Indien de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf erkent of indien binnen de termijn bepaald in 

het vorige lid geen beslissing werd meegedeeld aan het gemeentebestuur, wordt de betrokkene in het 

bezit gesteld van een verklaring van inschrijving overeenkomstig bijlage 8..." 

 

Artikel 14.4 van de Richtlijn 2004/38: 

"...In afwijking van de leden 1 en 2 en onverminderd het bepaalde in hoofdstuk VI, kan in geen geval 

een verwijderingsmaatregel ten aanzien van burgers van de Unie of hun familieleden worden genomen 

indien: 

a) de burgers van de Unie werknemer of zelfstandige zijn, of 

b) de burgers van de Unie het grondgebied van het gastland zijn binnengekomen om werk te 

zoeken. In dit geval kunnen zij niet worden verwijderd zolang zij kunnen bewijzen dat zij nog 

immer werk zoeken en een reële kans maken te worden aangesteld..." 
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* schending van 15 en 45 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, goedgekeurd 

op 12 december 2007 en artikel 6 van het Verdrag van de Europese Unie, en schending van artikel 23 

van de Grondwet 

 

Artikel 15 en 45 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie: 

" ...Artikel 15 

De vrijheid van beroep en het recht te werken 

1. Eenieder heeft het recht te werken en een vrijelijk gekozen of aanvaard beroep uit te 

oefenen. 

2. ledere burger van de Unie is vrij, in iedere lidstaat werk te zoeken, te werken, zich te 

vestigen en diensten te verrichten... 

Artikel 45 

Vrijheid van verkeer en van verblijf 

1. ledere burger van de Unie heeft het recht zich vrij op het grondgebied van de lidstaten te verplaatsen 

en er vrij te verblijven..." 

 

Artikel 6 van het Verdrag van de Europese Unie: 

"... 1. De Unie erkent de rechten, vrijheden en beginselen die zijn vastgesteld in het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000, als aangepast op 12 december 2007 te 

Straatsburg, dat dezelfde juridische waarde als de Verdragen heeft. De bepalingen van het Handvest 

houden geenszins een verruiming in van de bevoegdheden van de Unie zoals bepaald bij de Verdragen. 

De rechten, vrijheden en beginselen van het Handvest worden uitgelegd overeenkomstig de algemene 

bepalingen van titel VII van het Handvest betreffende de uitlegging en toepassing ervan,waarbij de in 

het Handvest bedoelde toelichtingen, waarin de bronnen van deze bepalingen vermeld zijn, terdege in 

acht genomen worden,.." 

 

Artikel 23 van de Grondwet: 

"...leder       heeft       het       recht       een        menswaardig       leven        te        leiden. Daartoe 

waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend met de 

overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden 

voor de uitoefening bepalen. 

Die rechten omvatten inzonderheid: 

1 ° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen 

werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel 

mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, 

alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen..." 

 

Verzoekende partij is de mening toegedaan dat de bestreden beslissing de voormelde beginselen van 

behoorlijk bestuur en de voormelde wettelijke bepalingen schendt en wel om volgende redenen. 

 

De bestreden beslissing komt hierop neer dat de aanvraag tot inschrijving / tot verblijf van meer dan drie 

maanden van verzoekende partij zonder meer en enkel en alleen wordt geweigerd omwille van de 

overweging dat "... Zij kan echter aan de hand van deze documenten niet overtuigen een reeële kans op 

tewerkstelling te maken. Uit het dossier blijkt namelijk dat betrokkene sinds haar verblijf in België, nu 

ondertussen toch meer dan 5 maanden, niet 1 dag tewerkstelling heeft kunnen bekomen, zelfs niet op 

proef of in interimverband. Ook spreekt betrokkene blijkbaar nog te weinig Nederlands, daar de cursus 

Nederlands van het beginnersniveau is, wat een kans op tewerkstelling kan tegenhouden. Nergens uit 

het dossier blijkt dat betrokkene beschikt over een concreet voorstel van een werkgever om in de nabije 

toekomst in dienst te kunnen treden. Ook zijn de voorgelegde bewijzen van sollicitatie allemaal gebeurd 

na de betekening van de bijlage 20, hetgeen impliceert dat de betrokkene pas echt actief op zoek is 

gegaan na de betekening van de bijlage 20..." (stuk 3). 

 

Verzoekende partij kan zich niet van de indruk ontdoen dat de verwerende partij aan verzoekende partij 

de betreffende negatieve beslissing heeft betekend gewoonweg omdat verzoekende partij op het 

moment van het nemen van de negatieve beslissing in kwestie inderdaad geen (vaste) tewerkstelling 

had. Zoals hieronder zal worden uiteengezet, strookt zulks absoluut niet met en is zulks zelfs compleet 

in strijd met de in deze van toepassing zijnde reglementering. De verwerende partij is er zich natuurlijk 

van bewust dat zij in de beslissing niet kan schrijven dat verzoekende partij geen (vast) werk heeft en 

dus dat haar aanvraag geweigerd wordt met bevel om het grondgebied te verlaten. De verwerende partij 

wringt zich dan ook in allerlei niet afdoende, onjuiste, onredelijke en onzorgvuldige bochten om toch 
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maar te trachten haar besluit te schragen. Zoals hieronder zal blijken, slaagt de verwerende partij totaal 

niet in haar opzet! Wel integendeel, is de bestreden beslissing behept met verschillende 

onwettelijkheden waardoor de bestreden beslissing niet rechtsgeldig is en derhalve vernietigd dient te 

worden. 

 

1. 

In eerste instantie is verzoekende partij de mening toegedaan dat de bestreden beslissing is aangetast 

door een motiveringsgebrek in die zin dat de bestreden beslissing enerzijds melding maakt van een heel 

aantal door verzoekende partij bijgebrachte documenten (die wel degelijk aantonen dat verzoekende 

partij werk zoekt en zij een reële kans heeft om te worden aangesteld) en anderzijds de aanvraag van 

verzoekende partij toch weigert door te stellen dat verzoekende partij niet naar behoren zou hebben 

aangetoond dat zij wel degelijk een reële kans op tewerkstelling heeft. 

 

Verzoekende partij maakt in de bestreden beslissing zelf melding van de door verzoekende partij 

bijgebrachte documenten. 

