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 nr. 93 739 van 17 december 2012 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1. X 

2. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. VANTIEGHEM 

Hulstboomstraat 30 

9000 GENT 

  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 4 juli 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 die een einde 

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

(bijlage 21) van 9 februari 2012. 

 

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 21 november 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

14 december 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. VANTIEGHEM, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat L. SEMENIOUK, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Zoals blijkt uit de bestreden beslissingen en de nota met opmerkingen van de verwerende partij dient de 

eerste verzoeker op 2 december 2009 een aanvraag in voor een verklaring van inschrijving als 

zelfstandige. De tweede verzoekster dient eveneens op 2 december 2009 een aanvraag in voor een 

verklaring van inschrijving als echtgenote. Beide bekomen de E-kaart op 23 december 2009. 

 

De eerste verzoeker wordt op 11 oktober 2011 uitgenodigd om stukken voor te leggen ter staving van 

zijn huidige situatie. 
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De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding neemt op 9 februari 2012 ten aanzien van beide verzoekers een beslissing die een 

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

verlaten (bijlage 21). Dit zijn de bestreden beslissingen die op 21 juni 2012 ter kennis gebracht worden. 

 

De motieven van de eerste bestreden beslissing luiden als volgt: 

 

“Betrokkene diende op 02/12/2009 een aanvraag van verklaring van inschrijving in als zelfstandige. Hij 

werd op 23/12/2009 in het bezit gesteld van een E-kaart Uit het administratief dossier blijkt dat de 

situatie van betrokkene sindsdien gewijzigd is. Uit administratief onderzoek is immers gebleken dat 

betrokkene een zelfstandige activiteit had van 11/1/10 tot 4/3/10. Sindsdien is betrokkene nergens meer 

aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds. Nergens uit het dossier blijkt dat er een nieuwe 

zelfstandige activiteit werd uitgebouwd. Betrokkene voldoet dus niet langer aan de verblijfsvoorwaarden 

als zelfstandige (art 40, §4, 1° - wet 15.12.1980). 

 

Overeenkomstig artikel 42 bis 'van de wet van 15/12/1980 kan de minister of zijn gemachtigde zonodig 

controleren of aan de naleving van de voorwaarden voor de uitoefening van het verblijfsrecht is voldaan. 

In het kader hiervan werd betrokkene op 11/10/2011 uitgenodigd stukken voor te leggen ter staving van 

zijn huidige situatie 

 

Betrokkene heeft een attest (dd. 29/04/2011 ) van de Fod Sociale Zekerheid - Personen met een 

Handicap voorgelegd waaruit blijkt dat zij hem een erkenning van 07 punten hebben toegekend wegens 

“een vermindering van de zelfredzaamheid1’ van betrokkene. Een tweede brief van de Fod Sociale 

Zekerheid - Personen met een Handicap zegt dat betrokkene een inkomensvervangende 

tegemoetkoming werd geweigerd met ingang van 01/04/2011 omdat zijn lichamelijke of psychische 

toestand zijn verdien vermogen niet heeft verminderd tot één derde of minder van wat een valide 

persoon op de arbeidsmarkt kan verdienen. Met andere woorden : betrokkene wordt geschikt geacht om 

te werken. Uit die laatste brief blijkt ook dat betrokkene wel een integratietegemoetkoming van 1.082.50 

euro per jaar werd toegekend. 

 

Uit informatie van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en 

Grootsteden beleid blijkt dat betrokkene financiële steun ontvangt van het OCMW en dit sinds 

01/06/2010 als samenwonende persoon (categorie 1). Zijn echtgenote eveneens als samenwonende 

persoon. Bij gebrek aan enige economische activiteit of bestaansmiddelen diende betrokkene zich 

kennelijk te wenden tot het OCMVV om in zijn bestaansmiddelen te kunnen voorzien. Betrokkene moet 

dus eigenlijk beschouwd worden ais beschikker van voldoende bestaansmiddelen maar gezien deze ter 

beschikking gesteld worden door de Belgische Overheid, vormt hij een on redelijke belasting voor het 

sociale bijstandsstelsel van het Rijk. Betrokkene voldoet dus, gezien zijn leefloon, niet meer aan de 

voorwaarden van art. 40 § 4 van de wet van 15/12/1980. 

