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 nr. 63 829 van 27 juni 2011 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid. 

2. de stad Gent, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn, op 17 maart 2011 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van een schrijven van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 21 februari 2011 aan de Vreemdelingendienst van 

Wondelgem waarin meegedeeld wordt dat “betrokkene niet de kans krijgt een nieuwe aanvraag van 

verklaring van inschrijving te doen” en van de “opeenvolgende mondelinge beslissingen van de 

Vreemdelingendienst Wondelgem tot het weigeren acteren van verzoeksters nieuwe aanvraag tot 

verklaring van inschrijving als werknemer.”   

 

Gezien titel Ibis, 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 het arrest van 5 mei 2011 met nr. 68 379 waarbij de stad Gent wordt aangeduid als 

verwerende partij en de zaak naar de rol wordt verwezen. 

 

Gelet op de beschikking van 20 mei 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 juni 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat M. JOPPEN, die loco advocaten E. MATTERNE en N. LUCAS 

HABA verschijnt voor de eerste verwerende partij en loco advocaat C. DECORDIER voor de tweede 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Op 29 augustus 2008 dient verzoekster een aanvraag in tot het verkrijgen van een verklaring tot 

inschrijving, als werknemer of werkzoekende. 

 

1.2. Op 25 november 2008 verkrijgt verzoekster een verklaring van inschrijving als werknemer op grond 

van het voorgelegde arbeidscontract en werkgeversattest van de firma BN vastgoed NV en wordt zij in 

het bezit gesteld van een E-kaart. 

 

1.3. Op 21 april 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid een 

beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21). 

Tegen deze beslissing wordt een annulatieberoep ingediend bij de Raad dat wordt verworpen bij arrest 

nr. 48 447 van 23 september 2010.  

  

1.4. Verzoekster heeft zich vervolgens in de loop van de maanden januari en februari 2011 meermaals 

aangemeld om een nieuwe aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring van inschrijving als werk-

nemer in te dienen bij het gemeentebestuur van Wondelgem (Gent), dat echter telkens geweigerd heeft 

om deze aanvraag in ontvangst te nemen.  

 

Deze “opeenvolgende mondelinge beslissingen van de Vreemdelingendienst Wondelgem tot het weige-

ren acteren van verzoeksters nieuwe aanvraag tot verklaring van inschrijving als werknemer” vormen de 

eerste bestreden beslissing. 

 

1.5. Verzoekster  verstuurde blijkens het administratief dossier, neergelegd door de eerste verwerende 

partij en blijkens de nota van de eerste verwerende partij op 21 februari 2011 ook een faxbericht in dat 

verband naar de Dienst Vreemdelingenzaken. Per schrijven van 21 februari 2011 liet de Dienst 

Vreemdelingenzaken via het gemeentebestuur van Wondelgem aan verzoekster weten dat zij geen 

kans krijgt om een nieuwe aanvraag tot verklaring van inschrijving te doen.  

 

Dit is de tweede bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“In antwoord op uw fax van 21.02.2011 en de brief van meester Vrijens van 21.02.2011 kan ik u meede-

len dat betrokkene niet de kans krijgt een nieuwe aanvraag tot verklaring van inschrijving te doen. 

Mevrouw heeft beroep gedaan op art. 40, §4, 1° van de wet van 15.12.1980. Zij verkreeg in die 

hoedanigheid de verklaring van inschrijving. Verder onderzoek wees uit dat betrokkene onder valse 

voorwendsels de verklaring van inschrijving had verkregen. Vandaar dat overeenkomstig art. 42septies 

van de wet een einde kon gesteld worden aan het verblijfsrecht van betrokkene. Ondanks de valse 

voorwendsels, werd alvorens een einde te stellen aan het verblijf, toch nagegaan of betrokkene intussen 

een reguliere activiteit had uitgebouwd. Dit bleek evenmin het geval, waardoor ook op basis van art. 

42bis, §1 een einde kon worden gesteld aan het verblijfsrecht van betrokkene.  

Er werd een verzoek tot nietigverklaring ingediend tegen deze beslissing tot beëindiging van het 

verblijfsrecht, dit beroep werd echter verworpen door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 

29.09.2010. Ten gevolge van deze verwerping ging de bijlage 21 met bevel terug in voege. Betrokkene 

had vanaf 29.09.2010 30 dagen de tijd om haar vertrek te organiseren. Betrokkene liet na dit te doen.  

 

Overeenkomstig art. 40, §4 van de wet van 15.12.1980 kan een burger van de Unie het recht genieten 

meer dan drie maanden in het Rijk te verblijven indien hij de in art. 41, eerste lid bedoelde voorwaarden 

vervult en hij ofwel een economische activiteit in België heeft, over voldoende bestaansmiddelen 

beschikt of studeert. Wat betreft het eerte deel van deze bepaling voldoet betrokkene alvast niet aan de 

voorwaarden. Zij kan zich immers niet beroepen op 'het recht op binnenkomst' gezien ze nooit België 

heeft verlaten. Of de tweede voorwaarde deze keer wel is vervuld, is nog maar de vraag. Betrokkene liet 

zich al eerder verleiden tot het voorleggen van misleidende bewijsstukken om het verblijf te bekomen en 

teerde jaren op dit onrechtmatige verblijf zonder enige stappen te ondernemen zich alsnog in regel te 

stellen. De geloofwaardigheid van betrokkene is daarmee ernstig in het gedrang.“  

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. De vraag rijst of de eerste bestreden beslissing vatbaar is voor een beroep tot nietigverklaring. Een 

beroep tot nietigverklaring dient krachtens de artikel 39/1, § 1, tweede lid juncto artikel 39/2, § 2 van de 

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), een individuele beslissing genomen 

met toepassing van de wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen tot voorwerp te hebben. “Voor het begrip «beslissing» of 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 van 11 

«bestuurshandeling» kan worden teruggegrepen naar de inhoud die de Raad van State er in zijn 

contentieux aan geeft: teruggrijpend naar de onderwijl klassiek geworden definitie van VRANCKX wordt 

bedoeld een uitvoerbare beslissing, zijnde een handeling waarbij wordt beoogd rechtsgevolgen in het 

leven te roepen of te beletten dat zij tot stand komen, met andere woorden waarbij wordt beoogd 

wijzigingen aan te brengen in een bestaande rechtsregel of rechtstoestand dan wel zodanige wijziging 

te beletten (vaste rechtspraak: zie J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State. Ontvankelijkheid 

in Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 1996, 14)” (Gedr.St. Kamer, 2005-2006, 

nr.2479/001, 93). 

