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 nr. 80 258 van 26 april 2012 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Slowaakse nationaliteit te zijn, op 

6 februari 2012 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 13 december 2011 die een einde stellen aan het recht op verblijf van meer dan 

drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlagen 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 beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 10 februari 2012 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 23 maart 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 april 2012. 

 

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 partijen en van advocaat A. DE MEU, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 1 april 2009 dienden verzoekers een aanvraag in tot het verkrijgen van een verblijfskaart van 

een familielid van een burger van de Unie, dit in functie van hun Slowaakse zoon H. J. 

 

1.2. Op 17 september 2009 werden verzoekers in het bezit gesteld van een E-kaart.  

 

1.3. Op 13 december 2011 trof de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris beslissingen tot 

beëindiging van het verblijfsrecht met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlagen 21). Deze 
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beslissingen werd aan verzoekers betekend op 20 januari 2012. Dit zijn de bestreden beslissingen, op 

identieke wijze gemotiveerd als volgt: 

 

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

het grondgebeid, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en 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 

(…) 

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

Reden van de beslissing: 

Betrokkene verkreeg op 17.09.2009 de E-kaart op basis van gezinshereniging (ascendent). 

Overeenkomstig artikel 42bis, §1 van de wet van 15.12.1980 kan de Staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid of zijn gemachtigde controleren of aan de naleving van de verblijfsvoorwaarden wordt 

voldaan. De Dienst Vreemdelingenzaken werd door de POD Maatschappelijke Integratie, Armoede-

bestrijding, Sociale Economie en Grootsteden beleid op de hoogte gebracht dat betrokkene financiële 

steun ontvangt van het OCMW. 

Sinds 23.06.2010 vervoegt hij/zij niet langer het familielid van de Burger van de Unie, nl. zoon H. J. (…) 

en is niet langer 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). 

Uit de gegevens van het dossier blijkt dat betrokkene nooit tewerkgesteld is geweest Aldus kan 

betrokkene niet beschouwd worden als werknemer (artikel 40 §4 1 ° van de wet van 15.12.1980). 

Bij gebrek aan enige economische activiteit of bestaansmiddelen diende betrokkene zich kennelijk te 

wenden tot het OCMW om in zijn/haar bestaansmiddelen te kunnen voorzien. Het betreft een leefloon in 

categorie 1 als samenwonende sinds 01.09.2010. 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. 

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 van 15.12.1980.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In wat als een enig middel kan beschouwd worden, werpen verzoekers de schending op van “Art. 

40§4, tweede lid, en 42ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondge-

bied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; van de artikelen 2 en 3 van de Wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de algemene 

rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk  bestuur, meer bepaald de zorgvuldigheidsverplichting, 

de motiveringsverplichting  en verzoekers rechten van verdediging.” Verzoeker werpt tevens op dat de 

bestreden beslissing getuigt van een manifeste beoordelingsfout. 

 

Verzoekers betogen als volgt: 

 

“1. 

Artikel 2 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurs-

handelingen bepaalt dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. Dat dit 

impliceert dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht niet enkel het dictum moet omvatten, maar 

tevens de redenen moet weergeven op grond waarvan de beslissing werd genomen. Terwijl artikel 3 

van deze wet voorschrijft dat de motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet 

vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Daarbij moet volgens dit zelfde artikel de 

motivering afdoende zijn, of met andere woorden dat deze pertinent moet zijn en duidelijk te maken 

hebben met de beslissing (MAST A., e.a., "Overzicht van het Belgische administratief recht", Kluwer, 

Brussel, 2002, p. 692-694.) 

Dat dient te worden opgemerkt dat de motivatie in de bestreden beslissing evenwel niet afdoende is. 

2. 

