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 nr. 70 928 van 29 november 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 Bulgaarse nationaliteit te zijn, op 21 september 2011 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 3 augustus 2011 tot beëindiging van het verblijfsrecht 

met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21). 

 

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 de beschikking van 20 oktober 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 november 

2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. BOUROVA, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat M. JOPPEN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1.Verzoeker diende op 19 augustus 2009 een aanvraag in tot afgifte van een verklaring van 

inschrijving als zelfstandige. Deze aanvraag werd ingewilligd. 

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nam op 3 augustus 2011 de 

beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht met bevel om het grondgebied te verlaten. Deze 

beslissing, die verzoeker op 22 augustus 2011 ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 54 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt een einde gesteld 

aan het recht op verblijf van [E., I. I.] 

[…] 
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van Bulgarije nationaliteit  

 

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

 

Reden van de beslissing :  

 

Betrokkene diende op 19.08.2009 een aanvraag in tot verklaring van inschrijving als zelfstandige en 

verkreeg op 28.10.2009 de E-kaart. Uit het administratief onderzoek blijkt dat de situatie van betrokkene 

echter totaal gewijzigd is.  

 

Overeenkomstig art.42bis, §1 van de wet van 15.12.1980 kan de Staatssecretaris of zijn gemachtigde 

controleren of aan de naleving van de verblijfsvoorwaarden wordt voldaan. Op 04.06.2011 werd de 

dienst Vreemdelingenzaken ingelicht door de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, 

Sociale Economie en Grootstedenbeleid dat betrokkene financiële steun ontvangt van het OCMW. 

 

Uit administratief onderzoek is gebleken dat betrokkene zijn ontslag als beherend vennoot van de firma 

Es-Kinik heeft gegeven en dat de firma werd ontbonden op 31.12.2009 (verschenen in Belgisch 

Staatsblad dd. 28.01.2010). Betrokkene is sinds 31/12/2009 niet meer gemeld als zelfstandige in het 

algemeen repertorium voor zelfstandigen van het RSVZ Aldus kan betrokkene niet neer als zelfstandige 

beschouwd worden en niet aan de bijhorende verblijfsvoorwaarden kan voldoen (art.40, §4, 1° van de 

wet van 15.12.1980).  

 

Uit het administratief dossier blijkt dat betrokkene beroep moet doen op financiële steun van het OCMW 

om in zijn levensonderhoud te voorzien. Het betreft een leefloon in categorie 1 als samenwonend sedert 

01.06.2010. Betrokkene dient dus heden beschouwd te worden als beschikker van voldoende 

bestaansmiddelen, zonder economische activiteiten in België. Deze bestaansmiddelen worden echter 

ter beschikking gesteld door de Belgische overheid, wat uiteraard niet in overeenstemming is met de 

voorwaarden zoals opgenomen in art. 40, §4, eerste lid, 2° van de wet van 15.12.1980.  

 

Hij voldoet als Bulgaarse werknemer ook niet aan de voorwaarden opgenomen in art 69 sexies van het 

KB van 08.10.1980 betreffende de overgangsbepalingen (nl. 12 maanden tewerkstelling met geldige 

arbeidskaart en in legaal verblijf). Uit nazicht van de databank van de RSZ is immers gebleken dat 

betrokkene niet tewerkgesteld is geweest.  

 

Aangezien betrokkene niet langer voldoet aan de eerder vermelde verblijfsvoorwaarden en een onrede-

lijke belasting vormt voor het sociale bijstandsstelsel, wordt een einde gesteld aan het verblijfsrecht 

overeenkomstig art. 42bis, §1 van de wet van15.12.1980.” 

 

Dit is de bestreden beslissing.  

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan ingegaan 

worden op de vraag van verweerder om verzoeker te veroordelen tot de kosten van het geding. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de materiële 

motiveringsplicht, van het vertrouwensbeginsel en van het rechtszekerheidsbeginsel. 