 

2.2. Ook mondelinge beslissingen kunnen vatbaar zijn voor een beroep tot nietigverklaring voor zover 

hun bestaan en inhoud bewezen is en zij rechtsgevolgen sorteren die onmiddellijk en rechtstreeks 

nadeel berokkenen aan de verzoekende partij. 

 

2.3. Gelet op de faxbericht van het gemeentebestuur van Wondelgem van 18 februari 2011, gericht aan 

de Dienst Vreemdelingenzaken waarbij de betrokken ambtenaar meldt “Mevrouw probeert nu al ettelijke 

keren om een heraanvraag inschrijving te vragen, dit wordt door ons geweigerd aangezien we geen 

goedkeuring krijgen van bureau EN” dat zich bevindt in de administratieve dossiers, neergelegd door de 

verwerende partijen en gelet op de tweede bestreden beslissing, maakt verzoekster aannemelijk dat het 

gemeentebestuur van Wondelgem in deze diverse malen geweigerd heeft haar aanvraag tot het 

verkrijgen van een verklaring van inschrijving te acteren en dat dit haar mondeling werd meegedeeld. 

 

2.4. Uit de artikelen 45 en 50 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen blijkt dat indien een 

burger van de Unie zich aanmeldt bij de gemeente om een aanvraag in te dienen met het oog op het 

verkrijgen van een verklaring van inschrijving, het gemeentebestuur hetzij een bijlage 19quinquies 

(beslissing tot niet-inoverwegingname) dient af te leveren, hetzij een bijlage 19, waarop de aanvraag 

van een verklaring van een inschrijving wordt geacteerd. Doordat het gemeentebestuur van Wondelgem 

verzoekster verhindert een nieuwe aanvraag tot verklaring van inschrijving in te dienen en door in casu 

geen van voormelde bijlagen te treffen die behoren tot haar autonome beslissingsbevoegdheid, onder-

gaat verzoekster wel degelijk een nadeel, aangezien ze er niet in slaagt haar verblijfssituatie te regelen. 

De eerste bestreden beslissing is derhalve een voor vernietiging vatbare rechtshandeling.      

 

2.5. De tweede verwerende partij werpt in haar nota een exceptie van onontvankelijkheid van het 

beroep op voor zover het gericht is tegen de eerste bestreden beslissing, dit wegens laattijdigheid. 

 

Tweede verwerende partij betoogt als volgt:  

 

“Art.20 van K.B. dd. 09.07.2000 houdende de bijzondere procedureregeling inzake geschillen over 

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

van vreemdelingen, bepaalt: 

“Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt uiterlijk dertig dagen na kennisgeving van de bestreden 

handeling ingediend.” 

 

Verzoekster geeft in haar verzoekschrift evenwel zelf aan  dat de opeenvolgende mondelingen 

weigeringen van de Vreemdelingendienst van Wondelgem dateren van januari en februari 2011.  

 

Gezien verzoekster reeds kennis had van de (mondelinge) weigering tot “het acteren van verzoeksters 

nieuwe aanvraag tot verklaring van inschrijving als werknemer” in januari 2011, is het verzoekschrift dd. 

17.03.2011 gericht tegen deze beslissing laattijdig. Derhalve is het genoemde annulatieberoep naar het 

oordeel van de verwerende partij onontvankelijk ratione temporis in zoverre het gericht is tegen de 

mondelinge weigering van de Vreemdelingendienst van Wondelgem tot het acteren van verzoekster 

haar aanvraag tot verklaring van inschrijving als werknemer.”          

 

2.6. Tweede verwerende partij kan in deze niet dienstig verwijzen naar het “K.B. dd. 09.07.2000 

houdende de bijzondere procedureregeling inzake geschillen over beslissingen betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen” dat betrekking heeft 

op de beslechting van geschillen bij de Raad van State.  

 

2.7. Voor zover kan aangenomen worden dat de tweede verwerende partij beoogt te verwijzen naar het 

gestelde in artikel 39/57, eerste lid, van de Vreemdelingenwet, namelijk dat de in artikel 39/2 van 

dezelfde wet bedoelde beroepen worden ingediend bij verzoekschrift binnen dertig dagen na de 
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kennisgeving van de beslissing waartegen ze zijn gericht, wijst de Raad erop dat er ook mondelinge 

beslissingen van het gemeentebestuur van Wondelgem geweest zijn in februari 2011 waarbij geweigerd 

werd verzoeksters aanvraag tot verklaring van inschrijving in ontvangst te nemen. Te dezen kan 

verwezen worden naar de nota van de tweede verwerende partij die onder het kopje “feiten” meedeelt: 

“In de loop van januari en februari 2011 heeft verzoekster zich verschillende keren aangemeld bij de 

Vreemdelingendienst van Wondelgem, deze heeft telkenmale geweigerd om verzoekster haar verklaring 

van inschrijving in ontvangst te nemen.” Gelet op het in punt 2.3. vermelde faxbericht van het 

gemeentebestuur van Wondelgem van 18 februari 2011 neemt de Raad aan dat de laatste mondelinge 

weigering dateert van 18 februari 2011. Het ingestelde beroep wordt dan ook tijdig geacht voor zover 

het de mondelinge weigering van 18 februari 2011 viseert.  

