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 nr. 62 184 van 26 mei 2011 

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 WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn, op 30 maart 2011 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 1 maart 2011 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 27 april 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 mei 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat T. STAPPERS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 22 november 2010 diende verzoeker een aanvraag in tot het verkrijgen van een verklaring van 

inschrijving als beschikker van voldoende bestaansmiddelen.  

 

1.2. Op 1 maart 2011 trof de gemachtigde van de staatssecretaris een beslissing tot weigering van 

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

beslissing werd betekend op 3 maart 2011. 

 

Dit vormt de bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 
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“In uitvoering van artikel 51 § 3, derde lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

verklaring tot inschrijving, aangevraagd op 22/11/2010 door B.K. (…) van Nederland nationaliteit, 

geweigerd. 

 

Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen de 30 dagen. 

 

Reden van de beslissing: 

 

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

als burger van de Unie. Betrokkene deed een aanvraag van verklaring van inschrijving op 22/11/2010 

als beschikker van voldoende bestaansmiddelen (art 40§4-2° van de wet van 15/12/1980).  

Om hieraan te voldoen heeft betrokkene een arbeidsovereenkomst Fase A met uitzendbeding van 

Adecco in Tilburg voorgelegd. Betrokkene legt van deze tewerkstelling ook weekloonfïches voor. Een 

interimcontract Fase A wil echter overeenkomstig de Nederlandse arbeidswetgeving zeggen dat het 

contract op elk ogenblik kan beëindigd worden zonder opzegtermijn indien het bedrijf de werknemer niet 

meer nodig heeft. Het contract neemt ook onmiddellijk een einde als de werknemer ziek wordt De aard 

en de regelmaat van de tewerkstelling zijn dus onzeker en derhalve ook de bestaansmiddelen die er uit 

voortkomen. Door de onzekere arbeidsverhouding waarin betrokkene verkeert kan dan ook niet gesteld 

worden dat afdoende werd aangetoond dat betrokkene over voldoende bestaansmiddelen beschikt om 

te voorkomen ten laste te valllen van het sociale bijstandsstelsel (art. 40§4, eerste lid, 2° lid van de wet 

van 15/12/1980) 

De betrokkene legt onvoldoende bewijs voor dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te 

voorkomen dat hij tijdens zijn verblijf ten laste kont van het sociale bijstandsstelsel.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In wat als een enig middel kan worden beschouwd werpt verzoeker het volgende op: 

 

“Schending van artikel 51§1, derde lid van het KB van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en artikel 40§4-2° van de 

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

verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet), zijnde de omzetting in nationaal recht van artikel 1 

van de Richtlijn 90/364/EEG van de Raad van 28 juni 1990 betreffende het verblijfsrecht, nu vervangen 

door artikel 7 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 familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van o.a. 

Richtlijn 90/364/EEG, alsook ingevolge schending van artikel 18, lid 1 van het EG-verdrag.” 

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“4.2 Toelichting 

Het in artikel 18, lid 1, EG Verdrag bepaalde recht om op het grondgebied van de lidstaten te verblijven, 

wordt door een duidelijke en nauwkeurige bepaling van het EG-Verdrag rechtstreeks toegekend aan 

iedere burger van de Unie, onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij dat Verdrag 

en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld (zie arrest van 17 september 2002, Baumbast 

en R, C-413/99, Jurispr. blz. 1-7091, punten 84 en 85). Voor deze zaak vloeien die beperkingen en 

voorwaarden voort uit eertijds artikel 1 van de richtlijn 90/364, nu artikel 7 van de Richtlijn 2004/38/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004. Blijkens voornoemd artikel 7 van die richtlijn 

kunnen de lidstaten van de onderdanen van een andere lidstaat, die het recht van verblijf op hun 

grondgebied willen genieten, verlangen dat zij voor zichzelf en hun familieleden een ziektekosten-

verzekering hebben die alle risico's in het gastland dekt en over toereikende bestaansmiddelen 

beschikken om te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf ten laste van de bijstandsregeling van dat land 

komen. Die voorwaarden, gelezen in samenhang met de considerans van die richtlijn, volgens welke 

degenen die het verblijfsrecht genieten, geen onredelijke belasting voor de algemene middelen van het 

gastland mogen vormen, berusten op de gedachte dat de uitoefening van het verblijfsrecht van de 

burgers van de Unie ondergeschikt kan worden gemaakt aan de rechtmatige belangen van de lidstaten. 

Het artikel 51§1, derde lid van het KB van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
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het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en artikel 40§4-2° van de wet van 15 

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

van vreemdelingen (vreemdelingenwet) zijn de omzetting van voornoemde richtlijn in nationaal recht. 