 

Zijn betoog luidt als volgt: 

 

“1./ 

Overeenkomstig bovenvermelde artikelen dienen de bestuurshandelingen van de besturen uitdrukkelijk 

gemotiveerd te worden en moet de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwe-

gingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

 

ledere beslissing van het bestuur dient op motieven te berusten die niet enkel in feite en in rechte aan-

wezig moeten zijn, maar die bovendien pertinent moeten zijn en de beslissing moeten verantwoorden. 
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Van de materiële motivering, welke uit de gegevens van de zaak moet blijken, wordt de formele (of 

uitdrukkelijke) motiveringsplicht onderscheiden. In het laatste geval moeten de motieven in de beslissing 

zelf tot uitdrukking worden gebracht. 

 

Een loutere verwijzi[n]g naar uitgebrachte adviezen [z]al echter niet volstaan indien de beslissing van 

die adviezen afwijkt zonder zelf de redenen te doen kennen die de getroffen beslissing verantwoorden 

en zonder te vermelden waarom de adviezen in andersluidende zin niet werden gevolgd. (cfr. A. MAST, 

Overzicht van het Belgisch administratief recht', Kluwer, Mechelen 2002, 57) . 

 

In casu wordt ondermeer de materiële motiveringsplicht geschonden. 

 

Het is immers allerminst duidelijk welke criteria gehanteerd worden door de administratieve overheid om 

verzoeker uit te wijzen. 

 

Het is alleszins heel onkies om aan verzoeker eerst rechtmatig een E-kaart te geven (aangezien al zijn 

documenten in orde en goedgekeurd waren) om dan 2 jaar later ineens te stellen dat die E-kaart ineens 

af te nemen zonder verzoeker de mogelijkheid te geven om zich daarover te verdedigen! 

 

De overheid schendt hierdoor de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

De burger moet immers kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid of op 

toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete geval gedaan heeft ( o.m. Cass. 10 juni 1988, 

Arr. Cass. 1987-88, 1313; Cass. 27 maart 1992, R.M. 1991-92, 1466; Cass. 6 november 2000, A.P.T., 

2000, 236; R. v. St., VERVLIET, nr. 94090 van 19 maart 2001). 

 

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur sluiten bovendien het rechtszekerheidsbeginsel en het 

vertrouwensbeginsel in. 

 

Hieruit volgt dat de door de overheid bij de geadministreerde opgewekte gerechtvaardigde 

verwachtingen in de regel moeten worden gehonoreerd en dat de overheid hierbij zorgvuldig moet 

optreden door niet onverhoeds in te grijpen in een bestaande situatie. 

 

De lange termijn tussen het toekennen van de E-kaart en de ontvangst door de administratie van alle 

relevante documenten en de plotse betekening van het bestreden bevel 2 jaar nadat de administratie 

kennis had van alle relevante informatie verstaat zich niet met de hierboven aangehaalde beginselen 

van behoorlijk bestuur. 

 

Dat in casu immers geen enkele ernstige reden of nieuwe informatie bestaat om een zodanig onver-

wachte […] ingrijpende wijziging in verzoekers toestand rechtens te verantwoorden en dit integendeel 

rechtstreeks indruist tegen het recht op rechtszekerheid als beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

De beslissing van verwerende partij mist dan ook elke grondslag. 

 

Van verzoeker werd intussen door verwerende partij niets meer vereist. 

 

Hij heeft geen enkele vraag ontvangen m.b.t. zijn documenten of zijn verblijfsstatuut. 

  

Verweerster beperkt zich tot het vermelden van een "onderzoek", zonder meer. 

 

2./ 

Het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht is nochtans om de bestuurde in kennis te stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat hij/zij kan beoordelen 

of er een aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt, hetgeen in casu dus 

allerminst gebeurd is. 

 

De artikelen met betrekking tot de motivering verplichten de overheid om in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op afdoende wijze 

(RvSt nr. 110.071, 6 september 2002, RvSt, nr. 129.466, 19 maart 2004, RvSt, nr. 132.710, 21 juni 

2004, RvSt, nr. 141.180, 24 februari 2005). 
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Het begrip afdoende impliceert hierbij dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet 

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (RvV, nr. 13.649, 3 juli 2008, RvV, nr. 17.062, 13 

oktober 2008, RvV, nr. 16.211, 23 september 2008). 