 

De exceptie van onontvankelijkheid van het beroep ratione temporis, opgeworpen door de tweede 

verwerende partij, wordt derhalve verworpen voor zover het beroep ingediend wordt tegen de 

mondelinge beslissing van het gemeentebestuur van Wondelgem van 18 februari 2011 waarbij 

geweigerd wordt verzoeksters aanvraag tot verklaring van inschrijving in ontvangst te nemen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel, gericht tegen de eerste bestreden beslissing, voert verzoekster de schending 

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

bestuurshandelingen en “van de algemene rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur, meer 

bepaald de zorgvuldigheidsverplichting en de motiveringsplicht.”  

 

Na een theoretisch betoog over de formele motiveringsplicht betoogt verzoekster als volgt: 

 

“ (…) 2. 

Dat dient te worden opgemerkt dat vaststaat dat de Vreemdelingendienst van Wondelgem weigert een 

nieuwe aanvraag tot "verklaring van inschrijving" als werknemer van verzoekster te acteren. 

Dat deze opeenvolgende weigeringen haar mondeling werden medegedeeld met als enige motivatie dat 

verzoekster België eerst voor drie maanden dient te verlaten. 

3. 

Dat evenwel door de Vreemdelingendienst van Wondelgem geen enkele wettelijke bepaling werd 

medegedeeld waarop hij zich steunt om te stellen dat, alvorens een nieuwe aanvraag tot verklaring van 

inschrijving kan worden gedaan, verzoekster België eerst voor drie maanden dient te verlaten. 

4. 

Verzoekster merkt op dat de Vreemdelingendienst van Wondelgem van een EU-onderdaan in elk geval 

niet mag eisen dat hij het land verlaat gedurende 3 maanden alvorens hij opnieuw een aanvraag tot 

verklaring van inschrijving kan indienen. Immers de regel van '3 maanden op 6' maakt deel uit van de 

Schengen-reglementering die enkel van toepassing is op niet-EU-onderdanen. Krachtens artikel 20, lid 

1 van de Schengenovereenkomst mogen vreemdelingen die niet aan de visumplicht onderworpen zijn, 

zich voor de duur van ten hoogste drie maanden binnen een periode van zes maanden, gerekend vanaf 

de datum van eerste binnenkomst, op het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partijen vrij 

verplaatsen voor zover zij voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst. Het artikel 1 van de 

Schengenovereenkomst definieert 'vreemdeling' als een persoon die geen onderdaan is van één der 

Lid-Staten van de Europese Gemeenschap. 

5. 

Dat derhalve de mondelinge opeenvolgende weigeringsbeslissingen in strijd zijn met de motiverings-en 

de zorgvuldigheidsplicht en de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen.” 

 

3.2. De tweede verwerende partij beperkt zich in haar nota met opmerkingen tot het opwerpen van de in 

punt 2 besproken exceptie van onontvankelijkheid van het beroep ratione temporis.  

 

3.3. In een tweede middel, gericht tegen de tweede bestreden beslissing, werpt verzoekster de 

schending op van de artikelen 40, §4 en 41 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en “van de 

algemene rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald verzoeksters rechten 

van verdediging, het rechtszekerheidsbeginsel, de zorgvuldigheidsverplichting en de motiveringsplicht. 

Manifeste beoordelingsfoutt.” 

 

Verzoekster betoogt als volgt: 
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“1. 

In de beslissing dd. 21 februari 2011 van de gemachtigde van de Staatssecretaris van Migratie- en 

asielbeleid wordt verwezen naar verzoeksters vorige verklaring tot inschrijving, naar de beëindiging van 

haar verblijfsrecht door de Staatssecretaris van Migratie- en asielbeleid en naar het arrest van de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen dd. 29.09.2010. Volgens de gemachtigde van de Staatssecretaris van 

Migratie- en asielbeleid kan verzoekster geen nieuwe aanvraag tot "verklaring van inschrijving" als 

werknemer doen nu zij niet zou beantwoorden aan de art. 41, eerste lid, van de Wet van 15 december 

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

vreemdelingen bedoelde voorwaarden, meer bepaald zou zij zich niet kunnen beroepen op "het recht op 

binnenkomst" gezien ze nooit België heeft verlaten. Verder laat de gemachtigde van de Staatssecretaris 

van Migratie- en asielbeleid zich negatief uit over de door verzoekster neer te leggen bewijsstukken en 

gaat er reeds van uit, zonder deze zelfs maar gezien te hebben, dat deze weinig geloofwaardig zijn. 

2. 

Dat in eerste instantie verzoekster wil benadrukken dat de gemachtigde van de Staatssecretaris van 

Migratie- en asielbeleid in de beslissing dd. 21.02.2011, overgemaakt aan de Vreemdelingendienst van 

Wondelgem aangaande verzoekster, geenszins kan verwijzen naar verzoeksters vorige verklaring tot 

inschrijving. Er is immers geen enkele rechtsregel die een administratieve overheid belet om een 

tweede aanvraag met een identiek voorwerp als een eerder afgewezen aanvraag te ontvangen en te 

beoordelen. Verzoekster verwijst dienaangaande naar het arrest dd. 25 februari 2008 (nr. 18.223) van 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen waarin het volgende gesteld werd (p. 4): "Beslissingen van 

administratieve overheden zijn niet met enig gezag van gewijsde bekleed. Er is geen rechtsregel die een 

administratieve overheid belet om een tweede aanvraag met een identiek voorwerp als een eerder 

afgewezen aanvraag te ontvangen en te beoordelen". Dat de motiverings-en de zorgvuldigheids-

verplichting en verzoeksters rechten van verdediging door de gemachtigde van de Staatssecretaris van 

Migratie- en asielbeleid ernstig werden geschonden wanneer verzoekster als EU-onderdaan de kans 

niet krijgt in België een nieuwe aanvraag tot "verklaring van inschrijving" als werknemer in te dienen. Dat 

er sprake is van een manifeste beoordelingsfout. 

