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 nr. 79 479 van 18 april 2012 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid, thans de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Bulgaarse nationaliteit te zijn, op 31 januari 2012 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris van 14 oktober 2011 die een einde stelt aan het recht op 

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 29 februari 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 maart 2012. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter C. BAMPS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. DE NEVE, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat L. BRACKE, 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 Op 29 oktober 2008 dient de verzoekende partij een aanvraag van een verklaring van inschrijving 

(bijlage 19) in als bloedverwant in opgaande lijn. Op 15 april 2009 ontvangt zij de verklaring van 

inschrijving (E-kaart). 

 

1.2 Op 14 oktober 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing die een einde stelt 

aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten, aan de 

verzoekende partij op 5 januari 2012 ter kennis gebracht. Dit is de bestreden beslissing waarvan de 

motieven luiden als volgt:  

“(…) In uitvoering van artikel 42 bis en 42 ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 49 / 

54 / 57 gelezen in combinatie met artikel 69 ter van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende 
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de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt 

een einde gesteld aan het recht op verblijf van (…) 

 

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

 

Reden van de beslissing: 

 

Betrokkene diende een aanvraag in tot verklaring van inschrijving als ascendant op 29/10/08, en 

verkreeg de E-kaart op 15/4/09. Overeenkomstig artikel 42bis, §1 van de wet van 15.12.1980 kan de 

minister of zijn gemachtigde controleren of aan de naleving van de verblijfsvoorwaarden wordt voldaan. 

Op 3/8/11 verstuurde Dienst Vreemdelingenzaken een uitnodigingsbrief naar de gemeente waarbij 

betrokken wordt uitgenodigd haar huidige situatie toe te lichten. 

 

Op 14/9/11 werden volgende documenten voorgelegd: ocmw-attest waaruit blijkt dat zij sinds juni 2009 

tot op heden onafgebroken financiële steun geniet, een inschrijvingsbewijs en getuigschrift van het Huis 

van het Nederlands. 

 

Uit het dossier blijkt dat zij de E-kaart verkreeg op basis van gezinshereniging. Sinds 2/8/2009 vervoegt 

zij niet langer het familielid van de Burger van de Unie en is sinds juni 2009 niet meer ten laste van 

diezelfde burger van de Unie gezien de financiële hulp van het OCMW voor betrokkene. Gelet op deze 

nieuwe situatie voldoet betrokkene dus niet langer aan de voorwaarden van gezinshereniging (art 40bis 

– wet 15.12.1980). 

 

Nergens uit het dossier blijkt dat betrokkene het verblijfsrecht in eigen hoofde kan behouden gezien het 

gebrek aan enige economische activiteit of bestaansmiddelen Zij diende zich immers sinds juni 2009 tot 

op heden onafgebroken te wenden tot het OCMW om in haar bestaansmiddelen te kunnen voorzien. 

Betrokkene moet dus eigenlijk beschouwd worden als beschikker van voldoende bestaansmiddelen. 

Maar aangezien deze bestaansmiddelen ter beschikking worden gesteld door de Belgische overheid, 

dient er te worden vastgesteld dat zij niet aan de voorwaarden voldoet zoals voorzien in art. 40 §4 van 

de wet van 15.12.1980 en daarenboven een onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandsstelsel 

van het Rijk. 

 

Omdat betrokkene niet voldoet aan de bovenvermelde verblijfsvoorwaarden en een onredelijke 

belasting vormt op het sociale bijstandsstelsel van het Rijk, wordt een einde gesteld aan het 

verblijfsrecht overeenkomstig artikel 42bis, §1 van de wet van 15.12.1980 

(…)” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

De verwerende partij werpt in haar nota met opmerkingen de exceptie van onontvankelijkheid van de 

vordering tot schorsing op wegens het niet ontwikkelen van een ernstig middel en het niet op basis van 

concrete gegevens aantonen van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel, beiden vereist ingevolge 

artikel 39/82, § 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). 

 

De Raad stelt echter ambtshalve vast dat overeenkomstig artikel 39/79, § 1, tweede lid, 7° van de 

vreemdelingenwet elk beroep tot nietigverklaring tegen een beslissing waarbij een einde gemaakt wordt 

aan het verblijf van een burger van de Unie of zijn familielid bedoeld in artikel 40bis van de 

vreemdelingenwet van rechtswege schorsend is en dat ten aanzien van de verzoekende partij geen 

enkele maatregel tot verwijdering van het grondgebied gedwongen kan worden uitgevoerd tijdens de 

voor het indienen van het beroep vastgestelde termijn en tijdens het onderzoek van dit beroep. De 

verzoekende partij heeft er dan ook geen belang bij nogmaals specifiek de schorsing te vorderen. 