4.2.1 

Aangezien de motivering van de bestreden beschikking, zijnde dat verzoeker onvoldoende bewijs 

voorbrengt dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen dat hij tijdens zijn 

verblijf ten laste komt van het sociale bijstandsstelsel gezien "de aard en de regelmaat van de 

tewerkstelling onzeker is en derhalve ook de bestaansmiddelen die er uit voortkomen", impliceert dat de 

tegenpartij een bijkomende onrechtmatige vereiste toevoegt bij het voorschrift dat verzoeker over 

voldoende bestaansmiddelen dient te " beschikken" - cfr. artikel 51§1, derde lid van het KB van 8 

oktober 1981; artikel 40§4-2° van de wet van 15 december 1980; artikel 7 van de Richtlijn 2004/38/EG - 

wetende dat de aard en de regelmaat van de tewerkstelling niet onzeker mag zijn, noch de daaruit 

voortkomende bestaansmiddelen. Aangezien ter zake reeds een zeer duidelijk arrest van 23 maart 2006 

van het Hof van Justitie is gewezen, met name de zaak C-408/03 (Commissie van de Europese 

gemeenschappen tegen Koninkrijk België) (stuk 7). Hoewel voornoemde zaak handelde over de 

toepassing en interpretatie van het begrip "beschikken over toereikende bestaansmiddelen" in artikel 1 

van de richtlijn 90/364, is voornoemde zaak perfect toepasbaar op huidige casus betreffende de 

toepassing en interpretatie van het begrip " beschikken over voldoende bestaansmiddelen", zoals 

opgenomen in artikel 51§1, derde lid van het KB van 8 oktober 1981, artikel 40§4-2° van de wet van 15 

december 1980 en artikel 7 van de Richtlijn 2004/38/EG, welke laatste bepaling identiek is aan artikel 1 

van de eertijdse richtlijn 90/364. In het voornoemde arrest ging het nu over de herkomst van de 

voldoende bestaansmiddelen en de (bijkomende) vereiste door België gesteld dat, wanneer de 

bestaansmiddelen afkomstig waren van een ongehuwde partner, met deze partner een notariële 

samenlevingsovereenkomst moest afgesloten worden omdat België anders onvoldoende garanties had 

dat de EU burger niet ten laste zou vallen van de Belgische overheid. Dat in voornoemd arrest nu werd 

geoordeeld door het hof van Justitie dat het Koninkrijk België de krachtens artikel 18 van het EG verdrag 

en de krachtens richtlijn 90/364 op hen rustende verplichtingen niet is nagekomen door een bijkomende 

vereiste toe te voegen bij het voorschrift dat een persoon in gelijkaardige omstandigheden als verzoeker 

over "voldoende bestaansmiddelen dient te beschikken", m.n. de bijkomende vereiste door België 

gesteld dat, wanneer de bestaansmiddelen afkomstig zijn van een ongehuwde partner, met deze 

partner een notariële samenlevingsovereenkomst moest afgesloten worden omdat België anders 

onvoldoende garanties had dat de EU burger niet ten laste zou vallen van de Belgische overheid. Het 

principe is in huidige casus identiek : omdat volgens de tegenpartij de Belgische overheid "gezien de 

onzekere aard en de regelmaat van de tewerkstelling en derhalve ook van de bestaansmiddelen die 

daaruit voortkomen" onvoldoende garanties heeft dat verzoeker niet ten laste zou vallen van het sociale 

bijstand stelsel voegt zij bij de vereiste van "beschikken over voldoende bestaansmiddelen" een 

bijkomende vereiste toe, wetende "dat de aard en de regelmaat van de tewerkstelling niet onzeker mag 

zijn, noch de daaruit voortkomende bestaansmiddelen". Naar analogie met voornoemd arrest van het 

Hof van Justitie (zaak C-408/03) dient derhalve geoordeeld te worden dat de tegenpartij de krachtens 

artikel 18 van het EG verdrag en de krachtens Richtlijn 2004/38/EG (omgezet in de nationale wetgeving 

door artikel 51§1, derde lid van het KB van 8 oktober 1981 en artikel 40§4-2° van de wet van 15 

december 1980) op hen rustende verplichtingen niet is nagekomen. 

4.2.2 

Relevante passages in het voornoemde arrest (zie stuk 7): 

"Het Koninkrijk België erkent dat dergelijke inkomsten in aanmerking kunnen worden genomen, 

voorzover zij afkomstig zijn van een persoon waarmee de begunstigde een juridische band heeft die 

hem verplicht in diens onderhoud te voorzien. Ter rechtvaardiging van een dergelijk vereiste voert het 

aan dat, indien wél rekening werd gehouden met de inkomsten van een persoon wiens band met de 

burger van de Unie niet juridisch is bepaald en derhalve probleemloos kan worden verbroken, het risico 

groter zou zijn dat die burger na bepaalde tijd ten laste van de bijstandsregeling van de lidstaat van 

ontvangst komt". 