3. 

Verzoekster merkt verder op dat van een EU-onderdaan in het kader van het vrij verkeer binnen de EU 

niet mag/kan geëist worden dat hij het land eerst verlaat alvorens een nieuwe aanvraag tot "verklaring 

van inschrijving" als werknemer of werkzoekende te kunnen indienen. Dat door verweerder geen 

wettelijke bepaling wordt weergegeven waaruit duidelijk blijkt dat een EU-onderdaan eerst België dient 

te verlaten alvorens een nieuwe aanvraag tot "verklaring van inschrijving" als werknemer of 

werkzoekende er te kunnen indienen. Verzoekster benadrukt dat het artikel 41 Vw. ter zake niet relevant 

is nu deze het enkel heeft over "recht op binnenkomst" zonder enige verdere voorwaarden. Verzoekster 

merkt eveneens op dat het hebben van een economische activiteit op zich al geen vereiste om een 

nieuwe aanvraag tot "verklaring van inschrijving" als werknemer of werkzoekende in te dienen (cf. art. 

40§4, 1° Vw.). Dat het rechtszekerheidsbeginsel,  de motiverings-en  de zorgvuldigheidsverplichting  

door de gemachtigde van de Staatssecretaris van Migratie- en asielbeleid ernstig werd geschonden. 

Dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout. 

4. 

Dat door de gemachtigde van de Staatssecretaris van Migratie- en asielbeleid evenmin in de beslissing 

dd. 21.02.2011 wordt verduidelijkt uit welke gegevens hij zomaar afleidt dat verzoekster België nooit zou 

hebben verlaten. Dat de motiverings- en de zorgvuldigheidsverplichting door de gemachtigde van de 

Staatssecretaris van Migratie- en asielbeleid ernstig werd geschonden. 

5. 

Dat vaststaat dat verzoekster op 15 juni 2010 een bevel om het land te verlaten werd betekend wat 

inhoudt dat zij België binnen de 30 dagen diende te verlaten (cf. bijlage 21 dd. 21.04.2010). Dat 

verzoekster opmerkt dat geen enkele wettelijke bepaling haar verplicht om haar vertrek uit België te 

melden aan het gemeentebestuur. Dat verzoekster opmerkt dat door de gemachtigde van de 

Staatssecretaris van Migratie- en asielbeleid in geen geval niet wordt verduidelijkt welke bijlage of 

document zij wel zou dienen/kunnen neer te leggen als bewijs dat zij België heeft verlaten. Dat    de    

motiverings- en de zorgvuldigheidsverplichting door de gemachtigde van de Staatssecretaris van 

Migratie- en asielbeleid ernstig werd geschonden. Dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout. 

 

 

6. 

Dat de gemachtigde van de Staatssecretaris van Migratie- en asielbeleid in de beslissing dd. 21.02.2011 

reeds een oordeel velt over de bewijsstukken, welke door verzoekster zullen worden neergelegd, zonder 

dat hij kennis heeft van deze stukken/ zonder te verduidelijken welke bewijsstukken het precies 
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betreffen/ zonder deze zelfs maar gezien te hebben. Dat er sprake is van een manifeste beoordelings-

fout. Dat verzoeksters rechten van verdediging,  de motiverings-en de zorgvuldigheidsverplichting 

ernstig werden geschonden.” 

 

3.4. Eerste verwerende partij repliceert als volgt in haar nota met opmerkingen:  

 

“(…) Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de thans bestreden beslissing deze is, d.d. 21 

februari 2011 waarmee aan verzoekster wordt medegedeeld dat zij geen nieuwe kans krijgt om een 

nieuwe aanvraag tot verklaring van inschrijving te doen. Er werd verwezen naar de eerdere beslissing 

van 21 april 2010 waarmee een einde werd gesteld aan het verblijfsrecht van verzoekster en waarmee 

zij een bevel kreeg om het grondgebied te verlaten, zij had valse of misleidende documenten gebruikt 

die van doorslaggevend belang waren geweest voor de erkenning van haar verblijfsrecht. Verzoekster 

ging in beroep tegen deze beslissing, echter dit beroep werd verworpen door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen op 29 september 2010, per arrest met nummer 48.447. Verzoekster heeft 

nooit echter gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten, minstens toont zij het 

tegendeel niet aan. In de beslissing wordt vervolgens verwezen naar artikel 40, §4 en artikel 41, eerste 

lid van de Vreemdelingenwet, waarin het volgende wordt gesteld: " § 4. Iedere burger van de Unie heeft 

het recht gedurende meer dan drie maanden in het Rijk te verblijven indien hij de in artikel 41, eerste lid, 

bedoelde voorwaarde vervult en hij: 

1° hetzij in het Rijk werknemer of zelfstandige is of het Rijk binnenkomt om werk te zoeken, zolang hij 

kan bewijzen dat hij nog werk zoekt en een reële kans maakt om te worden aangesteld; 

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; 

3° hetzij is ingeschreven aan een georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling om er 

als hoofdbezigheid een studie, daaronder begrepen een beroepsopleiding, te volgen en indien hij 

beschikt over een verzekering die de ziektekosten in het Rijk volledig dekt, en hij door middel van een 

verklaring of van een gelijkwaardig middel van zijn keuze de zekerheid verschaft dat hij over voldoende 

middelen van bestaan beschikt om te voorkomen dat hij tijdens zijn verblijf ten laste komt van het 

sociale bijstandsstelsel van het Rijk. 