Bijgevolg is de vordering tot schorsing reeds op grond van deze reden onontvankelijk en bestaat er 

geen noodzaak uitspraak te doen over de door de verwerende partij opgeworpen exceptie. De exceptie 

wordt derhalve niet bijgetreden. 

 

De vordering tot schorsing is onontvankelijk. 

 

3. Onderzoek van het beroep 
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3.1.1 In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van het 

“opportuniteitsbeginsel”. 

 

Ter adstruering van het eerste middel zet zij in haar verzoekschrift het volgende uiteen: 

 

“Verzoekster verbleef reeds sinds 2006 in België bij haar zoon en werd slechts in 2008 medegedeeld 

wat zij diende te doen om haar “in orde te stellen”. 

 

Zij verkreeg een vreemdelingenkaart type E, terecht nu zij bij haar zoon verbleef welke voor haar 

instond. 

 

Toen de zoon verhuisde naar diens toegewezen sociale woning, werd hem mondeling meegedeeld dat 

diens moeder niet meekon, hetgeen nu ook herbevestigd werd door de verhuurder – gezien het 

appartement ‘te klein’ is/was ( stuk 13 ). 

 

De zoon heeft dan ook onmiddellijk besloten het appartement op te zeggen ( zie stuk 14 ). 

 

De zoon is echter wél steeds de huur blijven bestalen ( waarvan bewijs zie stukken 7 en 15 ), wél steeds 

blijven zijn moeder onderhouden. 

 

Deze werd echter verkeerdelijk geïnformeerd om naast allerhande taalcursussen, ook OCMW steun aan 

te vragen. 

 

Verzoekster, noch haar zoon welke dit niet wist, was zich NIET bewust dat dit niet mocht, was zich NIET 

bewust dat dit implicaties kon hebben. Verzoekster werd hierover door niemand ingelicht. 

 

Verzoekster van haar kant bleef taalcursussen volgen, en toen men haar mededeelde dat ze de taal 

voldoende onder de knie had heeft zij een arbeidskaart aangevraagd, attest goed gedrag, zich 

aangeboden voor sollicitatie, … 

 

Derhalve moet in alle ernst rekening gehouden worden met alle elementen van het dossier alvorens een 

eind te maken aan het verblijfsrecht in België. 

 

Zo ook met; 

- de duur van het verblijf in België; verzoekster verblijft ondertussen al 5 jaar, minstens 

bewezen sinds 24/09/08 ( dus meer dan 3 jaar in België ) 

- de leeftijd; verzoekster is ondertussen 54 jaar 

- gezondheidstoestand 

- gezins- en economische situatie; zij is “gescheiden” van haar man welke in 2005 spoorloos 

is vertrokken – diende het alleen te rooien – doch heeft nu mede via hulp van het OCMW 

effectief uitzicht op werk in België – concreet waren er afspraken met het Sint – Bavo 

humaniora. 

- sociale en culturele integratie in België; zij heeft nu diverse taalcursussen gevolgd. 

- banden met het herkomstland; nul komma nul 

 

Zoals blijkt uit bovenstaande elementen is een beslissing zoals genomen schrijnend en zoals blijkt uit de 

beslissing is geen afdoende opportuniteitsafweging gemaakt noch rekening gehouden met de concrete 

elementen van verzoekster. 

 

- Men heeft haar niet afdoende ingelicht 

- De zoon heeft meer dan voldoende middelen ter onderhoud 

- De zoon kan haar nu opnemen in zijn nieuwe huurwoning en onderhouden tot verzoekster 

een eigen werk heeft gevonden. 

 

Zij heeft ook nul – komma – nul banden met het herkomstland daar “haar man/ex” spoorloos verdwenen 

is in 2005, zij nadien intrek mocht nemen bij de ouders van de man (B.), doch deze haar buiten hebben 

gezet omdat ze te oud werden om haar op te vangen. 

Zij heeft geen broers en zussen ( was enig kind ) en haar ouders zijn tevens overleden. 

 

Het is een mogelijkheid – geen verplichting de sanctie uit te spreken die werd uitgesproken én kan enkel 

verantwoord worden in dit geval als tegenpartij stukken kan voorbrengen die zouden aantonen dat haar 
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een waarschuwing werd verstuurd, dat zij ingelicht werd dat zij de “procedure” overtrad, dat zij “ten laste 

was van de maatschappij en dit niet mocht”. 

