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 nr. 81 940 van 30 mei 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, die verklaart van Duitse nationaliteit te zijn, op 20 maart 2012 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 22 

februari 2012 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 20). 

 

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 10 april 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 mei 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. MEEUWISSEN, die loco advocaat T. HERMANS verschijnt 

voor de verzoekende partij 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. Verzoeker deed op 10 november 2011 een verklaring van inschrijving als werknemer/werk-

zoekende.  

 

1.2. Op 22 februari 2012 werd een beslissing genomen tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten, onder een bijlage 20. Verzoeker werd op 28 

februari 2012 in kennis gesteld van deze beslissing. 

 

Het betreft de bestreden beslissing. 
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Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker na de bestreden beslissing nog bewijzen van 

tewerkstelling heeft voorgelegd. In totaal goed voor 9 effectief gewerkte dagen. Bij de neerlegging van 

deze stukken, gaf hij te kennen een nieuwe verklaring van inschrijving te willen doen. 

 

De motiven van de bestreden beslissing luiden als volgt:  

 

“(…) In uitvoering van artikel 51, § 2, 2° lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

aanvraag voor een verklaring van inschrijving, die op 10/11/2011 werd Ingediend door Naam: [S.D.], 

Nationaliteit: Duitsland (Bondsrep.) 

 […], 

om de volgende reden geweigerd: 

 

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

als burger van de Unie. Betrokkene deed een aanvraag van verklaring van inschrijving als 

werknemer/werkzoekende ingevolge art 40 § 4 — 1° van de wet van 15/12/1980. Ter staving hiervan 

heeft betrokkene een aantal sollicitatiebrieven voorgelegd en een inschrijving bij een interimkantoor. Tot 

op heden werd echter geen enkel bewijs van enige succesvolle sollicitatieprocedure of concreet voorstel 

van een werkgever in het dossier bijgevoegd. Ook zit er geen enkele informatie in het dossier omtrent 

zijn diploma’s, CV, bijzondere vaardigheden en lof talenkennis, werkervaring of dergelijke, Bij gebrek 

aan concrete bewijzen, moet dan ook besloten worden dat betrokkene niet afdoende heeft aangetoond 

een reële kans te maken op tewerkstelling. Meer nog, tijdens zijn verblijf van iets meer dan drie 

maanden heeft betrokkene nog niet één dag tewerkstelling kunnen bekomen (dit blijkt althans uit het 

dossier), wat erop wijst dat betrokkene niet echt in de markt ligt ‘or tewerkstelling in België, zelfs niet op 

proef of in interimverband. Vandaar dat ertoe moet besloten worden dat betrokkene niet overtuigt een 

reële kans op tewerkstelling te maken Betrokkene voldoet daarin niet aan de voorwaarden om als 

werkzoekende het verblijfsrecht te kunnen genieten (art. 50 §230 van het KB van 08110/1981). Gezien 

geen enkele tewerkstelling werd voorgelegd, voldoet betrokkene evenmin aan het statuut van 

werknemer  zoals voorzien in art. 50§2-1° van het KB van 08/10/1981. 

 

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

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert een eerste en een tweede middel aan die luiden als volgt: “Eerste middel: 

Schending van het recht van verdediging door een gebrek, onduidelijkheid en dubbelzinnigheid in de 

motivering van de beslissing Schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. Schending van de 

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

bestuurshandelingen. Schending van de motiveringsplicht vervat in de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur. Doordat de bestreden beslissing stelt dat verzoekende partij niet voldoet aan de 

voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie maanden als burger van de 

Unie omdat hij “niet in de markt ligt voor tewerkstelling in België, zelfs niet op proef of in interimverband”. 

Terwijl de formele en vooral materiële motiveringsplicht vervat in artikel 62 van Vreemdelingenwet en in 

de wet van 29 juli 1991 op de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, een uitdrukkelijke en 

vooral afdoende motivering van een dergelijke beslissing vereisen. De beslissing dient de juridische en 

feitelijke overwegingen te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. De motiveringsplicht 

vervat in de algemene beginselen van behoorlijk bestuur impliceert dat de opgegeven motieven de 

genomen beslissing moeten kunnen dragen. Zoat de bestreden beslissing niet aan deze vereisten 

voldoet, en derhalve in strijd is met de vereiste en de wil van de wetgever dat een individuele 

bestuurshandeling duidelijk, nauwkeurig en rechtsgeldig dient te worden gemotiveerd (Raad van State 