(...) " "Artikel 41 

Het recht op binnenkomst wordt erkend aan de burger van de Unie op overlegging van een 

identiteitskaart of van een geldig nationaal paspoort of indien hij op een andere wijze kan laten 

vaststellen of bewijzen dat hij het recht van vrij verkeer en verblijf geniet. 

Artikel 41, eerste lid van de Vreemdelingenwet d.d. 15 december 1980 spreekt inderdaad van een recht 

op binnenkomst. Verzoekster kan dit moeilijk ontkennen. In casu werd door verzoekster niet bewezen 

dat zij effectief gevolg heeft gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat haar werd 

betekend. Vermits zij niet heeft aangetoond dat zij het Rijk destijds heeft verlaten, en later opnieuw is 

binnengekomen, kan zij zich inderdaad niet beroepen op artikel 40, §4 van de Vreemdelingenwet. In de 

beslissing wordt niet gezegd dat zij drie maanden het grondgebied moet verlaten. Verzoekster leest de 

beslissing wat dat betreft volkomen verkeerd. Verzoekster kan ook moeilijk beweren dat het niet vereist 

is dat zij ofwel een economische activiteit bewijst, ofwel moet aangeven dat zij over voldoende 

bestaansmiddelen beschikt ofwel moet aantonen dat zij student is. Zulks blijkt namelijk expliciet uit de 

bepalingen van artikel 40, §4 van de Vreemdelingenwet. Verzoeksters geloofwaardigheid wordt 

vervolgens in twijfel getrokken, aanzien haar vorige verklaring van inschrijving gebeurde op basis van 

frauduleuze gegevens. Verzoekster doet geen enkele poging om haar geloofwaardigheid te bewijzen, 

en om aan te tonen dat de huidige aanvraag wel degelijk oprecht is. In casu werd geen aanvraag 

geweigerd die identiek is aan de vorige, maar werd vastgesteld dat verzoekster niet in de mogelijkheid is 

om een nieuwe aanvraag te doen, vermits zij nooit het grondgebied heeft verlaten, en dus niet opnieuw 

het land is binnen gekomen. Minstens toont verzoekster het tegendeel niet aan. Uit niets dat verzoekster 

aanbrengt blijkt dat de beslissing onjuist of onzorgvuldig zou zijn, noch dat er sprake is van een 

schending van de motiveringsplicht of van een manifeste beoordelingsfout. De verwerende partij 

concludeert dat de bestreden beslissing wel degelijk afdoende werd gemotiveerd, en dit zowel in feite 

als in rechte. De verwerende partij merkt op dat verzoekende partij de motieven van de beslissing 

schijnt te kennen, vermits zij ze aanvecht in het verzoekschrift. Aan de formele motiveringsplicht werd 

derhalve voldaan. 

"Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt, (zie o.a. R.v.St., nr. 167.407, 2 

februari 2007; R.v.St., nr. 167.411, 2 februari 2007). De verzoekende partij voert bijgevolg de schending 

van de materiële motiveringsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur aan, zodat dit 

onderdeel van het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. " (R.V.V., nr. 14.261 van 29 november 
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2007). "Wat betreft de ingeroepen schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991 dient te worden gesteld dat de motieven van de bestreden beslissing 

op eenvoudige wijze in die beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekster er kennis van heeft 

kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de 

beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van 

de formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 

167.477). (R.V.V, arrest nr. 21.513 van 16 januari 2009). De beslissing is derhalve afdoende formeel 

gemotiveerd. In de mate dat verzoekende partij van oordeel is dat de materiële motiveringsplicht met 

voeten getreden werd, heeft de verwerende partij de eer te antwoorden dat de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen zich niet in de plaats kan stellen van de administratieve overheid. 

Hiervoor kan verwezen worden naar rechtspraak van de Raad van State, die in casu, mutatis mutandis 

van toepassing is: 

"Overwegende dat het bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet tot de bevoegdheid van 

de Raad van State behoort zijn beoordeling van de gegrondheid van het dringend beroep in de plaats te 

stellen van die van de administratieve overheid; dat de Raad van State in de uitoefening van zijn 

wettelijk toezicht enkel bevoegd is na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van het dringend 

beroep 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." (R.v.St., arrest nr. 139.590 dd. 

20 januari 2005; 16.443 CGV - BBWT) (R.v.St., arrest nr. 163.382 dd. 10 oktober 2006, Staatsraad 

Adams, G/A 147.167/XIV-18.551) 

"Overwegende, in de mate dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing 

inhoudelijk aanvecht en aldus de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, dat het bij de 

beoordeling daarvan niet tot de bevoegdheid van de Raad van State behoort zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid; dat de Raad van State in de uitoefening van 

zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd is na te gaan of deze overheid bij haar beoordeling 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." (R.v.St., arrest nr. 164.103 dd. 25 oktober 2006, 

Staatsraad Adams, G/A 144.344/XIV-17.680) Verwerende partij is derhalve van oordeel dat de 

beslissing afdoende werd gemotiveerd, en dit zowel in feite als in rechte. Verzoeksters beweringen 

kunnen hieraan geen afbreuk doen. Het tweede middel is niet gegrond. 

In iedere hypothese kan de uiteenzetting van verzoekende partij niet leiden tot de nietigverklaring van 

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

de bestreden beslissing een hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm 

overtreden, hetzij een overschrijding of afwending van de macht inhouden.” 

 

3.5. Aangezien beide middelen die betrekking hebben op de twee bestreden beslissingen die samen-

hangen, ook onderling samenhangen worden zij gezamenlijk behandeld.  

 

3.6. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 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 (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 tweede 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). 

 

De zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren over alle 

relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen (RvS 11 juni 2002, nr. 

107.624). 

  

3.7. Artikel 40, §§1 en 4, van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 
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“§1. Overminderd de meer voordelige bepalingen vervat in wetten of Europese Verordeningen waarop 

de burger van de Unie zou kunnen aanspraak maken, zijn de hiernavolgende bepalingen op hem van 

toepassing. 