 

Was dit gebeurd zou zij NOOIT ten laste zijn geweest, en de zoon van verzoekster is ook bereid dit 

euvel recht te zetten.” 

 

3.1.2 In haar nota met opmerkingen stelt de verwerende partij zich de vraag naar de ontvankelijkheid 

van het eerste middel, daar haar geen beginsel van behoorlijk bestuur bekend is dat kan worden 

aangeduid als het opportuniteitsbeginsel, zodat zij de omschrijving van de rechtsregel dan ook niet 

voldoende acht. 

 

3.1.3 De Raad wijst erop dat de uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de geschonden 

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

dat rechtsbeginsel door de bestreden rechtshandeling werd geschonden (RvS 2 maart 2007, nr. 168 

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

 

Er dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partij als eerste middel de schending van het 

“opportuniteitsbeginsel” inroept. In dit kader verwijst zij naar een aantal feitelijke elementen waarmee zij 

meent dat rekening dient gehouden te worden. In de eerste plaats dient erop gewezen te worden dat 

ook aan de Raad, zoals aan de verwerende partij, geen beginsel van behoorlijk bestuur bekend is dat 

als het opportuniteitsbeginsel kan worden aangeduid. De verzoekende partij maakt dan ook niet 

duidelijk waarop zij met haar verwijzing naar het “opportuniteitsbeginsel” doelt. Tevens dient te worden 

benadrukt dat het niet toekomt aan de Raad om aan de verwijzing van de verzoekende partij naar het 

“opportuniteitsbeginsel” en het bijhorend betoog zelf een invulling te geven en erin de verwijzing naar 

een bestaand beginsel van behoorlijk bestuur of een andere rechtsregel te lezen en zodoende uit het 

betoog van de verzoekende partij een middel te distilleren. De ingeroepen schending van het 

onbestaande “opportuniteitsbeginsel” niet te na gesproken, verwijst de verzoekende partij nergens in 

haar uiteenzetting naar enige rechtsregel die of enig rechtsbeginsel dat zij geschonden acht, laat staan 

dat zij uiteenzet op welke manier deze rechtsregel of dit rechtsbeginsel door de bestreden beslissing 

geschonden is geworden.  

 

Het eerste middel is onontvankelijk. 

 

3.2.1 In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van de motiveringsplicht. 

 

Ter adstruering van het tweede middel zet zij in haar verzoekschrift het volgende uiteen: 

 

“Er moet rekening gehouden worden alle elementen, ook het feit dat deze sanctie slechts wordt 

voorgeschreven als een mogelijkheid. 

 

Derhalve is de verplichting miskend van de afdoende motivering van de beslissing. 

 

De enkele verwijzing naar de regelgeving en de ontvangen steun is derhalve niet afdoende als 

motivatie. 

 

Natuurlijk; als men slechts een standaardcontrole uitvoert als “het rode lichtje” van de 3 jaar begint te 

branden op computer, men geen enkel contact neemt, men nooit betrokkene inlicht, … - men kent 

betrokkene niet – terwijl er wel dient rekening gehouden te worden met alle elementen van de zaak --- 

er kan dus geen afdoende motivering zijn in casu.” 

 

3.2.2 In haar nota met opmerkingen stelt de verwerende partij zich de vraag of het tweede middel in 

rechte voldoende behoorlijk onderbouwd is om als ontvankelijk te kunnen worden beschouwd. 

 

Er dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partij als tweede middel de schending van de 

motiveringsplicht inroept. In dit kader betoogt zij dat de motivering niet afdoende zou zijn, daar dient 

rekening te worden gehouden met alle elementen, ook het feit dat “deze sanctie” slechts wordt 

voorgeschreven als mogelijkheid, dat de enkele verwijzing naar de regelgeving en de ontvangen steun 

niet afdoende is als “motivatie” en als er slechts een standaardcontrole wordt uitgevoerd terwijl er wel 

dient rekening gehouden te worden met alle elementen van de zaak er dus geen afdoende motivering 

kan zijn. De verzoekende partij maakt zodoende voldoende duidelijk dat zij meent dat de 

motiveringsplicht en meer in het bijzonder het feit dat de bestreden beslissing afdoende gemotiveerd 
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dient te zijn, geschonden is, en zet tevens uiteen op welke wijze zij meent dat deze motiveringsplicht 

geschonden is. De verwerende partij kan dan ook niet gevolgd worden in de door haar opgeworpen 

twijfel aan de ontvankelijkheid van het tweede middel. 