Zo wordt verzoekers verblijf op het Belgische grondgebied beëindigd overeenkomstig het art. 42bis§1 

Vw. enkel en alleen omdat zij niet meer zouden voldoen aan de voorwaarden overeenkomstig art. 40§4 

Vw. 
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Dat evenwel in het art. 43ter §1 Vw. de wetgever uitdrukkelijk de voorwaarden heeft bepaald om een 

einde te stellen aan het verblijfsrecht van familieleden van een burger van de Unie die zelf burger van 

de Unie zijn. 

Dat verweerder in de bestreden beslissingen geenszins één van de limitatief opgesomde voorwaarden  

heeft weergegeven waardoor een  einde  kon  gesteld worden aan verzoekers verblijfsrecht in België.  

Dat derhalve, bij gebreke aan toepassing van (één van de voorwaarden van ) het art. 43ter Vw., 

verweerder geen einde kon stellen aan verzoekers recht op verblijf van meer dan drie maanden.  

Dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout en van schending van het art. 43ter §1Vw., de 

motiverings-en de zorgvuldigheidsplicht. 

3. 

Dat tevens in het art. 43ter §1 laatste lid Vw. het volgende wordt gesteld : "Bij de beslissing om een 

einde te stellen aan het verblijf houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met de duur van het 

verblijf van de betrokkene in het Rijk, diens leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische 

situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van 

oorsprong". 

Dat de zorgvuldigheidsverplichting, de motiveringsplicht en verzoekers rechten van verdediging door 

verweerder ernstig wordt geschonden, daar verzoekers in de onmogelijkheid verkeerden op een 

afdoende manier hun verweer/argumenten te formuleren. 

Dat door verweerder in de bestreden beslissingen geen afweging is gebeurd tussen enerzijds verzoe-

kers leeftijd, hun langdurig verblijf in België, hun gezondheidstoestand, hun gezins- en economische 

situatie, hun sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin zij bindingen hebben met hun 

land van oorsprong en anderzijds de noodzaak dat een einde dient te worden gesteld aan hun recht op 

verblijf in België en het land dienen te verlaten. 

Dat verweerder heeft nagelaten zich voldoende te infomeren minstens verzoekers te horen hieromtrent. 

Dat de beslissing dient te stoelen op een correcte feitenvinding. Het bestuur dient zich zo nodig voldoen-

de te informeren om met kennis van zaken een beslissing te nemen (MAST A., e.a., o.c., p. 54-55). 

Dit is in casu niet gebeurd nu, alvorens een beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten te nemen, verzoekers verdediging/ 

standpunt niet werd gehoord. 

Dat de motiverings-en de zorgvuldigheidsverplichting door verweerder ernstig werd geschonden. 

Dat er sprake is van schending van het art. 43ter §1 laatste lid Vw. 

Dat derhalve verzoekers geenszins een beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer 

dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten dd. 22 november 2011 (bijlage 21) kon 

worden betekend. 

4. 

Dat daarnaast verweerder nalaat rekening te houden dat verzoeker noch verzoekster in België aan de 

slag kunnen. 

Dat immers de huisarts, Dr. Lien Eeckhaut, in haar medisch attest dd. 21.10.2011 uitdrukkelijk verklaart 

dat verzoeker omwille van gezondheidsredenen en sociale problematiek niet kan deelnemen aan de 

lessen Nederlands (cf. stuk 2). 

Dat in hoofde van verzoekster sedert 1 september 2011 sprake is van een vermindering van het 

verdienvermogen tot één derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de 

algemene arbeidsmarkt kan verdienen en van een vermindering van de zelfredzaamheid met 12 punten 

(waardoor verzoekster vanaf september 2011 recht heeft op een maandelijkse tegemoetkoming aan 

personen met een handicap van 1.528,40 €) (cf. stuk 3). 

Dat in geen enkel geval verweerder bij de beoordeling van het verblijfsrecht van verzoekers, 

overeenkomstig art. Art. 404, tweede lid, Vw, heeft rekening gehouden met de “persoonlijke situatie van 

de burger van de Unie”.  