 

De overheid dient de situatie in concreto te beoordelen en rekening te houden met alle relevante 

documenten die werden overgemaakt door verzoeker, alsook deze (correct) [te] beoordelen, hetgeen in 

casu niet gebeurd is. 

 

Aangezien derhalve verzoeker in casu absoluut in het ongewisse is over de precieze reden van zijn 

uitwijzing, heeft verweerster de motiveringsplicht duidelijk geschonden en is de beslissing niet op 

afdoende wijze gemotiveerd.” 

 

3.1.2. Verweerder antwoordt het volgende: 

 

“In casu laat de verwerende partij gelden dat: 

 

- het tegelijk aanvoeren van een schending van de formele én de materiële motiveringsplicht niet 

mogelijk is, nu het eventuele gebrek aan deugdelijke formele motivering het de betrokkene onmogelijk 

maakt uit te maken of de materiële motiveringsplicht geschonden is (R.v.St. nr. 93.123 dd. 20.12.2001), 

- wanneer verzoeker in staat zou zijn een schending van de materiële motiveringsverplichting aan te 

voeren, dit betekent dat deze van een eventuele schending van de formele motiveringsplicht geen 

gevolgen heeft ondervonden. 

 

De verwerende partij zal dan ook nog slechts repliceren in zoverre verzoeker de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert. 

 

[…] 

 

De gemachtigde heeft in de bestreden beslissing immers op duidelijk wijze de wettelijke bepalingen 

weergegeven waarop de beslissing is gestoeld. 

 

Artikel 42bis van de Vreemdelingenwet: 

§ 1. Er kan een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht van de burger van de Unie door de minister 

of zijn gemachtigde indien hij niet meer voldoet aan de in artikel 40, § 4, en de in artikel 40bis, § 4 

tweede lid bedoelde voorwaarden of voor de in artikel 40, § 4, eerste lid 2° en 3°, bedoelde gevallen, 

indien hij een onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandstelsel van het Rijk. De minister of zijn 

gemachtigde kan zonodig controleren of aan de naleving van de voorwaarden voor de uitoefening van 

het verblijfsrecht is voldaan. 

 

Artikel 40, §4 van de Vreemdelingenwet: 

§ 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 bijstandsstelsel van het Rijk en over een verzekering beschikt die 

de ziektekosten in het Rijk volledig dekt; 

 

Aangezien verzoeker het Rijk is binnengekomen om werk te zoeken en zich spoedig heeft laten 

inschrijven als zelfstandige, heeft de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en 

Asielbeleid een verklaring van inschrijving toegekend, waarvan verzoeker op 28.10.2009 in het bezit 

werd gesteld. 

 

Nauwelijks twee maanden later bleek echter dat verzoeker niet langer als zelfstandige kon beschouwd 

worden, waardoor hij niet meer voldeed aan de verblijfsvoorwaarden ex artikel 40, §4, 1°. Aangezien uit 

het administratief dossier bovendien bleek dat verzoeker sedert 01.06.2010 een leefloon ontving en 

bijgevolg ten laste was gekomen van het sociale bijstandsstelsel, bleek eveneens niet langer voldaan te 

zijn aan de verblijfsvoorwaarde ex artikel 40, §4, 2°. 

 

De bestreden beslissing maakt ontegensprekelijk melding van bovenstaande motieven. 
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Verzoeker werd derhalve op duidelijke wijze in kennis gesteld van de redenen waarom de gemachtigde 

van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid de beslissing heeft genomen. 

 

Verzoeker gaat in zijn verzoekschrift bijgevolg volledig voorbij aan de opgegeven motieven, door te 

stellen dat hij absoluut in het ongewisse blijft over de precieze reden van zijn uitwijzing. 

 

Met betrekking tot de motivering werpt verzoeker voorts op dat hij niet gehoord werd door de 

verwerende partij, noch enige vraag met betrekking tot zijn verblijfsstatuut heeft ontvangen. 