"Die uitleg kan evenwel niet worden aanvaard, daar het vereiste van het bestaan van een juridische 

band, zoals het Koninkrijk België bepleit, tussen de verstrekker en de ontvanger van de inkomsten 

onevenredig is want verder gaat dan voor de verwezenlijking van het met richtlijn 90/364 beoogde doel 

noodzakelijk is, te weten de bescherming van de overheidsfinanciën van de lidstaat van ontvangst". 

Cfr. punt 47 : Het verlies van toereikende bestaansmiddelen blijft een latent risico, ongeacht of die 

middelen persoonlijk dan wel van een derde afkomstig zijn, zelfs indien die derde zich ertoe heeft 

verbonden om de houder van het verblijfsrecht financieel te ondersteunen. De herkomst van die 
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bestaansmiddelen heeft dus niet automatisch invloed op het risico dat een dergelijk verlies zich 

voordoet, daar het intreden van dit risico van de omstandigheden afhangt. 

Cfr. punt 48: Tegen die achtergrond en ter bescherming van de rechtmatige belangen van de lidstaat 

van ontvangst, bevat richtlijn 90/364 bepalingen op grond waarvan die lidstaat kan optreden indien de 

financiële middelen inderdaad wegvallen, om te voorkomen dat de houder van het verblijfsrecht 

financieel ten laste van voornoemde staat komt. 

Cfr. punt 49: Zo bepaalt artikel 3 van richtlijn 90/364, dat het verblijfsrecht blijft bestaan zolang degenen 

die dit recht genieten, voldoen aan de in artikel 1 van die richtlijn gestelde voorwaarden. 

(Eigen annotatie: voornoemde bepaling is identiek opgenomen in het huidige van toepassing zijnde 

artikel 14 van de Richtlijn 2004/38/EG). 

Cfr. punt 50: Op grond van die bepaling kan de lidstaat van ontvangst controleren of de burgers van de 

Unie die het verblijfsrecht genieten, hun hele verblijf lang voldoen aan de dienaangaande door richtlijn 

90/364 gestelde voorwaarden. Verder biedt artikel 2, lid 1, eerste alinea, van die richtlijn de lidstaten de 

mogelijkheid om, wanneer zij dit noodzakelijk achten, te verlangen dat de geldigheidsduur van de 

verblijfskaart aan het eind van het tweede verblijfsjaar wordt bekrachtigd. 

(Eigen annotatie: cfr. artt.7 tem 14 van de Richtlijn 2004/38/EG). 

Cfr. punt 51: Uit een en ander volgt dat het Koninkrijk België, door bij de toepassing van richtlijn 90/364 

op de onderdanen van een lidstaat die aanspraak maken op rechten die voortvloeien uit die richtlijn en 

uit artikel 18 EG, de inkomsten van een in de lidstaat van ontvangst wonende levensgezel buiten 

beschouwing te laten wanneer niet voor de notaris een overeenkomst met een bijstandsclausule is 

gesloten, de krachtens voornoemd artikel 18 EG en voornoemde richtlijn op hem rustende 

verplichtingen niet is nagekomen. 

4.2.3 

Advocaat-generaal Colomer verduidelijkte één en ander nog beter in zijn conclusie in dezelfde zaak: 

"Het doel dat met de bepaling wordt nagestreefd, is te voorkomen dat het recht om vrij in de lidstaten te 

verblijven een bijkomende last voor het gastland wordt. Daarom moet een burger van de Unie die zich in 

een andere lidstaat dan die van zijn nationaliteit wenst te vestigen, aantonen dat hij over toereikende 

bestaansmiddelen beschikt. Hierbij is het irrelevant of het al dan niet om eigen middelen gaat en of, in 

het tweede geval, de persoon die hem de middelen ter beschikking stelt, door een meer of minder 

nauwe juridische band daartoe verplicht is of dit gewoon uit vrije wil doet. De administratieve autoriteit 

die een verblijfskaart afgeeft, moet nagaan of de voorwaarden voor de concretisering van een reeds 

bestaand recht zijn vervuld, door de nodige onderzoeken uit te voeren en de door de aanvrager 

overgelegde bewijzen te beoordelen. Zij moet dus enkel vaststellen dat hij over toereikende 

bestaansmiddelen beschikt, zonder zich vragen te stellen over de herkomst of de aard ervan. Eventueel 

bedrog kan zij daarentegen wel vaststellen. De fundamentele aard van dit recht verbiedt dat 

belemmeringen worden opgeworpen waarin de wetgever niet heeft voorzien, zodat alle bijkomende 

beperkingen verboden zijn, zowel rechtstreekse beperkingen met betrekking tot de herkomst van de 

bestaansmiddelen, als indirecte die de mogelijkheden beperken om het bestaan en de toereikendheid 

van die middelen te bewijzen. Natuurlijk zijn er risico's, aangezien de bron van voldoende inkomsten kan 

opdrogen. Die situatie kan zich echter niet alleen voordoen als het om eigen middelen gaat, maar ook 

wanneer de middelen van een andere persoon afkomstig zijn. Niemand zal een burger van de 