 

Het betreft: 

- kopie van het curriculum vitae van verzoekende partij (stuk 7) 

- kopie van de brief van 03.05.2010 van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en 

Vorming aangaande de erkenning van het diploma van verzoekende partij met als 

bijlage kopie attest niveaubepaling d.d. 03.05.2010 en kopie Litouws diploma en 

puntenlijst (stuk 8) 

- kopie   van   het   door   verzoekende   partij   behaald   certificaat   BIIAB   Awarding 

Qualifications for Licensed Retail Level 2 National Certificate for Personal Licence 

Holders d.d. 17.10.2006 (stuk 9) 

kopie van het door verzoekende partij behaald certificaat Level 2 Award in Food Safety in Catering van 

het Chartered Institute of Environmental Health d.d. 06.03.2007 (stuk 10) 

- kopie van het bewijs van inschrijving van verzoekende partij als werkzoekende bij de 

VDAB d.d. 05.03.2010 (stuk 11) 

-  kopie van het inburgeringscontract van verzoekende partij ondertekend op 23.02.2010 (stuk 12) 

- kopie van het getuigschrift maatschappelijke oriëntatie (stuk 13) 

- kopie van de certificaten gevolgde cursussen Nederlands d.d.18.03.2010 en 

27.05.2010 (2) met behaalde resultaten: 94,33%, 93,17% en 92% (stuk 14) 

- kopies van sollicitaties van verzoekende partij en antwoorden hierop via diverse 

internetsites (stuk 15) 

- kopie van reactiebrief potentiële werkgever d.d. 10.05.2010 (stuk 16) 

- kopie van de arbeidsovereenkomst van verzoekende partij d.d. 16.06.2010 (stuk 17) 

- kopie van het loonbriefje verzoekende partij voor de periode van 01.06.2010 tot en 

met 18.06.2010 (stuk 18). 

 

Uit de door verzoekende partij bijgebrachte stukken blijkt onbetwistbaar dat 

- verzoekende partij in het bezit is van een diploma hoger onderwijs filologie en 

literatuur met  lerarenopleiding  (stuk 8)  alsook van  bijkomende  certificaten  van 

gevolgde opleidingen inzake voedselveiligheid, inzake Britse wetgeving voor 

licentiehouders in restaurants en bars (stuk 9 en 10) 

- verzoekende partij heel wat werkervaring heeft (stuk 7) o.m. als general manager voor 

Norham House en Smollensky's Balloon Limited in Londen (voor deze firma's gewerkt 

van   oktober  2005  t.e.m.   mei   2008),   als   privé-leraar   een   kind   met   ernstige 

leerproblemen (Aspergersyndroom) heeft bijgestaan, les heeft gegeven,... 

- verzoekende partij onmiddellijk na haar aanmelding bij de Stad Beringen - aanvraag 

gedaan op 25.01.2010 in België in actie is geschoten door op 23.02.2010 al een 

inburgeringscontract te ondertekenen (stuk 12) waarvan zij het getuigschrift heeft 

behaald (stuk 13), zij zich tevens onmiddellijk heeft ingeschreven voor Nederlandse 

les waarbij zij uitstekende resultaten (telkens meer dan 90%) heeft behaald (stuk 14) 

- verzoekende partij zich op 05.03.2010 al ingeschreven heeft bij de VDAB (stuk 11) 

- verzoekende partij onmiddellijk het nodige heeft gedaan om haar Litouws diploma te 

laten erkennen hetgeen haar bij brief d.d. 03.05.2010 al is bevestigd (stuk 8) 

verzoekende partij zeer ijverig is in het solliciteren (stuk 15 en stuk 16) 

- verzoekende partij ook al in België heeft gewerkt meer bepaald bij Delhaize in 

Beringen(stuk 17 en stuk 18). 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 

Verzoekende partij heeft dus onbetwistbaar een goed diploma - zelfs meerdere - , heel wat 

werkervaring, spreekt uitstekend Engels (gelet op haar jarenlang verblijf in Londen), haalt schitterende 

resultaten bij de door haar gevolgde cursussen Nederlands, solliciteert naarstig en heeft zelfs al in 

België gewerkt en toch oordeelt de verwerende partij dat verzoekende partij niet aantoont een reële 

kans op tewerkstelling te hebben. 

 

De overweging van verwerende partij dat "...spreekt betrokkene blijkbaar nog te weinig Nederlands, 

daar de cursus van het beginnersniveau is, wat een kans op tewerkstelling kan tegenhouden...", wordt 

door verwerende partij niet aangetoond en gaat trouwens voorbij aan de internationale context van de 

huidige arbeidsmarkt; er zijn anno 2010 genoeg managers,...die aangenomen worden door 

internationale bedrijven in België en die - en dit in tegenstelling tot verzoekende partij - zelfs geen woord 

Nederlands kennen! Deze overweging is dus volstrekt onjuist, minstens impertinent zeker indien 

rekening wordt gehouden met de talenkennis van verzoekende partij, haar werkervaring en haar 

diploma's. 

 

Dat verzoekende partij niet "....beschikt over een concreet vorstel van een werkgever om in de nabije 

toekomst in dienst te kunnen treden...", is evenzeer niet relevant. De inzake toepasselijke 

reglementering (zie supra en infra) vereist zulks geenszins. De verwerende partij kan dergelijke 

overweging dan ook niet als zogenaamde motviering gebruiken om te komen tot het besluit dat in haar 

kraam past. 

 

Ook de overweging dat "...zijn de voorgelegde bewijzen van sollicitatie allemaal gebeurd na de 

betekening van de bijlage 20, hetgeen impliceert dat de betrokkene pas echt actief op zoek is gegaan 

na de betekening van de bijlage 20..." is niet relevant doch is evenzeer onjuist daar verzoekende partij 

zich reeds op 05.03.2010 heeft ingeschreven als werkzoekende (stuk 11), zij op 18.03.2010 reeds een 

eerste opleiding Nederlands achter de rug heeft (stuk 14), zij op 23.02.2010 reeds een 

inburgeringscontract heeft ondertekend (stuk 12), zij onmiddellijk stappen heeft gezet tot erkenning van 

haar diploma en dit ook op 03.05.2010 heeft bekomen (stuk 8),...dit alles vóór de haar op 10.05.2010 

betekende bijlage 20 genomen op 26.04.2010. 