Immers het art. 404, tweede lid, Vw. stelt uitdrukkelijk het volgende “De in het eerste lid, 2° en 3°, 

bedoelde bestaansmiddelen moeten minstens gelijk zijn aan het inkomstenniveau onder hetwelk sociale 

bijstand kan worden verleend. In het kader van de evaluatie van de bestaansmiddelen wordt rekening 

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

gehouden wordt met de aard en de regelmaat van diens inkomsten en met het aantal familieleden die te 

zijnen laste zijn”. 

Dat er sprake is van schending van het art. 404, tweede lid, Vw., van de motiverings-en de zorgvuldig-

heidsplicht en van een manifeste beoordelingsfout. 

5. 

Dat tenslotte verzoekers willen benadrukken in elk geval door verweerder geen toepassing kan worden 

gemaakt van het art. 42bis1 Vw., nu verzoekster recht heeft maandelijkse tegemoetkoming aan 

personen met een handicap (cf. stuk 3) en verzoekers dan ook hebben afstand gedaan van 

hulpverlening van het OCMW Gent (cf. stuk 4).” 
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2.2. De verwerende partij repliceert als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“In een enig middel beroepen verzoekers zich op een manifeste beoordelingsfout, een schending van 

art. 40, §4, tweede lid en 42ter van de wet van 15 december 1980, art. 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, de zorgvuldigheids- en 

motiveringsplicht en de rechten van verdediging. 

Verzoekers stellen dat bij gebreke aan toepassing van één van de voorwaarden van art. 43ter van de 

wet van 15 december 1980, geen einde kon gesteld worden aan hun verblijf. Er werd geen rekening 

gehouden met hun persoonlijke situatie en zij werden niet gehoord. 

Zij zouden beiden niet kunnen werken in België omwille van gezondheidsredenen en sociale problema-

tiek, verwijzend naar een medisch attest ter rechtvaardiging van niet-deelname aan de lessen Neder-

lands. 

Verzoekster heeft vanaf 1 september 2011 een verminderde zelfredzaamheid met 12 punten, waardoor 

zij recht zou hebben op een maandelijkse tegemoetkoming aan personen met een handicap van 

1528,40 EURO. 

Verzoekers hebben ondertussen afstand gedaan van de hulpverlening door het OCMW. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoekers op 17 september 2005 in het bezit werden 

gesteld van een E-kaart op basis van gezinshereniging met hun zoon, overeenkomstig art. 40bis, §2, 4° 

van de wet van 15 december 1980: 

§ 2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 

4° de bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 1° 

of 2°, die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij hen voegen. 

Verzoekers vervoegen niet langer hun zoon en vallen ten laste van het OCMW en dus niet langer ten 

laste van hun zoon. Dit gegeven wordt niet betwist door verzoekers. Het wordt derhalve niet (ernstig) 

betwist dat verzoekers niet langer voldoen aan de voorwaarden van verblijf, overeenkomstig art. 4 0bis 

voormeld. 

Verzoekers krijgen beiden sedert 1 september 2010, onafgebroken OCMW-steun als samenwonende. 

Beiden hebben nooit gewerkt, waardoor zij ook niet kunnen beschouwd worden als werknemer. Ook dit 

gegeven wordt niet betwist.  

Verzoekers stellen echter dat geen rekening gehouden werd met hun persoonlijke situatie, verwijzend 

naar de niet-deelname aan de Nederlandse lessen en de verminderde zelfredzaamheid van verzoekster 

sedert 1 september 2011. 

Vooreerst merkt verwerende partij op dat verzoekers deze elementen nooit ter kennis hebben gebracht 

van verwerende partij, terwijl zij toch geacht konden worden te weten dat hun verblijf in België precair 

zou worden, gelet op het gebrek aan samenwoonst met hun zoon, de steun van het OCMW en het 

gebrek aan enige economische activiteit. Het is derhalve verzoekende partij die op onzorgvuldige wijze 

haar dossier heeft opgevolgd. Zij dragen in de eerste plaats de plicht om verwerende partij op de hoogte 

te brengen van veranderingen in hun verblijfssituatie, quod non. 