Gemeenschap echter verblijf weigeren omdat hij bij de indiening van zijn aanvraag niet garandeert dat 

hij zijn inkomsten zal behouden zolang hij in het gastland verblijft. Zoals de Commissie in herinnering 

heeft gebracht, heeft de richtlijn daarvoor een systeem van garanties ingevoerd: krachtens artikel 3 kan 

een einde worden gemaakt aan het verblijfsrecht indien de omstandigheden die tot de erkenning van het 

recht hebben geleid, niet langer bestaan; " 

(Eigen annotatie: voornoemde bepaling is identiek opgenomen in het huidige van toepassing zijnde 

artikel 14 van de Richtlijn 2004/38/EG). 

4.2.4 

Verzoeker merkt nu op dat hij op huidig ogenblik (zijnde het enige tijdstip/criterium ter beoordeling-zie 

supra) wel degelijk over voldoende bestaansmiddelen beschikt, getuige de bijgebrachte loonfiches 

waaruit blijkt dat verzoeker gemiddeld 1.400 EUR netto per maand verdient (stuk 6). 

Verzoeker werkt voltijds via Adecco Nederland bij de firma BOSCH. 

4.2.5 

Niettegenstaande dit niet door verzoeker dient aangetoond te worden, biedt de tewerkstelling van 

verzoeker wel degelijk voldoende garanties naar de toekomst opdat verzoeker niet ten laste zou vallen 

van het sociale bijstand stelsel van België. De tegenpartij argumenteerde dat het bij de aanvraag 

vestiging overgemaakte interimcontract fase A met uitzendbeding (stuk 3) door de werkgever op elk 
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ogenblik kan beëindigd worden zonder enige opzegtermijn. Na navraag bij Adecco Nederland blijkt dat 

dit niet correct is (stuk 5).Ook in fase A dient de werkgever een opzegtermijn van 14 kalenderdagen in 

acht te nemen zoals ook is bepaald in artikel 14, lid twee van de ABU CAO. In geval van ziekte kan 

verzoeker ten allen tijde terugvallen op de Ziektewet (naar Nederlands recht). In geval van werkloosheid 

kan verzoeker ten allen tijde terugvallen op de Werkloosheidswet (naar Nederlands recht). Bovendien 

had verzoeker op het moment van de aanvraag een arbeidsovereenkomst fase A met uitzendbeding 

terwijl verzoeker op huidig ogenblik en vanaf 14 februari 2011 een detacheringsovereenkomst fase A 

voor bepaalde tijd (1 jaar) heeft afgesloten, met uitsluiting van het uitzendbeding en uitsluiting van de 

loondoorbetalingsverplichting, (stuk 4) Verzoeker kon deze laatste detacheringsovereenkomst evenwel 

niet tijdig bijbrengen bij diens aanvraag gezien het administratieve dossier reeds was overgemaakt. Een 

medewerker zoals verzoeker werkt normaal gezien via een contract op uitzendbasis (geen bepaalde 

tijdsovereenkomst). Wanneer een medewerker echter voldoet aan een aantal eisen, te weten laag 

ziekteverzuim, grote motivatie, uitstekende beoordeling en bovengemiddelde capaciteiten, zal Adecco 

de mogelijkheid tot arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in Fase A nagaan. In het geval van 

verzoeker voldeed hij aan alle eisen en is het onderzoek positief uitgevallen. Deze detacherings-

overeenkomst biedt dan ook meer garanties in die zin dat de loondoorbetalingsverplichting wanneer het 

werk wegvalt weliswaar nog steeds uitgesloten is maar er wel een wettelijke inspanningsverplichting 

bestaat voor Adecco om verzoeker te begeleiden naar een nieuwe baan. Daarnaast worden de 

uitkeringen voor ziekte door Adecco gedragen voor de gehele looptijd van de overeenkomst (1 jaar). 

Ingeval van ziekte zal Adecco derhalve gedurende het eerste jaar de ziekte-uitkering voor hun rekening 

nemen, waarna verzoeker alsnog kan terugvallen op de Ziektewet naar Nederlands recht. Mocht 

verzoeker niet langer kunnen werken bij BOSCH, hetgeen weinig waarschijnlijk is, dan kan verzoeker 

nog steeds ten allen tijde terugvallen op de Werkloosheidswet (WW) naar Nederlands recht. 