 

De bestreden beslissing is dan ook onjuist, minstens niet afdoende gemotiveerd en schendt dan ook 

niet alleen het motiveringsbeginsel doch ook de hiervoor vermelde wettelijke bepalingen inzake de 

motiveringsverplichting. 

 

2.  

 

Mutatis mutandis verwijst verzoekende partij naar hetgeen hierboven is uiteengezet om te stellen dat de 

bestreden beslissing evenzeer het beginsel van de fair play, het zorgvuldigheidsbeginsel, het 

redelijkheids-/proportionaliteits(evenredigheids)beginsel schendt. 

 

Immers, de talrijke documenten die verzoekende partij heeft bijgebracht en bijbrengt en die 

onbetwistbaar aantonen dat 

- verzoekende partij in het bezit is van een diploma hoger onderwijs filologie en literatuur met 

lerarenopleiding (stuk 8) alsook van bijkomende certificaten van gevolgde opleidingen inzake 

voedselveiligheid, inzake Britse wetgeving voor licentiehouders in restaurants en bars (stuk 9 en 10) 

verzoekende partij heel wat werkervaring heeft (stuk 7) o.m. als general manager voor Norham House 

en Smoltensky's Balioon Limited in Londen (voor deze firma's gewerkt van oktober 2005 t.e.m. mei 

2008), als privé-leraar een kind met ernstige leerproblemen (Aspergersyndroom) heeft bijgestaan, les 

heeft gegeven,... 

- verzoekende partij onmiddellijk na haar aanmelding bij de Stad Beringen - aanvraag 

gedaan op 25.01.2010 in België in actie is geschoten door op 23.02.2010 al een 

inburgeringscontract te ondertekenen (stuk 12) waarvan zij het getuigschrift heeft 

behaald (stuk 13), zij zich tevens onmiddellijk heeft ingeschreven voor Nederlandse 

les waarbij zij uitstekende resultaten (telkens meer dan 90%) heeft behaald (stuk 14) 

- verzoekende partij zich op 05.03.2010 al ingeschreven heeft bij de VDAB (stuk 11) 

- verzoekende partij onmiddellijk het nodige heeft gedaan om haar Litouws diploma te 

laten erkennen hetgeen haar bij brief d.d. 03.05.2010 al is bevestigd (stuk 8) 

- verzoekende partij zeer ijverig is in het solliciteren (stuk 15 en stuk 16) 

- verzoekende partij ook al in België heeft gewerkt meer bepaald bij Delhaize in 

Beringen (stuk 17 en stuk 18), 
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bewijzen dat verzoekende partij wel degelijk werk zoekt en nog steeds en wel degelijk een reële kans op 

tewerkstelling maakt. 

 

Door te stellen dat verzoekende partij, niettegenstaande de in casu bijgebrachte documenten, niet 

aantoont een reële kans op tewerkstelling te hebben, schendt de verwerende partij het beginsel van de 

fair play, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheids-/proportionaliteits(evenredigheidsbeginsel). 

 

Bij de vaststelling en waardering van de feiten moet de verwerende partij de nodige zorgvuldigheid 

betrachten en moet zij, teneinde het redelijkheids-/proportionaliteits(evenredigheids)beginsel te 

respecteren, redelijkerwijze tot haar besluit kunnen komen na afweging van alle voorhanden zijnde 

belangen en elementen. 

 

Indien, zoals in casu, ettelijke stukken worden bijgebracht die aantonen dat verzoekende partij wel werk 

zoekt, zelfs gewerkt heeft .verschillende diploma's en een verregaande werkervaring heeft, uitstekend 

Engels spreekt en behoorlijk Nederlands, en de verwerende partij dan nog tot het besluit komt dat 

verzoekende partij niet aantoont een reële kans op tewerkstelling te hebben / werk te zoeken, dan druist 

de houding en besluitvorming van de verwerende partij in tegen de fair play, de zorgvuldigheid en de 

redelijkheid! 

 

De bestreden beslissing schendt dan ook het beginsel van de fair play, het zorgvuldigheidsbeginsel en 

het redelijkheids-/proportionaliteits(evenredigheids)beginsel. 

 

3. 

 

Verzoekende partij heeft als hebbende de Litouwse nationaliteit, de hoedanigheid van burger van de 

Unie en is in het bezit van een geldig Litouws paspoort en van een geldige Litouwse identiteitskaart. 

 

Deze specifieke hoedanigheid van verzoekende partij kan niet worden betwist en wordt als dusdanig 

ook niet betwist. 

 

Overeenkomstig artikel 40 § 4, 1° van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12,1980 heeft 

"... ledere burger van de Unie heeft het recht gedurende meer dat 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,.,". 

 

Artikel 50 § 2 3° a) en b) van het K.B. van 08.10.1981 bepaalt in uitvoering van voormeld artikel 40 § 4, 

1° van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 dat, om recht te hebben op een verblijf van meer dan drie 

maanden / ingeschreven te kunnen worden als werkzoekende burger van de Unie, men moet 

beschikken over volgende documenten: "... 3° werkzoekende: 

a)een inschrijving bij de bevoegde dienst voor arbeidsvoorziening of kopieën van 

sollicitatiebrieven; en 

b) het bewijs van de reële kans om te worden aangesteld waarbij rekening wordt gehouden met de 

persoonlijke omstandigheden van de betrokkene, zoals behaalde diploma's, eventuele gevolgde of 

voorziene beroepsopleidingen, en duur van de werkloosheid...". 

 

Nog afgezien van het gegeven dat er vragen kunnen gesteld worden bij de wettigheid van artikel 50 § 2 

3° a) en b) van het K.B. d.d. 08.10.1981 dat voorwaarde(n) toevoegt aan het voormelde artikel 40 § 4 1° 

van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 waardoor artikel 50 § 2 3° a) en b) van het K.B. d.d. 