Verwerende partij kon dus geen rekening houden met deze elementen, nu deze niet in het dossier 

aanwezig waren op het moment van de beslissingen. 

"De regelmatigheid van een bestuursbeslissing wordt beoordeeld in functie van de gegevens waarover 

het bestuur ten tijde van het  nemen  van  zijn  beslissing  kon  beschikken  om  deze beslissing te 

nemen. Op het moment van de bestreden beslissing was deze informatie niet aan de verwerende partij 

meegedeeld en kon zij er bijgevolg geen rekening mee houden" (RVV nr. 68.138 d.d. 7 oktober 2011). 

In zoverre verzoekers het bestuur verwijten hen niet eerst te horen alvorens over te gaan tot de thans 

bestreden beslissingen, merkt verwerende partij op dat noch de rechten van verdediging, noch de 

hoorplicht in casu van toepassing zijn, zoals bevestigd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in 

een zaak met een gelijkaardig voorwerp: 

"2.7.2. Verzoeker ontkent niet dat hij nooit was tewerkgesteld, maar voelt zich in essentie gegriefd door 

het feit dat hij, alvorens de bestreden beslissing werd genomen, niet in de mogelijkheid werd gesteld om 

aan te tonen dat hij werkwillig is. In zoverre hij daaruit de schending van de rechten van verdediging 

afleidt, dient erop gewezen dat, zoals de verwerende partij terecht opwerpt, de rechten van verdediging 

enkel van toepassing zijn op jurisdictionele beroepen en in administratiefrechtelijke beroepen op 

tuchtzaken (RvS 4 maart 2004, nr. 128.733, RvS 27 oktober 2003, nr.124.709, RvS 24 oktober 2003, 

nr.124.643). Bijgevolg zijn ze niet van toepassing op administratieve beslissingen die werden genomen 

in het kader van de vreemdelingenwet. In zoverre verzoeker de schending aanvoert van de hoorplicht, 

als de plicht in hoofde van de overheid om zich volledig in te lichten in het raam van de zorgvuldigheids-

plicht, dient erop te worden gewezen dat de hoorplicht als beginsel van behoorlijk bestuur inhoudt dat 

tegen niemand een ernstige maatregel kan worden getroffen die gegrond is op zijn persoonlijk gedrag 

en die van aard is om zijn belangen zwaar aan te tasten, zonder dat hem de gelegenheid wordt 
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geboden om zijn standpunt op nuttige wijze te doen kennen (RvS 23 mei 2001, nr. 95.805; RvS 22 

oktober 2001, nr. 100.007; RvS 18 mei 2006, nr. 158.985; RvS 15 februari 2007, nr. 167.887). 

Bestuurshandelingen als de hier aangevochtene vallen niet onder deze hypothese, zodat verzoeker zich 

niet kan beroepen op de hoorplicht" (RVV nr. 70.691 d.d. 25 november 2011). 

"Verzoekster kan niet worden gevolgd waar zij poogt voor te houden dat zij had moeten worden gehoord 

alvorens haar de bestreden beslissing werd betekend. Immers houdt de bestreden beslissing slechts 

een beoordeling in van de verblijfstoestand van verzoekster. Niet een bepaalde vorm van persoonlijk 

gedrag of de vereiste van de goede werking van een  openbare dienst ligt dus aan de betrokken 

bestreden beslissing ten grondslag (cf. bijv. RvS 3 april 1992, nr. 39.156, Arr. RvS 1992), maar wel een 

bepaalde vaststelling aangaande een situatie waaromtrent het bestuur uit hoofde van zijn bevoegdheid 

beslissingen dient te nemen. Bij deze vorm van bestuurlijke bevoegdheidsuitoefening geldt de hoorplicht 

niet (RvS 2 april 1992, nr. 39.155)" (RVV nr. 70.494 d.d. 23 november 2011). 