 

Uit het tweede middel blijkt niet dat de verzoekende partij zou aanvoeren dat zij de motieven van de 

bestreden niet kent en bovendien blijkt uit het verzoekschrift dat zij deze motieven kent, zodat het doel 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en zij bijgevolg de schending van de materiële 

motiveringsplicht aanvoert, zodat het tweede middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht. 

 

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

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

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

van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij 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. 

 

De verzoekende partij stelt dat dient te worden rekening gehouden met alle elementen, ook het feit dat 

“deze sanctie” slechts wordt voorgeschreven als een mogelijkheid, dat de enkele verwijzing naar de 

regelgeving en de ontvangen steun derhalve niet afdoende is en dat “als men slechts een 

standaardcontrole uitvoert als “het rode lichtje” van de 3 jaar begint te branden op computer, men geen 

enkel contact neemt, men nooit betrokkene inlicht, … - men kent betrokkene niet – terwijl er wel dient 

rekening gehouden te worden met alle elementen van de zaak” er geen afdoende motivering kan zijn. 

 

Uit het administratief dossier blijkt, en dit wordt ook zelf aangegeven door de verzoekende partij, dat de 

verzoekende partij een verblijfsrecht heeft gekregen als bloedverwant in opgaande lijn van een burger 

van de Unie, met name haar zoon.  

 

In de bestreden beslissing wordt in de eerste plaats aangegeven dat de verzoekende partij op 15 april 

2009 haar E-kaart verkreeg, hetgeen beantwoordt aan het administratief dossier, en wordt verwezen 

naar artikel 42bis, § 1 van de de vreemdelingenwet en het feit dat overeenkomstig voornoemde bepaling 

de gemachtigde van de staatssecretaris kan controleren of aan de naleving van de verblijfsvoorwaarden 

wordt voldaan. Vervolgens wordt verwezen naar een uitnodigingsbrief van 3 augustus 2011 waarin de 

verzoekende partij wordt uitgenodigd haar huidige situatie toe te lichten en naar de documenten die op 

14 september 2011 werden voorgelegd. Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij 

naar aanleiding van voornoemde brief inderdaad een aantal documenten heeft ingediend, die door de 

stad Gent op 14 september 2011 aan de Dienst Vreemdelingenzaken werden overgemaakt. De 

verzoekende partij kan zodoende niet voorhouden dat er in voorliggend geval sprake is van het 

uitvoeren van een standaardcontrole “als ‘het rode lichtje’ van de 3 jaar begint te branden”, dat geen 

enkel contact werd genomen, dat de betrokkene nooit werd ingelicht, gezien uit het administratief 

dossier en uitdrukkelijk uit de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris de 

verzoekende partij voor het nemen van de bestreden beslissing heeft gecontacteerd, haar heeft 

uitgenodigd haar huidige situatie toe te lichten en dat de verzoekende partij hierop ook is ingegaan. 

 

In de bestreden beslissing wordt vervolgens uitgebreid gemotiveerd wordt waarom de gemachtigde van 

de staatssecretaris heeft geoordeeld dat de verzoekende partij niet meer voldoet aan de voorwaarden 

van gezinshereniging, waarbij verwezen wordt naar het toepasselijke artikel 40bis van de 

vreemdelingenwet. Er wordt gesteld dat zij sinds 2 augustus 2009 haar familielid niet langer vervoegt en 

dat zij sinds juni 2009 niet meer ten laste is van dit familielid, gezien de financiële hulp van het OCMW 

aan haar. Met betrekking tot het niet langer vervoegen sinds 2 augustus 2009 dient te worden 

vastgesteld dat de verzoekende partij dit gegeven niet betwist, daarentegen zelfs uitdrukkelijk erkent in 

haar verzoekschrift en stukken bijvoegt waaruit blijkt dat de zoon sinds 1 juli 2009 een sociale woning op 

een ander adres huurt, dat hij heeft gevraagd of de verzoekende partij bij hem mocht komen inwonen, 

dat deze vraag op 24 januari 2012 negatief is beantwoord en hij met ingang van 1 februari 2012 zijn 

appartement wenst op te zeggen. Zij voert in dit verband slechts aan dat haar zoon steeds haar huur is 

blijven betalen en legt stukken voor waaruit dit zou moeten blijken, maar hierbij dient te worden 

opgemerkt dat zij deze stukken niet heeft voorgelegd wanneer haar gevraagd werd haar huidige situatie 