08.10.1981 onwettig is en dus niet kan worden toegepast, is het in elk geval zo dat verzoekende partij 

wel degelijk voldoet aan de bepalingen van artikel 40 § 4 1° van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 

én van artikel 50 § 2 3° a) en b) van het K.B. d.d. 08.10.1981 in die zin dat verzoekende partij als burger 

van de Unie het Rijk is binnengekomen om werk te zoeken en bewijst dat zij nog werk zoekt en een 

reële kans maakt om tewerk gesteld te worden. Verzoekende partij is in het bezit van een inschrijving bij 

de bevoegde dienst voor arbeidsvoorziening (stuk 11) en van sollicitatiebrieven alsook reactie van de 

werkgever hierop (stuk 15 en 16). Bovendien toont zij aan de hand van haar curriculum vitae, haar 

diploma's, de erkenning in België van haar diploma, haar talenkennis (naast haar moedertaal minstens 

uitstekend Engels en behoorlijk Nederlands), haar ruime werkervaring zowel als manager als als 

lerares, het al hebben gewerkt hebben in België, haar sollicitaties,...(stuk 7 t.e.m. stuk 18) aan dat zij 

nog werk zoekt en een reële kans maakt om te worden aangesteld. Verzoekende partij verwijst in deze 

context ook naar hetgeen hierboven desbetreffend is uiteengezet. 
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Door aan verzoekende partij middels de bestreden beslissing het recht op verblijf van meer dan drie 

maanden te weigeren niettegenstaande verzoekende partij wel degelijk aantoont dat zij nog steeds werk 

zoekt en een reële kans maakt om te worden aangesteld, schendt de verwerende partij artikel 40 § 4 1° 

van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 in samenhang met een schending van artikel 50 § 2 3° a) en 

b) van het K.B. d.d. 08.10.1981. 

 

De verwerende partij heeft zelfs het lef om aan verzoekende partij niet alleen het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden te weigeren doch in de bestreden beslissing is tevens een bevel om het 

grondgebied te verlaten vervat hetgeen, gelet op het bovenstaande, logischerwijze dan ook strijdig is 

met artikel 40 § 4 1° van de Vreemdelingenwet d.d. 

15.12.1980 in samenhang met een schending van artikel 50 § 2 3° a) en b) van het K.B. d.d. 

08.10.1980 en hetgeen absoluut in strijd is met het rechtstreeks van toepassing zijnde artikel 

14.4 van Richtlijn 2004/38 dat bepaalt dat in geen geval een verwijderingsmaatregel (dus 

een bevel om het grondgebied te verlaten, zoals in casu is betekend) mag worden genomen 

ten  aanzien  van   burgers  van   de   Unie  die   het  grondgebied  van   het  gastland  zijn 

binnengekomen, zoals verzoekende partij, zolang zij kunnen bewijzen, hetgeen verzoekende 

partij doet (zie supra), dat zij nog immer werk zoeken en een reële kans maken te worden 

aangesteld. 

 

Gelet op  het voorgaande  had de verwerende  partij  de  aanvraag tot verklaring  van inschrijving van 

verzoekende partij moeten toestaan en verzoekende partij in het bezit stellen van een verklaring van 

inschrijving overeenkomstig bijlage 8. 

 

Door het recht op verblijf van meer dan drie maanden en de verklaring van inschrijving in casu in strijd 

met artikel 40 § 4 1° van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 en in strijd met artikel 50 § 2 3° a) en b) 

van het K.B. d.d. 08.10.1981 en in strijd met artikel 14.4 van Richtlijn 2004/38 te weigeren, schendt de 

verwerende partij tevens artikel 42 van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 en artikel 51 § 3 van het 

K.B. d.d. 08.10.1981 die voorzien dat het recht op verblijf van meer dan drie maanden aan een burger 

van de Unie moet worden erkend en geconstateerd door een verklaring van inschrijving overeenkomstig 

bijlage 8 waarvan betrokkene in het bezit dient te worden gesteld. 

 

Meteen is dan ook artikel 43 van de Vreemdelingenwet geschonden doordat verzoekende partij in casu, 

zoals aangetoond, wel degelijk recht heeft op verblijf van meer dan drie maanden / op de gevraagde 

verklaring van inschrijving en er in casu geen redenen zijn van "...openbare orde, van (nationale 

veiligheid) of van volkgezondheid...". 

 

De bestreden beslissing schendt dan ook artikel 40 § 4 1°, artikel 42 en 43 van de Vreemdelingenwet 

d.d. 15.12.1980 in samenhang met een schending van artikel 50 § 2 3° a) en b) en artikel 51 § 3 van het 

K.B. d.d. 08.10.1981 en artikel 14.4 van Richtlijn 2004/38. 

 

4. 

 

Gelet op haar hoedanigheid van burger van de Unie verblijvende op het Belgisch grondgebied kan 

verzoekende partij zich beroepen op de bepalingen van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, de bepalingen van het Verdrag van de Europese Unie en de bepalingen van Belgische 

Grondwet 

 

Door aan verzoekende partij die burger van de Unie is verblijvend op het grondgebied van België om er 

werk te zoeken (hetgeen zij aantoont) het verblijf van meer dan drie maanden / de verklaring van 

inschrijving te weigeren en haar zelfs een bevel om het grondgebied te verlaten te betekenen, schendt 

de verwerende partij ook artikel 15 en 45 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 

goedgekeurd op 12 december 2007 en artikel 6 van het Verdrag van de Europese Unie in samenhang 

met een schending van artikel 23 van de Grondwet. Voormelde bepalingen voorzien immers in recht op 

arbeid en vrije keuze van beroepsarbeid en een vrijheid in hoofde van een burger van de Unie om werk 

te zoeken in iedere lidstaat en zich dienaangaande vrij op het grondgebied van de lidstaten te 

verplaatsen en er vrij te verblijven. 

 

De bestreden beslissing schendt dan ook artikel 15 en 45 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, goedgekeurd op 12 december 2007 en artikel 6 van het Verdrag van de Europese Unie 

in samenhang met een schending van artikel 23 van de Grondwet. 
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Verzoekende partij is België binnengekomen om werk te zoeken, zij toont aan actief werk te zoeken en 

zij toont aan een reële kans te hebben op werk. 

 

In die omstandigheden aan verzoekende partij het recht op verblijf voor meer dan drie maanden / het 

recht op verklaring van inschrijving weigeren en haar een bevel om het grondgebied te verlaten 

betekenen druist niet alleen in tegen de Belgische wetgeving inzake doch ontneemt aan verzoekende 

partij op een volstrekt onwettige wijze haar rechten op vrij verkeer en verblijf die zij heeft als zijnde 

werkzoekende burger van de Unie met Litouwse nationaliteit die werk zoekt in het gastland België. 