 

Omdat betrokkene niet voldoet aan de hierboven vermelde verblijfsvoorwaarden (art. 40 § 4 van de wet 

van 15/12/1980} en een onredelijke belasting vormt op het sociale bijstandsstelsel van het Rijk, wordt 

een einde gesteld aan het verblijfsrecht van de betrokkene overeenkomstig artikel 42bis §1 van de wet 

van 15/12/1980.” 

 

De motieven van de tweede bestreden beslissing luiden als volgt: 

 

“Ten gevolge van de beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht van de burger van de Unie waarbij 

betrokkene zich vervoegde, nl. haar echtgenoot P.S., wordt eveneens een einde gesteld aan het 

verblijfsrecht van betrokkene overeenkomstig artikel 42ter§ 1 1 van de wet van 15-12-1980. 

 

Betrokkene kan evenmin het recht op verblijf behouden in eigen hoofde daar uit het dossier blijkt dat 

betrokkene een volledig leefloon van het OCMW ontvangt (net zoals haar echtgenoot) wat een duidelijke 

indicatie is dat betrokkene geen economische activiteit uitoefent en geen beschikker is van voldoende 

bestaansmiddelen aangezien de bestaansmiddelen voorzien worden door de Belgische Overheid en 

betrokkene hiervan dus ten laste is. 

 

Het verblijfsrecht wordt bijgevolg eveneens beëindigd overeenkomstig artikel 42bis van de wet van 

15.12.1980, onafgezien van eventuele humanitaire elementen in overeenstemming met art 42ter §1, 3
e
 

lid (wet 15.12.1980)” 
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2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste en enig middel voeren de verzoekers de schending aan van artikel 42bis, §2, 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), van het algemeen principe van 

behoorlijk bestuur, in het bijzonder het zorgvuldigheidsbeginsel, en van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

 

De verzoekers zetten het middel als volgt uiteen: 

 

“Verzoekers menen de volgende middelen te kunnen aanvoeren tegen de motivatie van de bestreden 

beslissing: 

 

2.2.1 Schending artikel 42 bis par. 2 1° Vw juncto schending van het algemeen principe van 

behoorlijk bestuur in het algemeen en in het bijzonder het zorgvuldigheidsbeginsel juncto artikel 2 en 3 

van de wet op de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen dd. 29 juli 1991. 

 

Artikel 42 bis par. 2 1° stelt: Een burger van de Unie behoudt evenwel het verblijfsrecht zoals voorzien in 

artikel 40 par. 4, eerste lid, 1 ° in de volgende gevallen: 

1 ° hij is als gevolg van ziekte of ongeval tijdelijk arbeidsongeschikt 

… 

 

De beslissing van eerste verzoeker is als volgt gemotiveerd: 

 

... Betrokkene heeft een attest van de FOD sociale zekerheid voorgelegd waaruit blijkt dat zij hem een 

erkenning van 7 punten hebben toegekend wegens een vermindering van de zelfredzaamheid van 

betrokkene. 

 

Verzoekers zijn van oordeel dat de administratie veel te kort door de bocht gaat. Bovendien blinkt de 

beslissing uit van vervreemding van de administratie ten opzichte van het rechtsubject waarover zij een 

beslissing maakt. 

 

De beslissing stelt aldus wel degelijk expliciet dat verzoeker een aandoening heeft. De FOD sociale 

zekerheid heeft verzoeker onderzocht en heeft aldus vastgesteld dat hij recht heeft op een 

integratietegemoetkoming. 

 

Verzoeker stelt echter vast dat de administratie eveneens de plicht heeft, zeker indien ze een beslissing 

maakt die toch enorme rechtsgevolgen teweeg brengt, zich ook dient te vergewissen dat verzoeker niet 

zou voldoen aan de andere voorwaarden van artikel 42 bis par. 2 waardoor hij zijn verblijfsrecht NIET 

verliest. 

 

Het beginsel van behoorlijk bestuur, meer bepaald het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de 

administratie zich op een behoorlijke wijze dient informatie te vergaren om tot een beslissing te komen. 

 

De gemachtigde van de minister maakt er zich vlug van af door enkel en alleen vast te stellen dat 

verzoekers een redelijke belasting vormen voor het sociaal bijstandsstelsel. Het is voor verwerende 

partij toch duidelijk dat verzoeker een aandoening heeft die zijn zelfredzaamheid aantast. De vraag die 

hierbij gesteld dient te worden is dat verzoeker door een vermindering van zijn zelfredzaamheid 

arbeidsongeschikt is. 