toe te lichten, zodat de gemachtigde van de staatssecretaris er hoe dan ook vóór het nemen van de 

bestreden beslissing geen kennis van had en er zodoende geen rekening mee kon houden. Daarnaast 

kan erop gewezen worden dat ook uit het stavingsstuk “Gegevenshistoriek RN” van de verzoekende 

partij en haar zoon, dat de verwerende partij bij haar nota met opmerkingen voegt, blijkt dat de 

verzoekende partij inderdaad sinds 2 augustus 2009 alleenstaande is en haar zoon sinds die datum is 
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ingeschreven op een ander adres. Met betrekking tot de financiële hulp van het OCMW dient te worden 

vastgesteld dat ook dit gegeven door de verzoekende partij niet wordt betwist en zelfs uitdrukkelijk wordt 

erkend en dat blijkt uit het administratief dossier dat de verzoekende partij zelf als document om haar 

huidige situatie toe te lichten een attest van het OCMW Gent van 31 augustus 2011 heeft toegevoegd 

waarop is aangegeven dat haar van 1 juni 2009 tot 31 juli 2011 een leefloon werd toegekend. Verder 

blijkt uit de informatie verkregen van de kruispuntbank van sociale zekerheid met betrekking tot het 

leefloon of equivalent, die zich in het administratief dossier bevindt, dat de verzoekende partij van 1 

september 2010 tot 30 september 2011 steun heeft ontvangen. De verzoekende partij kan dan ook niet 

voorhouden dat de motivering van de bestreden beslissing niet zou gesteund zijn op correcte gegevens 

en om deze reden niet afdoende zou zijn. 

 

Ten slotte dient te worden vastgesteld dat de gemachtigde van de staatssecretaris in de bestreden 

beslissing uitdrukkelijk is nagegaan of de verzoekende partij haar verblijfsrecht in eigen hoofde kon 

behouden bij gebrek aan enige economische activiteit of bestaansmiddelen. Er wordt aangegeven dat 

zij zich sinds juni 2009 tot op heden (zijnde 14 oktober 2011) onafgebroken diende te wenden tot het 

OCMW om in haar bestaansmiddelen te kunnen voorzien, dat zij dus eigenlijk beschouwd moet worden 

als “beschikker van voldoende bestaansmiddelen”, maar dat zij, gezien deze bestaansmiddelen ter 

beschikking worden gesteld door de Belgische overheid, niet voldoet aan de voorwaarden zoals 

voorzien in artikel 40, § 4 van de vreemdelingenwet en daarenboven een onredelijke belasting vormt 

voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. Er dient nogmaals te worden benadrukt dat de 

verzoekende partij niet betwist en daarentegen zelf erkent dat zij sinds juni 2009 OCMW-steun geniet, 

en dat zij ook niet betwist dat zij niet als “beschikker van voldoende bestaansmiddelen” haar 

verblijfsrecht in eigen hoofde kan behouden. Daarnaast dient erop gewezen te worden dat de 

verzoekende partij, wanneer zij op 3 augustus 2011 werd gevraagd haar huidige situatie toe te lichten, 

niet heeft aangegeven dat zij enige economische activiteit zou uitoefenen. Uit het administratief dossier 

blijkt dat de opzoeking op 14 oktober 2011 in de “Dimona” database geen resultaten opleverde. Wat 

betreft de arbeidskaart C waarnaar de verzoekende partij nu in haar verzoekschrift verwijst en die zij 

bijvoegt, dient te worden vastgesteld dat deze niet alleen werd afgeleverd na het nemen van de 

bestreden beslissing op 14 oktober 2011, met name op 18 oktober 2011, maar dat zij ook van enige 

aanvraag tot het bekomen van deze arbeidskaart in het kader van de op 3 augustus 2011 gevraagde 

toelichting geen melding gemaakt. Het feit dat zij aan de slag zou kunnen bij het (…), hetgeen zij ook in 

haar verzoekschrift vermeldt, is hoe dan ook een loutere bewering, daar zij hiervan geen enkel bewijs 

voorlegt. De Raad benadrukt nogmaals dat aan de gemachtigde van de staatssecretaris niet kan 

verweten worden geen rekening te hebben gehouden met elementen waarvan hij niet op de hoogte was 

ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing, terwijl de verzoekende partij nochtans uitdrukkelijk 

werd uitgenodigd bewijzen voor te leggen van haar huidige activiteit als werknemer, zelfstandige, 

werkzoekende, student of beschikker van voldoende bestaansmiddelen. De verzoekende partij kan dan 

ook niet voorhouden dat de gemachtigde van de staatssecretaris geen rekening heeft gehouden met 

alle elementen van de zaak en dat er slechts een standaardcontrole werd doorgevoerd. Tevens kan zij 

niet voorhouden dat als motivering slechts verwezen wordt naar de regelgeving en de ontvangen steun, 

daar in de bestreden beslissing uitdrukkelijk bijkomend werd nagegaan of de verzoekende partij haar 

verblijfsrecht niet in eigen hoofde kon behouden. 