 

Het weze herhaald dat het hebben van werk geen vereiste is in hoofde van een burger van de Unie om 

recht te hebben op een verblijf van meer dan drie maanden / recht te hebben op een verklaring van 

inschrijving in een lidstaat. 

 

Verzoekende partij is er dan ook van overtuigd dat de bestreden beslissing al de hiervoor vermelde 

wettelijke bepalingen schendt alsmede de hiervoor vermelde algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur. 

 

Verzoekende partij is dan ook de mening toegedaan dat het eerste en enig middel in haar totaliteit 

gegrond is. 

 

Verzoekende partij vraagt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen uitdrukkelijk om met alle zowel 

feitelijke als juridische hierboven uiteengezette gegevens rekening te houden bij de beoordeling van 

huidig beroep. 

 

Indien de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen meent gelet op de inhoud van artikel 39/2 § 2 

Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 zulks niet te kunnen doen, beroept verzoekende partij zich op een 

schending van artikel 31 Richtlijn 2004/38/EG dat bepaalt dat "...De rechtsmiddelen voorzien in de 

mogelijkheid van onderzoek van de wettigheid van het besluit, alsmede van de feiten en 

omstandigheden die de voorgenomen maatregel rechtvaardigen. Zij garanderen tevens dat het besluit 

niet onevenredig is, met name gelet op de voorwaarden van artikel 28...". 

 

Voor zo ver de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen meent geen rekening te kunnen houden met alle 

feitelijke en juridische hierboven uiteengezette elementen, stelt verzoekende partij dat artikel 39/2 § 2 

Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 onwettig is en vraagt verzoekende partij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen artikel 39/2 § 2 in toepassing van artikel 159 G.W. buiten toepassing te 

verklaren zodat zij in elk geval met alle feitelijke en juridische hierboven uiteengezette elementen kan 

rekening houden om huidig beroep te beoordelen. (…)” 

 

In haar nota met opmerkingen stelt de verwerende partij dat het niet kennelijk onredelijk is te stellen dat 

de verzoekende partij een reële kans maakt om te worden tewerkgesteld, dat het in de 

beoordelingsmarge ligt van de verwerende partij om te oordelen of er al dan niet sprake is van 

voldoende elementen die overtuigen dat de verzoekende partij een reële kans heeft om tewerkgesteld te 

worden, dat het de verwerende partij niet verweten kan worden om onjuiste informatie te hebben 

opgenomen in haar beslissing, dat gezien de beslissing genomen werd op basis van een correcte 

feitenvinding, de verwerende partij geen onzorgvuldig gedrag kan worden verweten, dat de verwerende 

partij niet betwist dat de verzoekende partij werkzoekende is, doch de mening is toegedaan dat de 

verzoekende partij geen reële kans maakt om te worden aangesteld, dat de verwerende partij een 

tegenstrijdigheid vaststelt nu de verzoekende partij zich enerzijds beroept op een artikel en anderzijds 

de onwettigheid hiervan voorhoudt, dat het recht van een EU-onderdaan niet onvoorwaardelijk is, dat 

noch artikel 42 van de Vreemdelingenwet, noch artikel 14.4 van de richtlijn werden geschonden en dat 

de ruime appreciatiebevoegdheid de verwerende partij toelaat om de bestreden beslissing te nemen in 

overeenstemming met de artikelen 15 en 45 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie en artikel 23 van de Grondwet. 

 

In haar repliekmemorie herneemt de verzoekende partij haar inleidende verzoekschrift integraal. 

 

 

2.2 In een eerste onderdeel is de verzoekende partij van mening dat de bestreden beslissing is 

aangetast door een motiveringsgebrek in die zin dat de bestreden beslissing enerzijds melding maakt 

van een heel aantal door de verzoekende partij bijgebrachte documenten en anderzijds de aanvraag 
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van de verzoekende partij toch weigert. Verder stelt ze dat ze onbetwistbaar een goed diploma heeft, 

uitstekend Engels spreekt, uitstekende resultaten haalt bij de door haar gevolgde cursussen 

Nederlands, naarstig solliciteert en zelfs al in België heeft gewerkt.  

 

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

bestuurshandelingen en in artikel 62 van de Vreemdelingenwet neergelegde uitdrukkelijke 

motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan 

worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De 

artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 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 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. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

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

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

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

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan tot de 

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

besloten.  

 

In de motivering van de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name 

artikel 51, § 3, derde lid van het Vreemdelingenbesluit en het feit dat de verzoekende partij aan de hand 

van de bijgebrachte documenten niet kan overtuigen een reële kans op tewerkstelling te maken. 

Dienvolgens moet worden vastgesteld dat de verzoekende partij niet duidelijk maakt op welk punt deze 

motivering haar niet in staat stelt 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. 

 

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 zij bijgevolg de 

schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat het eerste middel vanuit dat oogpunt 

wordt onderzocht. 

 

Tevens dient te worden benadrukt dat het bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet tot 

de bevoegdheid van de Raad behoort zijn beoordeling met betrekking tot het al dan niet de weigeren 

van het verblijf in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van 

deze aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij 

op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen. 

 

Uit de stukken van het dossier blijkt dat de verzoekende partij als burger van de Unie een aanvraag 

heeft ingediend van een verklaring van inschrijving als werknemer of werkzoekende, overeenkomstig 

artikel 50 van het KB van 8 oktober 1981. Dit artikel luidt als volgt: 

 

“(…) 

§ 1.- Een burger van de Unie die zijn burgerschap bewijst overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van de 

wet, kan bij de gemeente een verklaring van inschrijving aanvragen door middel van de bijlage 19. 

 

Zodra uit de controle van de reële verblijfsplaats, die de burgemeester of zijn gemachtigde moet laten 

uitvoeren, blijkt dat de burger van de Unie, ingeschreven in het wachtregister, op het grondgebied van 

de gemeente woont, wordt hij ingeschreven in het vreemdelingenregister. 

 

Het gemeentebestuur maakt het verslag opgesteld bij de controle van de verblijfplaats over aan de 
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gemachtigde van de minister. 