 

De verwijzing naar het feit dat de inkomensvervangende tegemoetkoming hem werd geweigerd omdat 

dit zijn verdienvermogen niet verminderd met 1 derde wil nog niet zeggen dat verzoeker 100% 

arbeidsgeschikt is. 

 

Artikel 42 bis par. 2 1° spreekt zich echter niet uit over de graad van ongeschiktheid. Punt 1° stelt enkel: 

hij is als gevolg van ziekte of ongeval tijdelijke arbeidsongeschikt. Door de verminderde zelfredzaamheid 

is verzoeker inderdaad arbeidsongeschikt. 

 

De dienst vreemdelingenzaken gaat er van uit dat verzoeker, ondanks zijn verminderde zelfredzaamheid 

voor 100% arbeidsgeschikt is. Dit is een loopje nemen met de realiteit. Een verminderde 
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zelfredzaamheid brengt automatisch een vermindering van de arbeidsgeschiktheid. Het is niet dat 

verzoeker zijn verdienvermogen niet minder is dan 1/3 van wat een valide persoon van verdienen dat 

verzoeker 100% arbeidsgeschikt is. Nee door de zelfredzaamheidsvermindering is verzoeker ongeschikt 

maar minder dan 1/3. 

 

Zoals hierboven gesteld is het ‘arbeidsongeschikt’ zijn voldoende om ht verblijfsrecht conform artikel 42 

par. 2 1 ° te behouden. 

 

Verwerende partij beslist blijkbaar enkel en alleen op basis van het administratief dossier. Het 

zorgvuldigheidsbeginsel noopt de administratie op informatie in te winnen. Dit heeft zij wel gedaan maar 

onvoldoenden. Alvorens de administratie een beslissing kan en mag maken dient verwerende partij zich 

toch minsten te vergewissen van de graad van ongeschiktheid. 

 

Mocht zij dit wel gedaan hebben dan zou de gemachtigde van de minister kunnen vast stellen dat 

verzoeker voldoet aan de voorwaarde van artikel 42 bis par. 2 1 ° en 4° Vw zodat hij wel degelijk zijn 

verblijfsrecht kan behouden. 

 

Zoals hier boven beschreven kan verzoeker zijn verblijfsrecht behouden indien: 

- hij arbeidsongeschikt is 

De arbeidsongeschiktheid volgt voor uit het feit dat zijn zelfredzaamheid werd aangetast waardoor zijn 

verdienvermogen niet meer gelijkstaat aan dat wat een valide persoon kan verdienen. Doch niet minder 

dan 1/3 maar misschien slecht 1/5. Dus volledig arbeidsgeschikt is verzoeker niet. 

 

Derhalve is verzoeker van oordeel dat hij zijn verblijfsrecht behoudt gezien hij medisch klachten heeft 

die door het FOD sociale zekerheid werden onderzocht. Zodoende behoudt verzoeker zijn verblijfsrecht 

op grond van artikel 42 bis par. 2 1° Vw 

 

Een zorgvuldig handelende administratie dient zoals hierboven gezegd zich te informeren, alle relevante 

informatie te zoeken, deze informatie evalueren en op basis van deze evaluatie tot een beslissing te 

komen. 

 

Een zorgvuldig handelende administratie zou verzoeker bij zich geroepen hebben en hem laten 

onderzoeken door de dokter van verwerende partij om op deze wijze na te gaan of verzoeker al dan niet 

arbeidsgeschikt of arbeidsongeschikt is. 

 

Mocht de gemachtigde van de minister dit gedaan hebben, dan had verwerende partij inderdaad kunnen 

vaststellen dat verzoeker arbeidsongeschikt is. 

 

Derhalve diende de gemachtigde minister tot het besluit te komen dat verzoeker valt onder artikel 42 bis 

par. 2 1° Vw. Derhalve dient verzoeker zijn verblijfsrecht conform bovenvermelde bepaling te behouden. 