 

(…)   

 

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

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

1° hetzij in het Rijk werknemer of zelfstandige is of het Rijk binnenkomt om werk te zoeken, zolang hij 

kan bewijzen dat hij nog werk zoekt en een reële kans maakt om te worden aangesteld; 

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; 

3° hetzij is ingeschreven aan een georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling om er 

als hoofdbezigheid een studie, daaronder begrepen een beroepsopleiding, te volgen en indien hij 

beschikt over een verzekering die de ziektekosten in het Rijk volledig dekt, en hij door middel van een 

verklaring of van een gelijkwaardig middel van zijn keuze de zekerheid verschaft dat hij over voldoende 

middelen van bestaan beschikt om te voorkomen dat hij tijdens zijn verblijf ten laste komt van het 

sociale bijstandsstelsel van het Rijk.” 

 

 Artikel 41, eerste lid, van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Het recht op binnenkomst wordt erkend aan de burger van de Unie op overlegging van een identiteits-

kaart of van een geldig nationaal paspoort of indien hij op een andere wijze kan laten vaststellen of 

bewijzen dat hij het recht van vrij verkeer en verblijf geniet.” 

 

3.8. Zoals de tweede bestreden beslissing terecht stelt kan “Overeenkomstig art. 40, §4 van de wet van 

15.12.1980 (…) een burger van de Unie het recht genieten meer dan drie maanden in het Rijk te 

verblijven indien hij de in art. 41, eerste lid bedoelde voorwaarden vervult en hij ofwel een economische 

activiteit in België heeft, over voldoende bestaansmiddelen beschikt of studeert.” 

 

3.9. In casu dient de Raad vast te stellen dat de eerste verwerende partij niet betwist dat verzoekster 

beschikt over een identiteitskaart of geldig nationaal paspoort. Zij valt blijkens de tweede bestreden 

beslissing echter over het feit dat verzoekster “nooit België heeft verlaten”, waaruit ze concludeert dat 

verzoekster “zich (…) niet kan beroepen op het recht op binnenkomst”.  Eerste verwerende partij huldigt 

blijkens de tweede bestreden beslissing waarin gesteld wordt “Ten gevolge van deze verwerping ging 

de bijlage 21 met bevel terug in voege. Betrokkene had vanaf 29.09.2010 30 dagen de tijd om haar 

vertrek te organiseren. Betrokkene liet na dit te doen” de stelling dat verzoekster gevolg diende te geven 

aan de in punt 1.3. vermelde bijlage 21. Aangezien eerste verwerende partij in haar nota stelt “Vermits 

zij niet heeft aangetoond dat zij het Rijk destijds heeft verlaten, en later opnieuw is binnengekomen, kan 

zij zich inderdaad niet beroepen op artikel 40, §4, van de Vreemdelingenwet” en  “in de beslissing wordt 

niet  gezegd dat zij drie maanden het grondgebied moet verlaten. Verzoekster leest de beslissing wat 

dat betreft volkomen verkeerd” dient de Raad te concluderen dat eerste verwerende partij van verzoek-

ster verwacht dat ze zich afschrijft bij de gemeente Wondelgem om “even” België te verlaten om daarna 

terug te keren. Slechts dan kan verzoekster volgens verwerende partij genieten van een recht op 

binnenkomst en het recht om zich te beroepen op artikel 40, §4, van de Vreemdelingenwet.  

 

3.10. Te dezen dient de Raad samen met verzoekster vast te stellen dat dit niet kan gelezen worden in 

artikel 41, eerste lid, van de Vreemdelingenwet en evenmin in artikel 40, §4, van de Vreemdelingenwet 

die omtrent het recht op binnenkomst en verblijf van meer dan drie maanden van een burger van de 

Unie geen andere voorwaarden stellen dan het bezit van een identiteitskaart of geldig nationaal 

paspoort en het uitoefenen van een economische activiteit, het actief zoeken naar werk, het bezit van 

voldoende bestaansmiddelen of het volgen van studies.   

 

3.11. De Raad dient eveneens vast te stellen dat de stelling van de eerste verwerende partij als gevolg 

heeft dat een burger van de Unie door een administratieve maatregel, namelijk een eerder getroffen 

bevel om het grondgebied te verlaten dat volgens de verwerende partij eerst moet uitgevoerd worden, 

verhinderd wordt om zijn recht op vrij verkeer uit te oefenen en aan te tonen dat hij voldoet aan de 

voorwaarden voor de erkenning van zijn verblijfsrecht. Te dezen kan dienstig verwezen worden naar het 

arrest C-408/03 van 23 maart 2006 gewezen tegen de Belgische Staat waarin het Hof van Justitie van 
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de EG het volgende gesteld heeft : “(…) 67 Met haar tweede grief nu verwijt de Commissie de Belgische 

wetgeving dat, wanneer de onderdaan van een lidstaat niet binnen een bepaalde termijn de voor de 

afgifte van de verblijfskaart vereiste documenten overlegt, dit automatisch leidt tot de afgifte van een 

bevel tot verwijdering. 68 Een dergelijke maatregel van automatische verwijdering doet af aan het 

wezen zelf van het verblijfsrecht, dat rechtstreeks door het gemeenschapsrecht wordt verleend. Zelfs 

indien een lidstaat in voorkomend geval een maatregel van verwijdering kan treffen indien een 

onderdaan van een lidstaat niet in staat is binnen een bepaalde termijn de documenten over te leggen 

waaruit blijkt dat hij aan de gestelde financiële voorwaarden voldoet, wordt de maatregel van 

verwijdering, als bedoeld in de Belgische wetgeving, onevenredig omdat hij automatisch is. 69 Immers, 

omdat het bevel tot verwijdering automatisch is, kan onder die wettelijke regeling geen rekening worden 