 

§ 2.- Bij de aanvraag of ten laatste binnen de drie maanden na de aanvraag dient de burger van de Unie 

naargelang het geval de volgende documenten over te maken : 

 

1° werknemer : een verklaring van indienstneming of tewerkstelling overeenkomstig het model van 

bijlage 19bis; 

 

(…) 

 

3° werkzoekende : 

a) een inschrijving bij de bevoegde dienst voor arbeidsvoorziening of kopieën van sollicitatiebrieven; en 

b) het bewijs van de reële kans om te worden aangesteld waarbij rekening wordt gehouden met de 

persoonlijke omstandigheden van de betrokkene, zoals behaalde diploma’s, eventuele gevolgde of 

voorziene beroepsopleidingen, en duur van de werkloosheid; 

 

(…)” 

 

Op 25 januari 2010 dient de verzoekende partij een aanvraag van een verklaring van inschrijving in als 

werknemer of werkzoekende en wordt zij verzocht binnen de drie maanden de volgende documenten 

over te leggen: een verklaring van indienstneming of tewerkstelling cf. bijlage 19bis gestaafd door 

loonuittreksels hetzij een inschrijving bij een dienst voor arbeidsvoorziening of kopieën van 

sollicitatiebrieven + het bewijs van de reële kans op werk. Op 26 april 2010 neemt de burgemeester van 

de gemeente Beringen de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel 

om het grondgebied te verlaten en stelt dat de verzoekende partij niet binnen de gestelde termijn heeft 

aangetoond zich in de voorwaarden te bevinden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan 

drie maanden als burger van de Unie, dat zij geen werkgeversattest overeenkomstig haar aanvraag tot 

inschrijving als werknemer of een bewijs ter staving van haar hoedanigheid als werkzoekende heeft 

overgemaakt. De verzoekende partij wordt bijkomstig een maand de tijd gegeven om alsnog de vereiste 

documenten over te maken, nl. een werkgeversattest en loonfiches van de laatste drie maanden en 

indien de verzoekende partij een inschrijving wilt als werkzoekende, dient zij alsnog een inschrijving bij 

de VDAB of sollicitatiebrieven en het bewijs dat zij een reële kans maakt om te worden aangesteld, 

overmaken. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat zij vervolgens volgende stukken 

voorlegt: haar curriculum vitae, niveaubepalingsattest waarbij haar diploma in België wordt erkend, 

inschrijvingsbewijs van de VDAB, inburgeringscontract van de Vlaamse overheid, certificaten van de 

opleiding ‘Nederlands tweede taal RG1’, sollicitatiebrieven en een reactie op een sollicitatie. Op 28 juli 

2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot weigering van verblijf met bevel 

om het grondgebied te verlaten. 

 

De bestreden beslissing weigert deze aanvraag van de verzoekende partij op basis van volgende 

motieven:  

 

Betrokkene diende op 25-01-2010 een bijlage 19 (aanvraag tot verklaring van inschrijving) als 

werknemer/werkzoekende id. Betrokkene liet echter na de nodige documenten over te maken. Als 

gevolg hiervan werd er op 26-04-2010 een bijlage 20 zonder bevel aan betrokkene betekend door de 

gemeenste wegens onvolledigheid van het dossier. Nadien legt betrokkene volgende bewijsstukken 

voor: CV, erkenning diploma in België, certificaten Nederlands, inschrijving VDAB, inburgeringscontract, 

CV via internet, reactie op sollicitatie en sollicitatie via mail. Betrokkene bewijst hiermee dat ze is 

ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB, dat zij gesolliciteerd heeft naar een job en dat zij deel 

heeft genomen aan een cursus Nederlands. Zij kan echter aan de hand van deze documenten niet 

overtuigen een reëele kans op tewerkstelling te maken. Uit het dossier blijkt namelijk dat betrokkene 

sinds haar verblijf in België, nu  ondertussen toch meer dan 5 maanden, niet 1 dag tewerkstelling heeft 

kunnen bekomen, zelfs niet op proef of in interimverband. Ook spreekt betrokkene blijkbaar nog te 

weinig Nederlands, daar de cursus Nederlands van het beginnersniveau is, wat een kans op 

tewerkstelling kan tegenhouden. Nergens uit het dossier blijkt dat betrokkene beschikt over een 

concreet voorstel van een werkgever om in de nabije toekomst in dient te kunnen treden. Ook zijn de 

voorgelegde bewijzen van sollicitatie allemaal gebeurd na de betekening van de bijlage 20, hetgeen 

impliceert dat de betrokkene pas echt actief op zoek is gegaan na de betekening van de bijlage 20. 

Gezien deze elementen kan het recht op verblijf op basis van art. 50 §2 3° van het KB van 08/10/1981 

niet worden toegestaan.” 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 13 

In haar inleidende verzoekschrift voegt de verzoekende partij bovendien een arbeidsovereenkomst bij 

A.D. Delhaize te Beringen van 17/06/2010 tot 18/06/2010 en het loonbriefje voor deze tewerkstelling bij 

A.D. Delhaize te Beringen toe en stelt ze dat zij reeds gewerkt heeft in België, en tracht zij zo aan te 

tonen dat zij een reële kans maakt op tewerkstelling. De Raad stelt echter vast dat deze stukken niet 

terug te vinden zijn in het administratief dossier zodat het de verzoekende partij niet ten kwade kan 

worden geduid hiermee geen rekening te hebben gehouden. 

 

Het lijkt de bedoeling van de verzoekende partij te zijn om aan de hand van haar betoog de Raad haar 

aanvraag te laten heronderzoeken. Het behoort evenwel niet tot de bevoegdheid van de Raad 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 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 in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen. Het enkele feit dat de 

verzoekende partij het niet eens is met de gevolgtrekking van de gemachtigde van de staatssecretaris 

en dat zij stelt wel degelijk aan te tonen een reële kans te hebben op een tewerkstelling, volstaan echter 

niet om deze motieven te weerleggen. 

 

De Raad stelt vast dat de verwerende partij in casu alle pertinente gegevens nagegaan is die zij 

noodzakelijk acht om haar beslissing te kunnen nemen. De bestreden beslissing steunt op ter zake 

dienende, deugdelijke, afdoende en pertinente motieven. De Raad stelt bijgevolg vast dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris niet op kennelijk onredelijke wijze tot haar besluit is kunnen 

komen.  

 

2.3 In een tweede onderdeel van het enig middel houdt de verzoekende partij een schending voor van 

het beginsel van fair play, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheids-/proportionaliteits 

(evenredigheids)beginsel. 