 

Het weze duidelijk dat door het niet-zorgvuldig handelen van de administratie, zijnde het zich niet 

informeren, nalaten relevante informatie op medisch vlak zowel bij verzoeker als door een door hen 

aangestelde, ... de administratie tot een kennelijke onredelijke beslissing is gekomen door het 

verblijfsrecht van verzoeker en zijn echtgenote te beëindigen terwijl hij wel degelijk voldoet aan de 

bepalingen conform artikel 42 bis par. 2 1° Vw. 

 

Het middel is derhalve gegrond. 

 

--- 

 

Zoals hierboven al kort opgeworpen stelt verzoeker eveneens vast dat de beslissing geenszins 

voldoende gemotiveerd is. 

 

Het gewoon stellen dat verzoeker 100% arbeidsgeschikt zou zijn ondanks hij een vermindering heeft 

van de zelfredzaamheid is veel te kort door de bocht en kan de toets van artikel 2 en 3 van de wet op de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen niet doorstaan. 

 

Dit brengt met zich dat de beslissing niet enkel een dictum moet bevatten, maar ook de redenen dient te 

omvatten die tot dit besluit hebben kunnen leiden. 
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Bovendien moet deze motivering afdoend zijn. Dit impliceert ondermeer dat de motivering pertinent en 

draagkrachtig moet zijn. Dit heeft tot gevolg dat de motivering in rechte en feite evenredig moet zijn met 

het belang, de aard en het voorwerp van de beslissing. 

 

Gezien er niks gezegd wordt over het feit ‘waarom’ verzoeker 100% arbeidsgeschikt zou zijn ondanks er 

een verminderde zelfredzaamheid is. Verwerende partij gaat voorbij aan het motiveren waarom 

verzoeker niet zou vallen onder een van de uitzonderingen zoals bepaald in artikel 42 bis par. 2 Vw. De 

beslissing motiveert enkel en alleen op grond van artikel 42 bis par. 1 ° Vw. Er bestaat echter ook nog 

par. 2, 1° Vw. 

 

Uit de beslissing blijkt niet waarom de gemachtigde van de minister zich nalaat om zijn beslissing te 

motiveren naar de andere uitzonderingsmechanismen. Indien de minister zich laat leiden door enkel en 

alleen door artikel 42 par. 1 dient zij te eveneens te motiveren waarom verzoeker geen gebruik kan 

maken van de overige mechanismen uit artikel 42 bis par. 2 Vw. 

 

Derhalve is het duidelijk dat de motivering op een onvoldoende wijze is gemotiveerd. 

 

Het middel is derhalve gegrond. 

 

3. De beslissing van L.L. (…) 

 

De beslissing van M.P. (…) is het gevolg van de beslissing van eerste verzoeker zijnde S.P. (…). 

 

Gezien de beslissing van S.P. (…) vernietigd dient te worden dient tevens de beslissing van M.P. (…) te 

worden vernietigd. De beslissing van M.P. (…) is de bijzaak die de hoofdzaak volgt. Het is duidelijk dat 

de beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht van S.P. (…) de hoofdbeslissing is en dat de 

beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht de bijzaak is. 

 

Bovendien verwijst de beslissing van M.P. (…) uitdrukkelijk naar de beslissing van eerste verzoeker. 

 

Dus ook de beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht voor M.P. (…) dient teveneens te worden 

vernietigd.” 

 

2.2. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, 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 artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 

1991 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. Het begrip "afdoende" impliceert 

dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. 

 

De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissingen duidelijk de determinerende motieven worden 

aangegeven op grond waarvan deze beslissingen zijn genomen. De eerste bestreden beslissing is 

gegrond op artikel 42bis van de Vreemdelingenwet. Er wordt overwogen dat de eerste verzoeker sinds 4 

maart 2010 nergens meer aangesloten is bij een sociaal verzekeringsfonds en dat nergens uit het 

dossier blijkt dat een nieuwe zelfstandige activiteit werd uitgebouwd, waardoor de eerste verzoeker dus 

niet langer voldoet aan de verblijfsvoorwaarden als zelfstandige van artikel 40, §4, 1° van de 

Vreemdelingenwet. Bovendien wordt de eerste verzoeker als arbeidsgeschikt beschouwd maar ontvangt 

hij financiële steun van het OCMW, waardoor hij een onredelijke belasting vormt het sociale 

bijstandsstelsel. 