4.2.5 

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

bestuurshandelingen 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 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. Dat het in dit dossier duidelijk is dat de motivering van de tegenpartij incorrect is, minstens 

niet afdoende. Dat dit eveneens een schending inhoudt van artikel 62 van wet van 15 december 1980.” 

 

2.2. Verwerende partij repliceert als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“ (…) Verwerende  partij  heeft  de  eer  te  antwoorden  dat bij koninklijk besluit van 28 november 

2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot  het  grond-

gebied,  het  verblijf,  de  vestiging  en de verwijdering  van  vreemdelingen,  de  Belgische  wetgeving in 

overeenstemming werd gebracht met voornoemde rechtspraak van het Hof van Justitie van de E.G. 

Verwerende partij stelt vast dat voornoemd arrest in casu geen toepassing vindt nu verzoeker niet 

aantoont dat de feitelijke omstandigheden van de zaak C-408/03 dezelfde zijn als in onderhavige zaak, 

zodat verzoeker niet zonder meer kan stellen dat er toepassing dient te worden gemaakt van de 

interpretatie gegeven in het arrest C-408/03. Verwerende partij heeft de eer te vervolgen dat artikel 7 

van de Richtlijn 2004/38/EG bepaalt welke burgers van de Unie en hun familieleden een verblijfsrecht 

van meer dan drie maanden kunnen genieten. Artikel 7 van de Richtlijn 2004/38/EG werd reeds 

omgezet in het Belgische nationale recht zodat verzoeker, nu hij dit niet betwist noch aangeeft dat deze 

omzetting incorrect zou gebeurd zijn, zich niet langer op de directe werking van deze bepaling van de 

Richtlijn kan beroepen, voor zover hij zich al dienstig op deze Richtlijn zou kunnen beroepen. Verzoeker 

diende,  als burger van de unie,  een aanvraag om machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden in 

op grond van artikel 40 van de Vreemdelingenwet als beschikker van voldoende bestaansmiddelen. Dit 

artikel luidt als volgt: " (...) 

§ 4. Iedere burger van de Unie heeft het recht gedurende meer dan drie maanden in het Rijk te 

verblijven indien hij de in artikel 41, eerste lidr bedoelde voorwaarde vervult en hij: (...) 

2° hetzij voor zichzelf over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen dat hij tijdens zijn 

verblijf ten laste komt van het sociale bij standsstelsel van het Rijk, en over een verzekering beschikt die 

de ziektekosten in het Rijk volledig dekt; (...)De in het eerste lid, 2° en 3°, bedoelde bestaansmiddelen 
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moeten minstens gelijk zijn aan het inkomstenniveau onder hetwelk sociale bij stand kan worden 

verleend. In het kader van de evaluatie van de bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met de 

persoonlijke situatie van de burger van de Unie, waarbij ondermeer rekening gehouden wordt met de 

aard en de regelmaat van diens inkomsten en met het aantal familieleden die te zijnen laste zijn. 

De Koning bepaalt de gevallen waarbij de burger van de Unie geacht wordt de voorwaarde van 

voldoende bestaansmiddelen, bedoeld in het eerste lid, 2°, te vervullen." 

Verzoeker diende bij zijn aanvraag de bewijzen bij te brengen dat hij over voldoende bestaansmiddelen 

beschikt. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker bij zijn aanvraag op 22 november 2010, een 

arbeidsovereenkomst Fase A met uitzendbeding van Adecco in Tilburg en loonfiches voorlegde. Uit een 

onderzoek van het contract is gebleken dat het op elk ogenblik beëindigd kan worden zonder 

opzegtermijn in dien het bedrijf de werknemer niet meer nodig heeft. Eveneens neemt het contract 

onmiddellijk een einde als de werknemer ziek wordt. 

Het kan derhalve niet als onredelijk worden beschouwd dat verwerende partij oordeelde dat, 

overeenkomstig de toepasselijke wetsbepalingen en gelet op de aard en de regelmaat van de 

tewerkstelling en gelet op de onzekere arbeidsverhouding niet gesteld kan worden dat verzoeker over 

voldoende bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen ten laste te vallen van het sociale 

bijstandsstelsel. Waar verzoeker meent momenteel een detacheringsovereenkomst fase A voor 

bepaalde tijd te hebben afgesloten, heeft verwerende partij de eer te antwoorden dat er enkel rekening 

gehouden kon worden met de elementen die aanwezig zijn op het moment dat de beslissing genomen 

werd. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

burger, 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. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending 

van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. 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 tengrondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond 

waarvan de beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, 

namelijk artikel 52, § 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. Tevens bevat de 

beslissing een motivering in feite, met name dat verzoeker niet voldoet aan de voorwaarde om te 

genieten van het recht van verblijf van meer dan drie maanden als burger van de Unie: verzoeker heeft 

legde onvoldoende bewijs voor dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen dat 

hij tijdens zijn verblijf ten laste komt van het sociale bijstandsstelsel. Het doel van de uitdrukkelijke 

motiveringsplicht in casu is bereikt.  Het enig middel is niet gegrond.” 