gehouden met de redenen waarom de betrokkene de vereiste administratieve handelingen niet heeft 

verricht, of met het feit dat hij eventueel toch in staat is aan te tonen dat hij voldoet aan de voorwaarden 

waarvan het gemeenschapsrecht zijn verblijfsrecht afhankelijk stelt. 70  In dit verband is het irrelevant 

dat bevelen tot verwijdering in de praktijk niet onmiddellijk worden uitgevoerd. De Belgische wetgeving, 

met name de artikelen 45, 51 en 53 van het KB, bepaalt na welke termijnen de bevelen tot verwijdering 

uitvoerbaar worden. Hoe dan ook, het feit dat de bevelen tot verwijdering beweerdelijk relatief van aard 

zijn, neemt niet weg dat die maatregelen onevenredig zijn aan de ernst van de inbreuk en de burgers 

van de Unie ervan kunnen afhouden om hun recht op vrij verkeer uit te oefenen. 71 Gelet op een en 

ander, moet de tweede grief van de Commissie gegrond worden verklaard. 72 Vastgesteld moet dus 

worden dat het Koninkrijk België (…) door in de mogelijkheid te voorzien om aan de burgers van de 

Unie die niet binnen een bepaalde termijn de vereiste documenten voor de verkrijging van een 

verblijfsvergunning hebben overgelegd, automatisch een bevel te geven om het grondgebied te 

verlaten, de verplichtingen niet is nagekomen die op hem rusten krachtens artikel 2 van richtlijn 90/364, 

artikel 4 van richtlijn 68/360, artikel 4 van richtlijn 73/148, artikel 2 van richtlijn 93/96 en artikel 2 van 

richtlijn 90/365.” Het hierboven geciteerd arrest van het Hof van Justitie heeft weliswaar betrekking op 

artikel 2 van de richtlijn 90/364, artikel 4 van richtlijn 68/360, artikel 4 van richtlijn 73/148, artikel 2 van 

richtlijn 93/96 en artikel 2 van richtlijn 90/365, maar voormelde richtlijnen werden als het ware 

‘opgeslorpt’ door richtlijn 2004/38/EG van 29 april 2004 (Burgerschapsrichtlijn), die blijkens zijn vierde 

inleidende considerans tot doel heeft de sectorale en fragmentaire benadering van het recht van vrij 

verkeer en verblijf te verhelpen en de uitoefening van dit recht te vergemakkelijken, door voormelde 

richtlijnen samen met een aantal andere reglementaire bepalingen te integreren in één enkel wet-

gevingsbesluit. Artikel 7 van de voormelde richtlijn 2004/38/EG van 29 april 2004 regelt het verblijfrecht 

voor meer dan drie maanden van een burger van de Unie en werd onder meer omgezet in artikel 40, §4, 

van de Vreemdelingenwet. 

 

3.12. Gelet op het voormelde betoogt verzoekster derhalve terecht “dat van een E.U.-onderdaan in het 

kader van vrij verkeer binnen de E.U. niet mag/kan geëist worden dat hij het land verlaat alvorens een 

nieuwe aanvraag tot verklaring van inschrijving als werknemer of werkzoekende te kunnen indienen.”   

 

3.13. De Raad wenst de eerste verwerende partij er nog op te wijzen dat een burger van de Unie over 

een verblijfsrecht als burger van de Unie beschikt van zodra hij in feite in het bezit is van een 

identiteitskaart of geldig nationaal paspoort en een economische activiteit als werknemer uitoefent. In dit 

verband kan gewezen worden op constante rechtspraak van het Hof van Justitie. Zo stelde het Hof: “De 

afgifte van een verblijfsvergunning aan een onderdaan van een lidstaat is, zoals het Hof herhaaldelijk 

heeft verklaard (zie met name arrest van 5 februari 1991, Roux, C-363/89, Jurispr. blz. I-273, punt 12), 

niet te beschouwen als een rechtscheppende handeling, maar als een handeling waarbij een lidstaat de 

individuele positie van een onderdaan van een andere lidstaat ten opzichte van de bepalingen van het 

gemeenschapsrecht vaststelt. (…)” (arrest C-459/99 van 25 juli 2002). In zijn arrest van 23 maart 2006 

herhaalt het Hof van Justitie uitdrukkelijk: “De afgifte van een verblijfsvergunning aan een onderdaan 

van een lidstaat moet niet worden beschouwd als een rechtscheppende handeling, maar als een 

handeling waarbij een lidstaat de individuele positie van een onderdaan van een andere lidstaat uit het 

oogpunt van de bepalingen van gemeenschapsrecht vaststelt (arrest Royer, reeds aangehaald, punt 33, 

en arrest van 25 juli 2002, MRAX, C‑ 459/99, Jurispr. blz. I‑ 6591, punt 74).” (HvJ, nummer C-408/03, 

punt 63). In zijn arrest Sahin van 17 september 2009 gekend onder nummer C-242/06 stelt het Hof van 

Justitie in overweging 59: “Hoe dan ook heeft het Hof reeds eerder verklaard dat een door de nationale 

autoriteiten afgegeven verblijfsvergunning slechts declaratoire en bewijstechnische waarde heeft, (…).” 