 

2.3.1 Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). De bestreden beslissing stoelt op correcte feiten, zoals ze 

blijken uit het administratief dossier. Waar de verzoekende partij meent deze te betwisten door een 

andere verklaring te bieden voor de gedane vaststellingen, blijft het bij loutere beweringen die niet 

gestaafd worden. Bij het nemen van de bestreden beslissing beschikt de gemachtigde van de 

staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. De gemachtigde van de staatssecretaris heeft 

bovendien geoordeeld dat de feitelijke gegevens die voorhanden waren in het administratief dossier op 

het moment van het nemen van de bestreden beslissing, voldoende waren om tot een beslissing te 

komen. Gelet op de voorgaande analyse heeft de gemachtigde van de staatssecretaris deze 

bevoegdheid niet kennelijk onredelijk uitgeoefend en ligt een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel 

in deze dan ook niet voor. 

 

2.3.2 De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt 

het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel 

geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan 

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Wat het redelijkheidsbeginsel de rechter 

toestaat, is niet 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, in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is 

(RvS 20 september 1999, nr. 82 301). De Raad stelt vast, na de bespreking onder het eerste onderdeel 

van het enig middel en in het kader van zijn wettigheidstoezicht, dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris in redelijkheid tot de door haar gedane vaststelling is gekomen en er in het dossier 

geen gegevens voorhanden zijn die onverenigbaar zijn met die vaststelling. 

 

2.3.3 Met betrekking tot het proportionaliteitsbeginsel dient opgemerkt te worden dat het 

proportionaliteitsbeginsel als concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel de Raad niet toelaat het 

oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het onwettig te bevinden indien het tegen alle 

redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126 520). Uit het voorgaande blijkt geenszins dat de 

verwerende partij kennelijk onredelijk heeft gehandeld. De keuze die een bestuur in de uitoefening van 

een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt immers slechts het redelijkheidsbeginsel 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 
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noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan 

geloven dat ze werkelijk is genomen, wat in casu niet het geval is. 

 

2.3.4 Het beginsel van de fair play houdt in dat de overheid zich onpartijdig moet opstellen bij het nemen 

van een besluit en de noodzakelijke openheid en eerlijkheid in acht dient te nemen. In casu maakt de 

verzoekende partij niet aannemelijk dat dit niet het geval geweest is bij het nemen van de bestreden 

beslissing. 

 

2.4 In een derde onderdeel houdt de verzoekende partij een schending voor van artikel 40, § 4, 1°, van 

artikel 42 en van artikel 43 van de Vreemdelingenwet, in samenhang met een schending van artikel 50, 

§ 2, 3°, a) en b) en van artikel 51, § 3 van het Vreemdelingenbesluit en van artikel 14.4 van de Richtlijn 

2004/38/EG aangezien de verzoekende partij wel degelijk aantoont dat zij nog steeds werk zoekt en een 

reële kans maakt om te worden aangesteld. 

 

Vooreerst stelt de Raad vast dat daar waar de verzoekende partij een schending zou zien van de 

artikelen 42 en 43 van de Vreemdelingenwet, de Raad vaststelt dat de verzoekende partij niet uiteenzet 

op welke wijze de bestreden beslissing deze bepalingen zou schenden. In deze mate is het middel 

derhalve niet ontvankelijk. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist immers dat zowel de 

geschonden rechtsregel of het geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die 

rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden rechtshandeling werd geschonden (RvS 2 maart 

2007, nr. 168 403; RvS 8 januari 2007, nr. 166 392; RvS 29 november 2006, nr.165 291). Het enig 

middel is deze mate onontvankelijk. 

 

In de mate dat de verzoekende partij zich vragen stelt bij de wettigheid van artikel 50, § 2, 3°, a) en b) 

van het Vreemdelingenbesluit dat voorwaarde(n) toevoegt aan artikel 40, § 4, 1° van de 

Vreemdelingenwet, stelt de Raad vast dat de verzoekende partij niet uiteenzet op welke wijze artikel 50, 

§,2, 3°, a) en b) van het Vreemdelingenbesluit een voorwaarde toevoegt aan artikel 40, § 4, 1° van de 

Vreemdelingenwet. In deze mate is het middel derhalve niet ontvankelijk. Zodoende is dit onderdeel van 

het middel is evenzeer onontvankelijk. 

 

De verzoekende partij stelt dat zij wel degelijk voldoet aan de bepalingen van artikel 40, § 4, 1° van de 

Vreemdelingenwet en artikel 50, § 2, 3°, a) en b) van het Vreemdelingenbesluit in die zin dat de 

verzoekende partij als burger van de Unie het Rijk is binnengekomen om werk te zoeken en bewijst dat 

zij nog werk zoekt en een reële kans maakt om tewerk gesteld te worden. De Raad verwijst vooreerst de 

uiteenzetting in punt 2.2. De Raad  benadrukt nogmaals dat uit de stukken van het administratief dossier 

blijkt dat de verwerende partij in alle redelijkheid geoordeeld heeft dat de verzoekende partij het niet 

aannemelijk heeft gemaakt over een reële kans op tewerkstelling te beschikken.  

 

Waar de verzoekende partij van mening is dat zij in het bezit moest gesteld worden van een verklaring 

van inschrijving overeenkomstig bijlage 8 en dit overeenkomstig artikel 51, § 3 van het 

Vreemdelingenbesluit, stelt de Raad vast dat artikel 51, § 3 van het Vreemdelingenbesluit stelt dat enkel 

de betrokkene in het bezit gesteld wordt van een verklaring van inschrijving overeenkomstig bijlage 8, 

indien ‘de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf erkent of indien binnen de termijn bepaald in 

het vorige lid geen beslissing werd meegedeeld aan het gemeentebestuur’. Uit de stukken van het 

administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij op 25 januari 2010 een aanvraag van een 

verklaring van inschrijving heeft ingediend als werknemer of werkzoekende en haar verzocht wordt 

binnen de drie maanden verschillende documenten over te leggen. Op 26 april 2010 neemt de 

burgemeester de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het 

grondgebied te verlaten. De verzoekende partij wordt bijkomstig een maand de tijd gegeven om alsnog 

de vereiste documenten over te maken. Op 28 juli 2010 neemt de gemachtige van de staatssecretaris 

de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten omdat de verzoekende partij niet voldoet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van 

verblijf van meer dan drie maanden als burger van de Unie, en dit overeenkomstig artikel 50, § 2, 3° van 

het Vreemdelingenbesluit. De Raad stelt vast dat de gemachtigde van de staatssecretaris het recht op 

verblijf niet erkent, en dat de gemachtigde overeenkomstig artikel 50, § 3, vierde lid van het 

Vreemdelingenbesluit, de verzoekende partij van deze beslissing kennis geeft door de afgifte van een 

document overeenkomstig het model van bijlage 20. 
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Ten slotte stelt de verzoekende partij dat een verbod op verwijdering tevens wordt vastgelegd in de 

richtlijn 2004/38/EG. 