 

2.3. Waar verzoeker in zijn betoog ter ondersteuning van het middel de schending opwerpt van artikel 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) en de artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, dient 

de Raad op te merken dat deze de formele motiveringsplicht betreffen. Deze heeft tot doel de bestuurde 

in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (cf. RvS 6 september 

2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De Raad stelt vast dat de verzoekende partij de 

motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden beslissing kent nu zij deze aan een inhoudelijk 

onderzoek onderwerpt in een middel, zodat voldaan is aan de formele motiveringsplicht. Het middel 

dient derhalve vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht behandeld te worden. 

 

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

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

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

december 2001, nr. 101.624). 
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2.4. Verzoeker kan in deze niet dienstig de schending op zich inroepen van artikel 18 , lid 1, EG- 

Verdrag (artikel 21 VWEU) dat voorziet in een recht op vrij verkeer van de burgers van de Unie, 

aangezien deze bepaling verwijst naar beperkingen en voorwaarden die bij dat Verdrag en de 

bepalingen ter uitvoering ervan zijn vastgesteld. Het Hof van Justitie heeft diverse malen bevestigd dat 

het recht van vrij verkeer van de burgers van de Unie niet onvoorwaardelijk is, maar aan beperkingen en 

voorwaarden kan worden gebonden, die in het Verdrag en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn 

vastgesteld (zie in die zin met name arresten van 11 april 2000, Kaba, C-356/98, Jurispr. blz. I-2623, 

punt 30; 6 maart 2003, Kaba, C-466/00, Jurispr. blz. I-2219, punt 46, en 10 april 2008, Commissie/Ne-

derland, C-398/06, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 27).     

 

2.5. Voor zover uit verzoekers betoog dient begrepen te worden dat de bestreden beslissing de 

toepassing vormt van nationale regelgeving die geen correcte omzetting vormt van artikel 7 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 

familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 

64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365EEG 

en 93/96/EEG (hierna: de Burgerschapsrichtlijn), kan gewezen worden op het onderstaande. 

 

2.6. Verzoeker kan niet dienstig verwijzen naar artikel 51,§1, 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 (hierna: het Vreemdelingenbesluit). De bestreden beslissing werd immers genomen 

in toepassing van artikel 40, §4, eerste lid, 2° en tweede lid van de Vreemdelingenwet juncto artikel 51, 

§ 3, derde lid, van het Vreemdelingenbesluit. Deze bepalingen luiden als volgt.  

  

- “Art. 40 § 4. Iedere burger van de Unie heeft het recht gedurende meer dan drie maanden in het Rijk te 

verblijven indien hij de in artikel 41, eerste lid, bedoelde voorwaarde vervult en hij: 

(…) 

2° hetzij voor zichzelf over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen dat hij tijdens zijn 

verblijf ten laste komt van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk, en over een verzekering beschikt die 

de ziektekosten in het Rijk volledig dekt; 

(…) 

De in het eerste lid, 2° en 3°, bedoelde bestaansmiddelen moeten minstens gelijk zijn aan het 

inkomstenniveau onder hetwelk sociale bijstand kan worden verleend. In het kader van de evaluatie van 

de bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de burger van de Unie, 

waarbij ondermeer rekening gehouden wordt met de aard en de regelmaat van diens inkomsten en met 

het aantal familieleden die te zijnen laste zijn.  

De Koning bepaalt de gevallen waarbij de burger van de Unie geacht wordt de voorwaarde van 

voldoende bestaansmiddelen, bedoeld in het eerste lid, 2°, te vervullen.” 

 

- “Art 51, §3 (…) 

“Indien de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf niet erkent, wordt de burger van de Unie van 

deze beslissing kennis gegeven door de afgifte van een document overeenkomstig het model van 

bijlage 20, dat desgevallend een bevel om het grondgebied te verlaten bevat.” 