 

Gelet op het voorgaande dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partij met haar betoog op 

generlei wijze aannemelijk maakt dat voormelde motivering niet afdoende zou zijn en de gemachtigde 

van de staatssecretaris niet in alle redelijkheid tot de door hem in de bestreden beslissing gedane 

vaststellingen kon komen. Het feit dat de verzoekende partij het niet eens is met de gevolgtrekkingen 

van de gemachtigde van de staatssecretaris volstaat evenwel niet om de motieven te weerleggen. De 

gemachtigde van de staatssecretaris is in casu alle pertinente gegevens nagegaan die hij noodzakelijk 

acht om zijn beslissing te kunnen nemen. De door de verzoekende partij aangevoerde grieven maken 

geenszins aannemelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris niet in alle redelijkheid tot de 

bestreden beslissing is gekomen, dat de motivering niet afdoende is en dat de motiveringsplicht zou zijn 

geschonden. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

3.3.1 In een derde middel voert de verzoekende partij de “concordantie met de voorwaarde 

werkzoekende EU – burger” aan. 

 

Ter adstruering van het derde middel zet zij in haar verzoekschrift het volgende uiteen: 
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“Verzoekster is hier toegekomen en heeft een gezinshereniging gevraagd. 

 

Indien geoordeeld dat de regels hiervan overtreden waren, had men toch gelet op de mogelijkheid – de 

opportuniteit van de beslissing, kunnen rekening houden dat zij nu wel voldoet aan de voorwaarden als 

werkzoekende EU – burger. 

 

Zij heeft vóór huidige beslissing werd kenbaar gemaakt aan haar; gezorgd voor een arbeidskaart C op 

18/10/2011, zij vroeg en bekwam een SIS – kaart op 01/10/2011, zij vroeg en bekwam een model 1 

verklaring van goed gedrag op 10/11/2011. 

Zij bekwam een effectieve afspraak op 12/01/12 teneinde het effectief aan de slag gaan bij het (…) te 

bespreken, wanneer zij in kennis wordt gesteld van de beslissing op 05/01/12. 

 

Bovenstaande toont aan dat zij een werkzoekende EU –burger is, welke volledig klaar is om aan de slag 

te gaan, en al aan de slag was als deze beslissing er niet was gekomen --- zij mocht dan al werkzaam 

zijn op het (…).” 

 

3.3.2 In haar nota met opmerkingen werpt de verwerende partij de exceptie van onontvankelijkheid van 

het middel op, daar de verzoekende partij in gebreke blijft om een voldoende duidelijk en nauwkeurig 

omschreven middel naar voor te brengen, wat nochtans een voorwaarde is opdat er zou kunnen worden 

gesproken van een (ontvankelijk) middel. 

 

3.3.3 De Raad wijst nogmaals erop dat de uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de 

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

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

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

 

Er dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partij als derde middel de “concordantie met de 

voorwaarde werkzoekende EU – burger” inroept. In dit kader betoogt de verzoekende partij dat men had 

kunnen rekening houden met het feit dat zij nu wel voldoet aan de voorwaarden als werkzoekende EU-

burger. Nergens in haar uiteenzetting verwijst de verzoekende partij zelfs maar naar enige rechtsregel 

die of enig rechtsbeginsel dat zij geschonden acht, laat staan dat zij uiteenzet op welke manier deze 

rechtsregel of dit rechtsbeginsel door de bestreden beslissing geschonden is. De Raad benadrukt 

nogmaals dat het aan hem niet toekomt om uit de verwijzing van de verzoekende partij naar de 

“concordantie met de voorwaarde werkzoekende EU – burger” en het bijhorend betoog een middel te 

distilleren. De door de verwerende partij opgeworpen exceptie wordt bijgetreden. 

 

Het derde middel is onontvankelijk. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien april tweeduizend en twaalf door: 

 

mevr. C. BAMPS, voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. BAMPS 