11 januari 1993, arrest nr. 41 .525). Dat de kwestieuze beslissing derhalve niet ten genoege van rechte 

heeft aangetoond dat er voldoende redenen voorhanden zijn om de aanvraag te weigeren. Toelichting: 

De motivering van de Dienst Vreemdelingenzaken is volstrekt gebrekkig: zij weigeren immers de 

aanvraag omdat ze menen dat er geen enkele informatie in het dossier zit omtrent de vaardigheden van 

verzoekende partij en dat hij gedurende een verblijf van iets meer dan drie maanden geen enkele dag 

tewerkgesteld is geweest. Dit is evenwel manifest onjuist! Verzoekende partij heeft immers - zoals hem 

gevraagd werd bij zijn inschrijving - voor 9 februari alle documenten overgemaakt. Dat wil zeggen naast 

het bewijs van zijn inschrijving bij de VDAB en tal van sollicitatiebrieven, ook enkele recente loonfiches. 

Want in tegenstelling tot hetgeen de Dienst Vreemdelingenzaken beweert, heeft verzoekende partij wel 

degelijk reeds gewerkt via interimarbeid! Verzoekende partij valt aldus perfect onder de voorwaarden 

voor verblijf van meer dan drie maanden als EU-werkzoekende. Bijgevolg is het duidelijk dat de 
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materiële motivering in casu niet afdoende is, aangezien zij gebrekkig is. De uitdrukkelijke 

motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een 

beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid 

ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen 

waarover hij beschikt. De desbetreffende artikelen verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische 

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

‘afdoende’ wijze, hetgeen impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet 

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht 

bevoegd na te gaan of de overheid in kwestie bij de 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 gekomen. Verzoekende partij meent dat aan deze voorwaarden niet is voldaan: de motivering 

is ontegensprekelijk gebrekkig, daar men de situatie en het dossier van verzoekende partij niet correct 

heeft beoordeeld, dat niet werd aangegeven waarom de door verzoekende partij voorgelegde 

sollicitatiebrieven en recente loonfiches niet als afdoende worden beschouwd en dat men zeker en vast 

in onredelijkheid tot zijn besluit is gekomen. (…). Het is bijgevolg meer dan duidelijk dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken bij zijn motivering substantieel in gebreke is gebleven en de motiveringsplicht 

heeft geschonden. 

 

Tweede middel: Schending van het redelijkheidsbeginsel. Doordat het redelijkheidsbeginsel, vervat in 

de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, veronderstelt dat de genomen beslissing dient voort te 

spruiten uit een zorgvuldig onderzoek en een beslissing moet zijn die door ieder ander redelijk denkend 

mens of orgaan zou kunnen worden genomen en die men als een redelijk verantwoorde beslissing zou 

kunnen zien en aanvaarden. Terwijl verzoekende partij alle benodigde documenten neerlegde en zijn 

situatie meer dan voldoende aantoonde en toch arbitrair werd beslist dat zijn aanvraag geweigerd 

diende te worden. Zodat de bestreden beslissing geenszins op redelijke wijze werd genomen. 

Toelichting: Verzoekende partij verblijft sinds 2011 in België en heeft zich sinds zijn aankomst volledig 

geïntegreerd in onze samenleving alsook intensief gezocht naar werk. Hij kan in alle eerlijkheid en 

oprechtheid een toonbeeld van integratie en werklust worden genoemd, en toch wordt zijn aanvraag 

geweigerd. Men kan zich dan ook terecht de vraag stellen in hoeverre er sprake kan zijn van een 

redelijke besluitvorming? Dit terwijl het de taak is van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid 

om elke aanvraag individueel, correct, grondig en in redelijkheid te beoordelen. In casu is dit met 

zekerheid niet gebeurd. De aanvraag van verzoekende partij werd afgewezen op basis van de 

argumentering dat hij niet in de markt ligt voor tewerkstelling in België. Een afdoende motivering wordt 

niet opgenomen in de bestreden beslissing. Zoals hierboven werd uiteengezet, blijkt een dergelijke 

motivering echter manifest onjuist en onvoldoende te zijn. Indien de documenten en de concrete situatie 

van verzoekende partij enigszins zorgvuldig zouden zijn onderzocht, dan zou nooit tot de 

weigeringsbeslissing zijn besloten. Integendeel, dan zou de inzet van verzoekende partij zijn duidelijk 

geworden. Het redelijkheidsbeginsel veronderstelt overigens dat de genomen beslissing dient voort te 

spruiten uit een zorgvuldig onderzoek en een beslissing moet zijn die door ieder ander redelijk denkend 

mens of orgaan zou kunnen worden genomen en die men als een redelijk verantwoorde beslissing zou 

kunnen zien en aanvaarden. In casu is dit niet het geval en kan niet redelijkerwijze begrepen worden 

waarom een dergelijke ingrijpende beslissing werd genomen ten aanzien van verzoekende partij. 