In de mate verzoekers verwijzen naar art. 43ter van de wet van 15 december 1980, heeft verwerende 

partij de eer te antwoorden dat uit de citering van de bepaling, verzoekers feitelijk verwijzen naar art. 

42ter van de wet van 15 december 1980. 

Aangezien verzoekers echter sedert 23 juni 2010 geen gezinscel meer vormen met hun zoon (de EU-

onderdaan in functie waarvan zij de aanvraag tot gezinshereniging hebben ingediend, met RR 730523 

497 90) en aangezien verzoekers minstens sedert 1 september 2010 ten laste vallen van het sociale bij 

standsstelsel, konden zij niet langer beschouwd worden als familieleden van de burger van de Unie. 

Bijgevolg dienden evenmin de uitzonderingsmaatregelen voor familieleden van de burger van de Unie, 

zoals vermeld in art. 42ter §1 in fine, in overweging genomen worden. 

Het enig middel is ongegrond.” 

 

2.3. 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). 

 

Wat betreft de aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht moet erop worden gewezen dat dit 

beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). 

 

2.4. Waar verzoekers zich in hun betoog beroepen op de schending van artikel 43ter §1 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), gaat de Raad ervan uit dat zij, gelet op 

hun uiteenzetting en gelet op het aanhalen van artikel 42ter in hun inleidend middel, de schending 

beogen op te werpen van artikel 42ter §1 van de Vreemdelingenwet, zoals verwerende partij het blijkens 

haar nota ook begrepen heeft.  

 

2.5. Artikel 42ter, § 1, van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

§ 1. Tenzij de familieleden van een burger van de Unie die zelf burger van de Unie zijn, zelf een 

verblijfsrecht uitoefenen als bedoeld in artikel 40, § 4, of opnieuw voldoen aan de in artikel 40bis, § 2, 

bedoelde voorwaarden, kan er gedurende de eerste drie jaar na de erkenning van hun recht op verblijf 

in de hoedanigheid van familielid van de burger van de Unie, een einde gesteld worden aan hun 

verblijfsrecht door de minister of zijn gemachtigde in de volgende gevallen : 

 

1° er wordt een einde gesteld aan het verblijfsrecht van de burger van de Unie die zij begeleid of 

vervoegd hebben; 

 

2° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, vertrekt uit het Rijk; 

 

3° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, overlijdt; 

 

4° het huwelijk met de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, wordt ontbonden of 

nietig verklaard, het geregistreerd partnerschap dat aangegaan werd, zoals bedoeld in artikel 40bis, § 2, 

eerste lid, 1° of 2°, wordt beëindigd, of er is geen gezamenlijke vestiging meer; 
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5° de familieleden van een burger van de Unie bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 2° of 3°, vormen een 

onredelijke belasting voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. 

 

In de loop van het derde tot het vijfde jaar van hun verblijf als familielid van de burger van de Unie 

bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 3°, volstaat de motivering gebaseerd op een in het eerste lid 

bedoeld element enkel indien zij aangevuld wordt met elementen die wijzen op een schijnsituatie 

 

Bij de beslissing om een einde te stellen aan het verblijf houdt de minister of zijn gemachtigde rekening 

met de duur van het verblijf van de betrokkene in het Rijk, diens leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- 

en economische situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft 

met zijn land van oorsprong. 

(…)”. 

 

2.6. Blijkens het administratief dossier hebben verzoekers die de Slowaakse nationaliteit bezitten een E-

kaart ontvangen in hun hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie, meer bepaald als 

ascendent van hun Slowaakse zoon. Verzoekers kunnen dan ook gevolgd worden in hun betoog dat er 

te dezen rekening diende te worden gehouden met artikel 42ter van de Vreemdelingenwet dat de 

voorwaarden bepaalt waarbij er een einde kan gesteld worden aan het verblijf van een familielid van een 

burger van de Unie dat zelf een burger van de Unie is.   