 

De Raad wijst er op dat Europese richtlijnen in beginsel geen directe werking hebben. De lidstaten 

dienen de richtlijnen om te zetten in hun nationale wetgeving. De verzoekende partij kan dan ook niet 

worden gevolgd waar zij stelt dat het verbod op verwijdering rechtstreeks uit de richtlijn voortvloeit. Een 

richtlijn heeft wel directe werking in de Belgische rechtsorde wanneer de omzettingstermijn voor de 

betrokken richtlijn is verstreken of de omzetting niet correct gebeurde én indien zij duidelijke en 

onvoorwaardelijke bepalingen bevat die geen verdere substantiële interne uitvoeringsmaatregelen door 

communautaire of nationale overheden behoeven om het gewilde effect op nuttige wijze te bereiken. 

Het staat vast dat de omzettingstermijn voor richtlijn 2004/38/EG, zijnde 30 april 2006, is verstreken. 

Voor wat betreft de vraag of deze richtlijn tijdig werd omgezet en in voorkomend geval of deze omzetting 

correct is geschied, kan in de huidige stand van de procedure worden volstaan met de vaststelling dat 

de wet van 25 april 2007 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen de omzetting van 

bovenvermelde richtlijn beoogt. Dit blijkt onder meer uit artikel 2 van de Wet van 25 april 2007, dat luidt 

als volgt: 

 

“Deze wet integreert onder meer de bepalingen inzake de binnenkomst, het verblijf en de verwijdering 

van de richtlijn 2003/109/EG van de Raad van de Europese Unie van 25 november 2003 betreffende de 

status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen en van de richtlijn 2004/38/EG van de 

Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 

grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, en artikel 11, § 2, d), 

van de richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende de minimumnormen voor de 

procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus, in de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen.” 

 

De Raad benadrukt nogmaals dat het enkele feit dat de verzoekende partij van mening is dat zij wel 

degelijk aantoont over een reële kans te beschikken op tewerkstelling en het bijgevolg niet eens is met 

de gevolgtrekking van de gemachtigde van de staatssecretaris, echter niet volstaan om deze motieven 

te weerleggen. 

 

2.5 In een vierde onderdeel stelt de verzoekende partij dat zij in haar hoedanigheid van burger van de 

Unie verblijvende op het Belgische grondgebied zich kan beroepen op de bepalingen van het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie, de bepalingen van het Verdrag van de Europese Unie en 

de bepalingen van de Belgische Grondwet aangezien zij aantoont actief werk te zoeken en aantoont 

een reële kans te hebben op werk en dat haar een verklaring tot inschrijving wordt geweigerd en haar 

zelfs een bevel om het grondgebied te verlaten wordt betekend. 

 

De verzoekende partij heeft een aanvraag van een verklaring van inschrijving gedaan als werknemer of 

werkzoekende burger van de Unie, die haar werd geweigerd omdat zij niet voldoet aan de voorwaarden 

om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie maanden als burger van de Unie. Het feit 

dat de verzoekende partij een burger van de Unie is, geeft geen automatische toekenning van een recht 

op verblijf of een recht op werk. De verzoekende partij gaat steeds voorbij aan het gegeven dat zij niet 

overtuigt een reële kans te hebben op tewerkstelling aan de hand van de door haar overgemaakte 

documenten en dat bijgevolg haar echt op verblijf op basis van artikel 50, § 2, 3° van het 

Vreemdelingenbesluit kan worden toegestaan. 

 

De Raad dient echter op te merken dat de economische en sociale rechten vervat in artikel 23 van de 

Grondwet hoe dan ook geen directe werking hebben en dus niet dienstig kunnen worden aangevoerd 

(RvS 3 juli 1995, nr. 54.196) 

 

Verder verwijst de Raad naar het voorgaande. 

 

2.6 Wat betreft de vraag van de verzoekende partij om toepassing te maken van artikel 31 van de 

Richtlijn 2004/38/EG waaruit zou blijken dat artikel 39/2, § 2 van de Vreemdelingenwet onwettig is en 

waarbij de verzoekende partij vraagt om artikel 39/2, § 2 in toepassing van artikel 159 van de GW buiten 

toepassing te verklaren, wijst de Raad op punt 2.4 en stelt dat de wet van 15 september 2006 tot 

wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen is op 1 juni 2007 in werking getreden, zodat de 
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omzetting van de artikelen 30 en 31 van de richtlijn 2004/38/EG is geschied en de verzoekende partij 

zich wat deze artikelen betreft niet langer op de directe werking van de richtlijn kan beroepen (zie ook 

RvS 20 juni 2008, nr. 2923). 

 

Daarenboven wijst de Raad betreffende artikel 39/2, § 2 van de Vreemdelingenwet op het arrest nr. 

81/2008 van 27 mei 2008 van het Grondwettelijk Hof, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 juli 

2008, waarin wordt gesteld dat “de omstandigheid dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet 

met volle rechtsmacht, maar als annulatierechter uitspraak doet, wanneer hij op grond van paragraaf 2 

van artikel 39/2 optreedt, de rechtzoekenden in die procedure niet van een daadwerkelijk rechtsmiddel 

berooft” en dat uit de bepalingen van de richtlijn 2004/38/EG niet blijkt dat “daarin in meer jurisdictionele 

waarborgen wordt voorzien dan die waarin paragraaf 2 van artikel 39/2 voorziet.” Aldus maakt de 

verzoekende partij niet aannemelijk dat artikel 39/2 van de Vreemdelingenwet onwettig is en acht de 

Raad het niet nodig artikel 39/2 van de Vreemdelingenwet buiten toepassing te laten. 

 

Het enig middel is , in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven december tweeduizend en tien door: 

 

mevr. Ch. BAMPS, kamervoorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS Ch. BAMPS 

 