 

3.14. Verder blijkt uit de tweede bestreden beslissing dat ze blijk geeft van een vooringenomenheid van 

de eerste verwerende partij aangaande het vervullen door verzoekster van de in artikel 40, §4, van de 

Vreemdelingenwet gestelde verblijfsvoorwaarden van een burger van de Unie aangezien ze stelt: “Of de 

tweede voorwaarde deze keer wel is vervuld, is nog maar de vraag. Betrokkene liet zich al eerder 
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verleiden tot het voorleggen van misleidende bewijsstukken om het verblijf te bekomen en teerde jaren 

op dit onrechtmatige verblijf zonder enige stappen te ondernemen zich alsnog in regel te stellen. De 

geloofwaardigheid van betrokkene is daarmee ernstig in het gedrang.” De Raad leest nergens in artikel 

40, §4, van de Vreemdelingenwet dat twijfel aan de geloofwaardigheid van een aanvrager, ontleend aan 

de motivering van een vroegere beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht, er toe leidt dat geen 

verklaring van inschrijving kan ingediend worden. Verzoekster kan te dezen volledig gevolgd worden 

waar ze betoogt “Dat de gemachtigde van de Staatssecretaris van Migratie- en asielbeleid in de 

beslissing dd. 21.02.2011 reeds een oordeel velt over de bewijsstukken, welke door verzoekster zullen 

worden neergelegd, zonder dat hij kennis heeft van deze stukken/ zonder te verduidelijken welke 

bewijsstukken het precies betreffen/ zonder deze zelfs maar gezien te hebben.”  

 

3.15. De Raad dient te concluderen dat in deze artikel 41, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 

geschonden werd, aangezien in voormelde bepaling door de eerste verwerende partij bijkomende 

voorwaarden gelezen worden inzake het recht op binnenkomst voor een burger van de Unie. Doordat 

de eerste verwerende partij in de tweede bestreden beslissing algemeen in vraag te stelt of verzoekster 

wel voldoet aan de in artikel 40, §4, van de Vreemdelingenwet gestelde voorwaarden, gelet op een 

eerder getroffen beslissing tot beëindiging van het verblijf, zonder kennis genomen te hebben, minstens 

te willen nemen, van de stukken die de nieuwe aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring van 

inschrijving ondersteunen, wordt artikel 40, §4, van de Vreemdelingenwet geschonden, aangezien dit 

een beoordeling van de stukken die ter ondersteuning van een verblijfsaanvraag worden ingediend, 

veronderstelt. Dit getuigt ook van een schending van de zorgvuldigheidsplicht aangezien de eerste 

verwerende partij nagelaten heeft zich op afdoende wijze te laten informeren over alle relevante 

elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Aangezien er geen behoorlijke 

feitenvergaring aan de grondslag ligt van de tweede bestreden beslissing kan de motivering ervan 

onmogelijk deugdelijk zijn, wat de schending van de materiële motiveringsplicht met zich meebrengt. 

 

Het tweede middel is in de aangegeven mate gegrond. Aangezien de eventuele gegrondheid van de 

overige middelonderdelen geen aanleiding kunnen geven tot een ruimere nietigverklaring van de tweede 

bestreden beslissing worden zij niet besproken. 

 

3.16. In de administratieve dossiers, neergelegd door de verwerende partijen, bevindt zich een faxbe-

richt van de gemeente Wondelgem van 18 februari 2011 waarin de betrokken ambtenaar aan de Dienst 

Vreemdelingenzaken meldt: “Mevrouw probeert nu al ettelijke keren om een heraanvraag inschrijving te 

vragen, dit wordt door ons geweigerd aangezien we geen goedkeuring krijgen van bureau EN. Er is 

overeengekomen dat F. zich drie maanden moet laten afschrijven en dat ze pas dan een nieuwe 

aanvraag kan indienen.” Gelet op dit stuk dat zich bevindt in het administratief dossier, neergelegd door 

de eerste verwerende partij, en de stukken 4, 5 en 6 die zich bevinden in het administratief dossier, 

neergelegd door de tweede verwerende partij, neemt de Raad aan dat de gemeente Wondelgem op 18 

februari 2011 mondeling aan verzoekster heeft meegedeeld dat zij België “eerst voor drie maanden 

dient te verlaten” alvorens een nieuwe verklaring van inschrijving in te dienen. Te dezen kan ook worden 

aangenomen dat het gemeentebestuur niet meegedeeld heeft aan welke wettelijke bepaling deze mede-

deling ontleend werd. Voor zover verzoekende partij hieruit diende af te leiden dat bedoeld werd dat ze 

viel onder de toepassing van artikel 20, eerste lid, van de Uitvoeringsovereenkomst van het Akkoord van 

Schengen van 19 juni 1990 (hierna: de Schengenuitvoeringsovereenkomst), dient verzoekster eveneens 

gevolgd te worden in haar betoog dat voormelde verdragsbepaling gelet op het gestelde in artikel 1 van 

de Schengenuitvoeringsovereenkomst niet van toepassing is op EU-onderdanen. De beoordeling door 

de tweede verwerende partij van de voorliggende feitelijke gegevens die de zaak van verzoekster 

kenmerken in het licht van artikel 20, eerste lid, van de Schengenuitvoeringsovereenkomst getuigt van 

een manifeste beoordelingsfout, minstens werd niet meegedeeld aan welke wetsbepaling ontleend 

wordt dat verzoekster België “eerst voor drie maanden dient te verlaten.” De eerste bestreden beslissing 

schendt dan ook de motiveringsplicht. De gegrondheid van dit middelonderdeel leidt tot de nietig-

verklaring van de eerste bestreden beslissing. Aangezien de eventuele gegrondheid van het derde 

middelonderdeel van het eerste middel geen aanleiding kan geven tot een ruimere nietigverklaring van 

de eerste bestreden beslissing, wordt dit niet besproken. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 
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Het schrijven van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 21 februari 

2011 aan de Vreemdelingendienst van Wondelgem waarin meegedeeld wordt dat “betrokkene niet de 

kans krijgt een nieuwe aanvraag van verklaring van inschrijving te doen” wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

  

De mondelinge beslissing van de Vreemdelingendienst Wondelgem van 18 februari 2011 tot het 

weigeren acteren van verzoeksters nieuwe aanvraag tot verklaring van inschrijving als werknemer wordt 

vernietigd. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig juni tweeduizend en elf door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. EKKA 

 