 

De tweede bestreden beslissing is gegrond op artikel 42ter van de Vreemdelingenwet. Er wordt 

gemotiveerd dat het verblijfsrecht van de tweede verzoekster wordt beëindigd ten gevolge van de 

beëindiging van het verblijfsrecht van haar echtgenoot. De tweede verzoekster heeft ook geen 

zelfstandig verblijfsrecht, aangezien ze een leefloon ontvangt van het OCMW en dus geen economische 

activiteit uitoefent, noch beschikt over voldoende eigen bestaansmiddelen, maar wel ten laste is van de 

overheid. 
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Aangezien de juridische en feitelijke motieven die de bestreden beslissingen schragen duidelijk zijn 

weergegeven in deze beslissingen en de verzoekers derhalve in de mogelijk werden gesteld hun 

rechtsmiddelen met kennis van zaken aan te wenden, kan geen schending van de artikelen 2 en 3 van 

de wet van 29 juli 1991 worden vastgesteld.  

 

2.3. Waar de schending van de materiële motiveringsplicht wordt aangevoerd, herinnert de Raad eraan 

dat het bij de beoordeling van de materiële motivering niet tot de bevoegdheid van de Raad behoort zijn 

beoordeling in de plaats te stellen van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn 

wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid 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. (RvS 7 december 2001, nr. 101.624) 

 

In zoverre de verzoekers de schending aanvoeren van het zorgvuldigheidbeginsel, dient te worden 

opgemerkt dat het zorgvuldigheidsbeginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt derhalve 

in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier 

en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

2.4. De eerste verzoeker werd toegelaten tot verblijf als zelfstandige op basis van artikel 40, §4, 1° van 

de Vreemdelingenwet. Dit artikel bepaalt: 

“§ 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; 

(…)” 

 

Aan dit verblijfsrecht kan echter een einde worden gemaakt op basis van artikel 42bis, §1 van de 

Vreemdelingenwet, dat stelt: 

“§ 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 42bis, §2, 1° van de Vreemdelingenwet bepaalt daarnaast het volgende: 

“§ 2. Een burger van de Unie behoudt evenwel het verblijfsrecht zoals voorzien in artikel 40, §4, eerste 

lid, 1°, in de volgende gevallen: 

1° hij is als gevolg van ziekte of ongeval tijdelijk arbeidsongeschikt;” 

 

De tweede verzoekster werd toegelaten tot verblijf als echtgenote op basis van artikel 40bis, §2, 1° van 

de Vreemdelingenwet. Dit artikel bepaalt: 

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

1° de echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap werd gesloten dat 

beschouwd wordt als zijnde gelijkwaardig met het huwelijk in België, die hem begeleidt of zich bij hem 

voegt;” 

 

2.5. De eerste verzoeker voert aan dat hij wel degelijk arbeidsongeschikt is zoals bedoeld in artikel 

42bis, §2, 1° van de Vreemdelingenwet, waardoor de gemachtigde van de staatssecretaris geen einde 

kon stellen aan het verblijfsrecht van beide verzoekers. Hij beroept zich daarbij op een attest van de 

FOD Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat wat betreft de eerste verzoeker een vermindering van de 

zelfredzaamheid met 7 punten wordt erkend, en dit voor onbepaalde duur. Een tweede document van 

de FOD Sociale Zekerheid stelt dat aan de eerste verzoeker het recht op een inkomensvervangende 

tegemoetkoming wordt geweigerd aangezien zijn verdienvermogen niet verminderd is tot een derde of 

minder van wat een valide persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen. Wel wordt hem een 

integratietegemoetkoming van 1.082,5 euro per jaar toegekend. Volgens de eerste verzoeker blijkt uit 

deze beide documenten dat hij niet volledig arbeidsgeschikt is, waardoor hij onder de toepassing van 
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artikel 42bis, §2, 1° van de Vreemdelingenwet zou vallen. Uit de verminderde zelfredzaamheid volgt 

volgens de eerste verzoeker immers een graad van ongeschiktheid. 