 

- In artikel 50, § 2, 4° van het Vreemdelingenbesluit wordt bepaald welke documenten de burger van de 

Unie, die een verblijfsrecht op grond van artikel 40, § 4, 2° erkend wil zien, dient over te leggen: 

 

“a) het bewijs van voldoende bestaansmiddelen, waarbij onder andere een invaliditeitsuitkering, een 

vervroegd pensioen, een ouderdomsuitkering of een uitkering van de arbeidsongevallen- of 

beroepsziektenverzekering in aanmerking worden genomen. Zowel middelen waarover de burger van 

de Unie in eigen hoofde beschikt, als bestaansmiddelen die hij daadwerkelijk verkrijgt via een derde, 

worden in aanmerking genomen; en  

b) een ziektekostenverzekering;” 

 

2.7. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker naar aanleiding van zijn aanvraag van een 

verklaring van inschrijving van 22 november 2010 naast zijn paspoort, een Nederlandse “arbeids-

overeenkomst fase A met uitzendbeding” overmaakte evenals Nederlandse weekloonfiches voor de 
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periode 9 september 2010 tot 23 december 2010. De uitbetaalde bedragen variëren van minimum 

111,20 euro tot 464,52 euro.  

 

2.8. De gemachtigde van de staatssecretaris valt blijkens de bestreden beslissing over de neergelegde 

“arbeidsovereenkomst fase A met uitzendbeding.” Hij beoordeelt dit als volgt in de bestreden beslissing: 

“(…) Om hieraan te voldoen heeft betrokkene een arbeidsovereenkomst Fase A met uitzendbeding van 

Adecco in Tilburg voorgelegd. Betrokkene legt van deze tewerkstelling ook weekloonfïches voor. Een 

interimcontract Fase A wil echter overeenkomstig de Nederlandse arbeidswetgeving zeggen dat het 

contract op elk ogenblik kan beëindigd worden zonder opzegtermijn indien het bedrijf de werknemer niet 

meer nodig heeft. Het contract neemt ook onmiddellijk een einde als de werknemer ziek wordt .De aard 

en de regelmaat van de tewerkstelling zijn dus onzeker en derhalve ook de bestaansmiddelen die er uit 

voortkomen. Door de onzekere arbeidsverhouding waarin betrokkene verteert kan dan ook niet gesteld 

worden dat afdoende werd aangetoond dat betrokkene over voldoend» bestaansmiddelen beschikt om 

te voorkomen ten laste te valllen van het sociale bijstandsstelsel (art. 42§4, eerste lid, 2° lid van de wet 

van 15/12/1980). De betrokkene legt onvoldoende bewijs voor dat hij over voldoende bestaansmiddelen 

beschikt om te voorkomen dat hij tijdens zijn verblijf ten laste kont van het sociale bijstandsstelsel.” 

  

2.9. Kernpunt van verzoekers betoog is de stelling dat de gemachtigde van de staatssecretaris hiermee 

aantoont te eisen dat de aard en de regelmaat van de tewerkstelling niet onzeker mag zijn, noch de 

daaruit voortvloeiende bestaansmiddelen. Volgens verzoeker voegt de gemachtigde van de staats-

secretaris hiermee een bijkomende onrechtmatige vereiste toe aan de in artikel 7 van de Burgerschaps-

richtlijn voorzien voorwaarde dat de burger van Unie dient te beschikken over voldoende bestaans-

middelen. 

 

2.10. Blijkens de voorbereidende werken van de wet van 25 april 2007 tot wijziging van de Vreemde-

lingenwet, vormt artikel 40,§4, 2°van de Vreemdelingenwet de omzetting van artikel 7.1 punt b). van de 

Burgerschapsrichtlijn. Er wordt echter ook verwezen naar artikel 8.4. van de Burgerschapsrichtlijn dat 

“stelt dat hierbij rekening moet worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de 

betrokkene,(…). Hieraan wordt uitvoering gegeven door het tweede lid van § 4. Dit bepaalt vooreerst dat 

de inkomsten minstens gelijk moeten zijn aan het inkomstenniveau onder hetwelk sociale bijstand kan 

worden verleend. Voorts wordt gespecificeerd dat onder meer het aantal familieleden ten laste (zie in dit 

verband ook artikel 7.1, punt b, van de richtlijn) en de aard en de regelmaat van de inkomsten begrepen 

worden onder ‘persoonlijke situatie’” (Parl.St. Kamer 2006-2007, nr. 2845/001, p.38). 

 

2.11. Het in punt 2.6. vermelde artikel 40, §4, tweede lid van de Vreemdelingenwet waarin gesteld wordt 

dat bij de evaluatie van de bestaansmiddelen rekening wordt gehouden met de persoonlijke situatie van 

de burger van de Unie, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de aard en de regelmaat van 

diens inkomsten, vormt dus de omzetting van artikel 8.4. van de Burgerschapsrichtlijn. Verzoeker gaat 

er met zijn betoog dat  de bestreden beslissing een onrechtmatige eis zou toevoegen aan het gestelde 

in artikel 7 van de Burgerschapsrichtlijn dus aan voorbij dat de bestreden beslissing een uitvoering 

vormt van artikel 40, §4, tweede lid, van de Vreemdelingenwet dat de omzetting vormt van artikel 8.4 

van de Burgerschapsrichtlijn. 