 

Verzoeker kan evenwel niet worden gevolgd waar hij poogt voor te houden dat hij had moeten worden 

gehoord alvorens hem de bestreden beslissing werd betekend. 

 

Immers houdt de bestreden beslissing slechts een beoordeling in van de verblijfstoestand van 

verzoekers, waardoor niet een bepaalde vorm van persoonlijk gedrag of de vereiste van de goede 

werking van een openbare dienst bijgevolg aan de betrokken bestreden beslissing ten grondslag ligt (cf. 

bv. R.v.St. nr. 39.156. 3.4.1992. Arr. R.v.St. 1992. z.p.), maar wel een bepaalde vaststelling aangaande 

een situatie waaromtrent het bestuur uit hoofde van zijn bevoegdheid, die het verzocht is uit te oefenen, 

beslissingen dient te nemen. 

 

Bij deze vorm van bestuurlijke bevoegdheidsuitoefening geldt de hoorplicht niet (R.v.St. nr. 39.155, 

02.04.1992). Bestuurshandelingen die een weigering inhouden om een door de verzoekende partij 

gevraagd voordeel te verlenen, zijn niet onderworpen aan tegenspraak daar deze niet gesteund zijn op 

een tekortkoming van de betrokkene (zie ook R.v.St. nr. 167.887 dd. 15.02.2007, I. OPDEBEECK, “De 

hoorplicht” in Beginselen van behoorlijk bestuur in Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure. 

2006. 247). 

 

De verwerende partij laat gelden dat verzoekers beschouwingen niet kunnen overtuigen, alsook dat de 

gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid terecht besliste om aan 

verzoeker het verblijf te weigeren. 

 

De gemachtigde handelde daarbij geheel binnen de hem toe bedeelde bevoegdheid en conform de ter 

zake relevante rechtsregels, het redelijkheidsbeginsel incluis. 

 

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 (cfr. 

R.v.St. nr. 101.624 van 7 december 2001). 

 

Verzoeker voert nog aan dat het rechtszekerheid[s]beginsel en het vertrouwensbeginsel, als beginselen 

van behoorlijk bestuur, geschonden zijn door het feit dat de gemachtigde van de federale Staats-

secretaris voor Migratie- en Asielbeleid het bevel om het grondgebied te verlaten pas na 2 jaar 

betekende. 

 

De verwerende partij repliceert dat deze bewering manifest onjuist is. De beslissing tot beëindiging van 

het verblijfsrecht, met bevel om het grondgebied te verlaten werd genomen op 03.08.2011, zijnde iets 

meer dan 1 jaar nadat was komen vast te staan dat verzoeker ten laste was gekomen van het sociale 

bijstandsstelsel. Aldus is er helemaal geen sprake van dat verwerende partij twee jaar liet verstrijken, 

alvorens een beslissing te nemen. 

 

De gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid is immers pas overge-

gaan tot een herziening van de verklaring van inschrijving, nadat was vastgesteld dat verzoeker 

gedurende een volledig kalenderjaar leefloon had genoten. 

 

Het is op grond van deze radicale verandering in verzoekers situatie, met name de vaststelling dat 

verzoekende partij een onredelijke last was gaan vormen voor het sociale bijstandsstelsel, dat de 

gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid is overgegaan tot de 

beslissing om het verblijfsrecht te beëindigen, met bevel om het grondgebied te verlaten. In casu is dit 

de relevante informatie, op grond waarvan de gemachtigde een beslissing moest nemen. 
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Op geen enkele wijze kan er ook maar de minste sprake zijn van een schending van de beginselen van 

behoorlijk bestuur. 

 

Verweerder stelt dat de bewering als zouden in hoofde van verzoeker “gerechtvaardigde verwachtingen 

zijn opgewekt, door toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete geval gedaan heeft”, dat 

deze volledig uit de lucht gegrepen is. Er is niet de minste sprake van een onverhoeds optreden van de 

overheid. 