 

2.7. Verwerende partij verwijst in de aanhef van de bestreden beslissingen weliswaar naar artikel 43ter 

van de Vreemdelingenwet maar houdt er vervolgens geen rekening mee. Uit de bestreden beslissingen 

blijkt dat zij verzoekers niet langer beschouwt als familieleden van een burger van de Unie omdat zij niet 

langer ten laste zijn van hun Slowaakse zoon. De bestreden beslissingen verwijzen hierbij naar artikel 

40bis van de Vreemdelingenwet, waarbij de Raad ervan uitgaat dat bedoeld wordt artikel 40bis, §2, 4° 

van de Vreemdelingenwet waarin wordt bepaald dat ascendenten die ten laste zijn van hun kind dat een 

EU-burger is en deze komen vervoegen, beschouwd worden als familieleden van een burger van de 

Unie die hier een verblijfsrecht kunnen verwerven. Vervolgens gaat de verwerende partij na of 

verzoekers in hun hoedanigheid van burgers van de Unie voldoen aan de verblijfsvoorwaarden die aan 

dezen gesteld worden in artikel 40, §1, eerste lid, 1° en 2° van de Vreemdelingenwet. Zij komt tot de 

vaststelling dat dit niet het geval is en stelt bovendien vast dat ze een onredelijke belasting vormen voor 

het sociale bijstandsstelsel van het Rijk, waarna er een einde gesteld wordt aan verzoekers’ verblijfs-

recht. Hierbij wordt verwezen naar artikel 42bis, §1, van de Vreemdelingenwet dat betrekking heeft op 

het beëindigen van het verblijfsrecht van de burger van de Unie. 

 

2.8. De redenering die de verwerende partij blijkens de bestreden beslissing huldigt, vindt echter geen 

steun in artikel 42ter, §1, van de Vreemdelingenwet, waarnaar verzoekers dienstig kunnen verwijzen, 

ook al betwisten zij niet dat zij niet langer ten laste zijn van hun Slowaakse zoon. Voormelde wetsbe-

paling stelt nergens dat er een einde kan worden gesteld aan het verblijfsrecht van familieleden van een 

burger van de Unie die zelf burger van de Unie zijn, indien het ascendenten betreft die niet langer ten 

laste zijn van de EU-burger die zij komen vervoegen zijn, in de zin van artikel 40bis, §2, 4° van de 

Vreemdelingenwet. Te dezen lijkt verwerende partij voorbij te gaan aan het gestelde in artikel 42 ter, §1, 

5° van de Vreemdelingenwet dat toelaat een einde te stellen aan het verblijfsrecht van welbepaalde 

familieleden van een burger van de Unie indien ze een onredelijke belasting vormen voor het sociale 

bijstandsstelsel van het Rijk.  

 

2.9. Door geen rekening te houden met artikel 42ter, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet waarin de 

voorwaarden worden opgesomd waarbij er een einde kan worden gesteld aan het verblijfsrecht  van een 

familielid van een burger van de Unie die zelf een burger van de Unie is en door geen rekening te 

houden met en te motiveren aangaande het gestelde in artikel 42ter, §1, derde lid dat de verwerende 

partij ertoe verplicht om bij de beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht rekening te houden met de 

duur van het verblijf van de betrokkene in het Rijk, diens leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en 

economische situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft 

met zijn land van oorsprong, schendt de verwerende partij artikel 42ter, §1 van de Vreemdelingenwet, 

de formele motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht die in deze blijkens artikel 42 ter, §1, derde lid 

op haar rust. Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van de bestreden beslissingen. Een eventuele 

gegrondheid van de overige onderdelen van het middel geven geen aanleiding tot een ruimere nietig-

verklaring van de bestreden beslissingen en zij worden derhalve niet besproken.   

  

3. Kosten 
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Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verwerende 

partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 13 december 2011 die een einde stellen aan het recht op verblijf 

van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlagen 21), worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 350 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig april tweeduizend en twaalf 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,    De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN    M. EKKA 

 