 

2.12. Waar verzoeker nog verwijst naar een arrest van het Hof van Justitie van 23 maart 2006, in de 

zaak C-408/03, dient de Raad op te merken dat dit niet dienstig is, aangezien deze zaak niet vergelijk-

baar is met verzoekers zaak. In de voormelde zaak C-408/03 werd in se gesteld dat aan de voorwaarde 

inzake het bezit van toereikende bestaansmiddelen, geen voorwaarde mag worden toegevoegd met 

betrekking tot de herkomst van deze bestaansmiddelen. In concreto mochten de bestaansmiddelen die 

de burger van de Unie puurde uit de inkomsten van een levensgezel niet buiten beschouwing gelaten 

worden omdat de levensgezel geen overeenkomst voor de notaris met een bijstandsclausule had 

afgesloten. In casu legt de bestreden beslissing geen dergelijke voorwaarde op inzake de herkomst van 

de bestaansmiddelen maar wordt wel gekeken naar de aard en de regelmaat van de bestaansmiddelen, 

wat deel uitmaakt van de persoonlijke situatie van de burger van de Unie waarnaar artikel 8.4 van de 

Burgerschapsrichtlijn verwijst. Verzoeker kan ook niet dienstig verwijzen naar de conclusie van 

advocaat-generaal Colomer in de voormelde zaak C-408/03, die weliswaar een groot moreel gezag 

geniet doch geen bindende juridische waarde heeft.  
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2.13. Gelet op het gestelde in punten 2.2. en 2.4 van de “arbeidsovereenkomst fase A met uitzend-

beding”  die zich in het administratief dossier bevindt, kan de Raad de gedane beoordeling van de 

gemachtigde van de staatssecretaris ervan in de bestreden beslissing, namelijk dat “De aard en de 

regelmaat van de tewerkstelling (…) dus onzeker (zijn) en derhalve ook de bestaansmiddelen die er uit 

voortkomen” niet kennelijk onredelijk achten, net zomin als de daaruit voortvloeiende gevolgtrekking dat 

verzoeker “onvoldoende bewijs voor(legt) dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te 

voorkomen dat hij tijdens zijn verblijf ten laste kont van het sociale bijstandsstelsel.” 

 

Punt 2.2. stelt namelijk het volgende: “Gedurende de eerste 78 weken waarin de werknemer werkzaam-

heden verricht, geldt het uitzendbeding van artikel 7:691 lid 2 BW, hetgeen betekent dat de arbeids-

overeenkomst van rechtswege tot een einde komt op het moment dat de terbeschikkingstelling op 

verzoek van Adecco tot een einde komt.”   

 

Punt 2.4. luidt als volgt: “De arbeidsovereenkomst komt in ieder geval van rechtswege tot een eind 

direct nadat de werknemer zich overeenkomstig artikel 33 CAO heeft zoek gemeld, zulks conform 

hetgeen bepaald is in artikel 14 lid 4 CAO.”   

 

2.14. Waar verzoeker de beoordeling van de gemachtigde van de staatssecretaris van zijn “arbeids-

overeenkomst fase A met uitzendbeding” tracht onderuit te halen door te verwijzen naar stuk 5 

opgesteld door Adecco Nederland dat hij bij zijn verzoekschrift voegt, dient de Raad op te merken dat 

de verwerende partij niet over dit stuk beschikte op het ogenblik dat zij de bestreden beslissing trof. 

Verwerende partij kan niet verweten worden geen rekening gehouden te hebben met stukken waarover 

zij niet beschikte op het ogenblik dat zij de bestreden beslissing trof. Het kwam verzoeker toe om, in een 

aangelegenheid waarbij de bewijslast bij hem ligt, zorgvuldig te zijn en aan de gemachtigde van de 

staatssecretaris en bij zijn vestigingsaanvraag bijkomende informatie te verstrekken aangaande de door 

hem overgemaakte “arbeidsovereenkomst fase A met uitzendbeding.” 

 

2.15. Waar verzoeker nog verwijst naar “recente” loonfiches die hij bij zijn verzoekschrift voegt en 

stukken aanbrengt aangaande zijn “huidige situatie” dient de Raad op te merken dat hij als annulatie-

rechter de wettigheid van de bestreden beslissing niet kan beoordelen aan de hand van stukken 

waarover de gemachtigde van de staatssecretaris niet beschikte op het ogenblik dat hij de bestreden 

beslissing trof. 

 

Dit laat onverlet de mogelijkheid voor verzoeker om aan de hand van nieuwe stukken een nieuwe 

aanvraag in te dienen tot het verkrijgen van een verklaring van inschrijving. 

 

Het enig middel is ongegrond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 
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Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig mei tweeduizend en elf door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. EKKA 

 

 

 

 