 

Integendeel is de gemachtigde net heel zorgvuldig te werk gegaan, door verzoeker een volledig jaar de 

mogelijkheid te geven om zelf in zijn bestaansmiddelen te gaan voorzien. Slechts nadat was gebleken 

dat verzoeker na een volledig jaar nog steeds ten laste was van het sociale bijstandsstelsel werd de 

bestreden beslissing genomen. 

 

De verwerende partij merkt tot slot nog op dat niet ernstig kan beweerd worden dat de situatie van 

verzoeker niet in concreto zou beoordeeld zijn, gelet op het voorgaande. 

 

Er dient dan ook te worden besloten dat de bestreden beslissing ten genoege van recht met 

draagkrachtige motieven, die de bestreden beslissing inhoudelijk ondersteunen, is omkleed.” 

 

3.1.3.1. De Raad merkt op dat de uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals deze voortvloeit uit de artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991 tot doel heeft de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom 

de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt (RvS 25 september 2002, nr. 110.667; RvS 10 

december 2002, nr. 113.439; RvS 17 mei 2005, nr. 144.471). Bij lezing van de bestreden beslissing 

blijkt genoegzaam dat de inhoud verzoeker het genoemde inzicht verschaft en hem aldus toelaat de 

bedoelde nuttigheidsafweging te maken. Aangezien de juridische en de feitelijke grondslag van de 

bestreden beslissing duidelijk zijn weergegeven kan verzoeker niet voorhouden in het ongewisse te zijn 

omtrent de precieze redenen die aanleiding gaven tot het nemen van de bestreden beslissing. Een 

schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aangetoond. 

 

3.1.3.2. In zoverre verzoeker aanvoert dat de materiële motiveringsplicht geschonden werd kan de Raad 

slechts vaststellen dat de feiten waarop de bestreden beslissing gebaseerd is steun vinden in het door 

verweerder neergelegde administratieve dossier en dat verzoeker niet aantoont dat verweerder de 

feitelijke gegevens niet correct heeft beoordeeld of op een kennelijk onredelijke wijze tot zijn besluit is 

gekomen. 

 

3.1.3.3. Verzoeker stelt dat het onkies is om hem eerst een E-kaart te geven en daarna dit document af 

te nemen zonder de mogelijkheid tot verweer te voorzien. Hij gaat hierbij evenwel voorbij aan het feit dat 

verweerder gerechtigd is om, overeenkomstig artikel 42bis 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), te controleren of een burger van de Unie, nadat hij tot 

een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk werd toegelaten verder voldoet aan de in de wet 

gestelde voorwaarden en dat indien dit niet het geval is verweerder een einde kan stellen aan dit 

verblijfsrecht. In voormelde wetsbepaling is niet voorzien dat een beëindiging van dit verblijfsrecht pas 

mogelijk zou zijn nadat de betrokkene voorafgaand de mogelijkheid zou geboden zijn om zijn verweer-

middelen te laten kennen. 

 

In de mate dat verzoeker lijkt te willen verwijzen naar de hoorplicht moet worden gesteld dat het 

vervullen van deze plicht maar zin heeft voorzover het horen voor de overheid informatie kan opleveren 

die haar behoedt voor een vals beeld van de feiten of die haar appreciatie van de feiten kan 

beïnvloeden, informatie kortom die de overheid van de overwogen en voor de betrokkene nadelige 

beslissing kon afhouden. Verzoeker, die niet betwist dat hij gedurende maanden niet werkte en ten laste 

was van het OCMW, toont evenwel niet aan dat hij informatie van die aard had kunnen verstrekken (cf. 

RvS 21 juni 1999, nr. 81.126) 

 

3.1.3.4. Het rechtszekerheidsbeginsel is een uit de rechtsstaat voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat 

het recht voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn zodat de rechtssubjecten in staat zijn de rechts-

gevolgen van hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat die rechtssubjecten moeten kunnen 

vertrouwen op een zekere standvastigheid bij het bestuur (RvS 11 januari 2007, nr. 166.563; I. 

OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 315-

349). Verzoeker wist of behoorde te weten dat indien hij zijn zelfstandige beroepsactiviteiten, op basis 
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waarvan hij een verblijfsrecht van meer dan drie maanden kon laten gelden, stopzette en hij een beroep 

deed op het sociale bijstandsstelsel van het Rijk dit tot een beëindiging van zijn verblijfsrecht kon leiden. 

Aangezien verweerder vaststelde dat verzoeker werkloos was en reeds gedurende een jaar gesteund 

werd door het OCMW kan verzoeker ook niet gevolgd worden in zijn stelling dat er geen nieuwe 

informatie was die een wijziging van zijn verblijfsstatus kon verantwoorden.  

 

Verzoeker toont met zijn toelichting geen schending van het rechtszekerheidsbeginsel aan. 

 

3.1.3.5. Verzoeker kan daarnaast niet voorhouden dat verweerder het vertrouwensbeginsel miskende 

door op een consciëntieuze wijze de wet toe te passen en gebruikt te maken van de mogelijkheden om 

misbruiken van de verblijfsreglementering te bestrijden. Hij maakt namelijk niet aannemelijk dat 

verweerder is afgeweken van een vaste gedragslijn, of van toezeggingen of beloften die hem zouden 

zijn gedaan (RvS 6 februari 2001, nr. 93.104; RvS 25 februari 2009, nr. 190.792). Het feit dat 

verweerder niet onmiddellijk optrad nadat verzoeker zijn professionele activiteiten stopzette en een 

beroep deed op het OCMW laat niet toe te besluiten dat verzoeker mocht verwachten dat verweerder 

geen toepassing meer zou maken van de in artikel 42bis van de Vreemdelingenwet voorziene 

mogelijkheid om het verblijfsrecht te beëindigen. Verweerder kon de toepassing van voormelde 

wetsbepaling immers uitstellen teneinde verzoeker de mogelijkheid te bieden een nieuwe activiteit op te 

starten en kon slechts besluiten dat verzoeker een “onredelijke belasting voor het sociale bijstands-

stelsel van het Rijk” vormde nadat hij vaststelde dat verzoeker langere tijd een beroep deed op 

steunverlening door het OCMW. 

 

Een schending van het vertrouwensbeginsel of van enig ander beginsel van behoorlijk bestuur wordt 

ook niet aangetoond. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

3.2.1. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van het evenredigheidsbeginsel. 

 

Hij verstrekt volgende toelichting: 

 

“Het gevolg van de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken is dat verzoeker thans dreigt zijn werk 

als arbeider verliezen omdat hij geen Belgische verblijfsdocument meer heeft, terwijl hij altijd alle regels 

heeft nageleefd. 

 

De aangevochten beslissing is dan ook onevenredig aan het nagestreefde doel.” 

 

3.2.2. Verweerder repliceert als volgt: 

 

“Gelet op het feit dat verzoeker geen enkel stuk voorlegt, waaruit kan blijken dat hij inderdaad werk 

heeft, kan dit middel volgens verwerende partij niet worden aangenomen. 

 

Een vage, ongestaafde bewering kan niet volstaan om de beslissing van de gemachtigde van de 

federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid te doen vernietigen.” 

 

3.2.3. Door ongestaafd te betogen dat hij nadat de bestreden genomen werd een arbeidsbetrekking 

heeft gevonden toont verzoeker, zoals verweerder terecht stelt, geen schending van het everedigheids-

beginsel aan. 

 

Er moet daarenboven worden benadrukt dat de Raad zich bij de beoordeling van de wettigheid van een 

bestuurlijke beslissing hoe dan ook dient te plaatsen op het ogenblik dat de bestreden beslissing werd 

genomen en dus geen rekening kan houden feiten die zich hebben voorgedaan nadat de bestreden 

beslissing werd genomen (RvS 30 maart 1994, nr. 46.794). 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden 

aangevoerd. 

 OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig november tweeduizend en 

elf door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter,  

 rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   G. DE BOECK 

 