Kortom, de bestreden beslissing is volkomen onredelijk. Verzoekende partij voldoet dus aan elke 

mogelijke voorwaarde om een gegronde aanvraag tot verblijf van meer dan drie maanden te kunnen 

indienen in België. Toch meent de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag ongegrond te moeten 

verklaren en verzoekende partij een bevel om het grondgebied te verlaten af te leveren. Zulks is niet 

meer redelijk te verantwoorden, de beslissing in deze is werkelijk te verregaand en overdreven. Zelfs na 

lezing ervan, kan men onmogelijk begrijpen dat de Dienst Vreemdelingenzaken niet de nodige 

terughoudendheid aan de dag legde en deze beslissing trof. De bestreden beslissing is dan ook 

onredelijk en voldoet niet aan het criterium dat het een beslissing moet zijn die door ieder ander redelijk 

denkend mens of orgaan zou kunnen worden genomen en die men als een redelijk verantwoorde 

beslissing zou kunnen zien en aanvaarden.” 

 

2.2. De formele motiveringsplicht, vervat in de wetsartikelen waarvan verzoeker de schending aanvoert, 

heeft geen ander doel dan het in kennis stellen van de bestuurde van de redenen die ten grondslag 

liggen aan de te zijnen of te haren opzichte genomen bestuursbeslissing, zodanig dat deze in staat is 

om te oordelen of het zinvol is om daartegen op te komen met de ter beschikking staande 

rechtsmiddelen (R.v.St. nr. 60.751, 4.7.1996, T.B.P. 1996, 698), terwijl de voormelde vaststelling 

impliceert dat deze wettelijke doelstelling is bereikt. De naleving van de genoemde plicht houdt 

daarentegen geen verband met de inhoudelijke juridische of feitelijke correctheid van de tot uitdrukking 
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gebrachte motieven (cf. wat inhoudelijke juridische correctheid betreft, naar analogie, Cass., 10.1.1979, 

Arr. Cass. 1978¬79, 522; alsook wat feitelijke correctheid betreft: R.v.St. nr. 44.948, 18.11.1993, Arr. 

R.v.St. 1993, z.p.; Antwerpen, 16.6.1998, PIP. 1998, 693). 

  

2.3. Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud daarvan verzoeker het 

genoemde inzicht verschaft en aldus volstaat om hem toe te laten de bedoelde nuttigheidsafweging te 

maken. De bestreden beslissing is immers genoegzaam met redenen omkleed, aangezien daarin zowel 

haar juridische grondslag als haar feitelijke grondslag zijn vermeld. Deze vermeldingen laten 

verzoekster toe kennis te hebben van de gronden op basis waarvan werd geweigerd tot verblijf en 

maken dat het doel is bereikt dat met het bestaan van de betrokken formele motiveringsverplichting 

wordt beoogd. Het normdoel dat ten grondslag ligt aan de in het besproken middel als geschonden 

aangeduide wetsartikelen is bereikt en de bestreden beslissing is genoegzaam gemotiveerd.   

 

2.4. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt het 

redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe 

het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel geschonden te 

kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan 

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Wat het redelijkheidsbeginsel de rechter 

toestaat, is niet het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden 

wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen 

de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt, in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is 

(RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 

 

2.5. Verzoeker suggereert in essentie vóór 9 februari 2012 bewijzen te hebben voorgelegd van recente 

loonfiches. Deze bewering vindt geen steun in het administratief dossier: na de bestreden beslissing 

bood verzoeker zich aan bij de gemeente Denderleeuw en legde toen inderdaad twee bewijzen van 

tewerkstelling voor. Vooreerst dient opgemerkt te worden dat deze stukken werden voorgelegd buiten 

de voorziene termijn van drie maanden, zoals ook aangegeven in de bijlage 19. Bovendien kon de 

bestreden beslissing er geen rekening mee houden, omdat de stukken zich niet in het administratief 

dossier bevonden. 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. 

 

De twee middelen zijn niet gegrond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 dertig mei tweeduizend en twaalf door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,    De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN    M. MILOJKOWIC 

 