 

De verweerder stelt in de eerste bestreden beslissing dat de eerste verzoeker wel degelijk 

arbeidsgeschikt is, gelet op de beslissing tot weigering om hem een inkomensvervangende 

tegemoetkoming toe te kennen en de bijhorende motivering van de FOD Sociale Zekerheid. Aangezien 

een inkomensvervangende uitkering precies tot doel heeft de inkomensderving door 

arbeidsongeschiktheid (gedeeltelijk) te compenseren, moet de eerste verzoeker geacht worden in staat 

te zijn om door arbeid in zijn levensonderhoud te voorzien en dus arbeidsgeschikt te zijn. De 

gemachtigde van de staatssecretaris kon uit de weigering om aan de eerste verzoeker een dergelijke 

tegemoetkoming toe te kennen geldig afleiden dat deze door de FOD Sociale Zekerheid niet als 

arbeidsongeschikt wordt beschouwd. 

 

2.6. De Raad stelt bovendien vast dat de verwerende partij terecht oordeelde dat de eerste verzoeker, 

zelfs indien uit de zelfredzaamheid een graad van arbeidsongeschiktheid zou kunnen afgeleid worden, 

niet onder de toepassing van artikel 42bis, §2, 1° van de Vreemdelingenwet valt, aangezien dit artikel 

duidelijk spreekt van een tijdelijke arbeidsongeschiktheid, daar waar verzoekers aanhouden dat de 

verminderde zelfredzaamheid van de eerste verzoeker van onbepaalde duur is, zoals wordt bevestigd 

door het attest van de FOD Sociale Zekerheid. 

 

2.7. Waar de verzoekers een schending van de zorgvuldigheidsplicht aanvoeren en stellen dat “de 

administratie op een behoorlijke wijze dient informatie te vergaren om tot een beslissing te komen. […] 

Een zorgvuldig handelende administratie dient zoals hierboven gezegd zich te informeren, alle relevante 

informatie te zoeken, deze informatie evalueren en op basis van deze evaluatie tot een beslissing te 

komen. Een zorgvuldig handelende administratie zou verzoeker bij zich geroepen hebben en hem laten 

onderzoeken door de dokter van verwerende partij om op deze wijze na te gaan of verzoeker al dan niet 

arbeidsgeschikt of arbeidsongeschikt is.”, dient de Raad op te merken dat uit het administratief dossier 

blijkt dat de gemachtigde de eerste verzoeker op 11 oktober 2011, en dus voorafgaand aan het nemen 

van de bestreden beslissing, heeft verzocht om bewijsstukken aangaande zijn huidige situatie voor te 

leggen. In de bestreden beslissing wordt vermeld dat de eerste verzoeker daarbij volgende stukken 

heeft voorgelegd: “Betrokkene heeft een attest (dd. 29/04/2011 ) van de Fod Sociale Zekerheid - 

Personen met een Handicap voorgelegd waaruit blijkt dat zij hem een erkenning van 07 punten hebben 

toegekend wegens “een vermindering van de zelfredzaamheid’ van betrokkene. Een tweede brief van 

de Fod Sociale Zekerheid - Personen met een Handicap zegt dat betrokkene een 

inkomensvervangende tegemoetkoming werd geweigerd met ingang van 01/04/2011 omdat zijn 

lichamelijke of psychische toestand zijn verdien vermogen niet heeft verminderd tot één derde of minder 

van wat een valide persoon op de arbeidsmarkt kan verdienen. Met andere woorden : betrokkene wordt 

geschikt geacht om te werken. Uit die laatste brief blijkt ook dat betrokkene wel een 

integratietegemoetkoming van 1.082.50 euro per jaar werd toegekend.”. Dit wordt door de eerste 

verzoeker niet betwist en vindt steun in het administratief dossier. De gemachtigde heeft zich dus wel 

degelijk voldoende geïnformeerd omtrent de situatie van de eerste verzoeker alvorens de bestreden 

beslissing te nemen. De eerste verzoeker had dus de mogelijkheid om op zorgvuldige wijze die stukken 

voor te leggen die een behoud van het verblijfsrecht rechtvaardigen, met name het voorleggen van een 

attest van arbeidsongeschiktheid, quod non in casu.  

De eerste verzoeker had ook de mogelijkheid om tot op het ogenblik van de bestreden beslissing nog 

zulke bijkomende stukken en nuttige inlichtingen te verschaffen. Verzoekers kritiek dat de verweerder 

zich enkel op het administratief dossier heeft gebaseerd en onvoldoende informatie heeft ingewonnen 

houdt dan ook geen stand.  

De verzoekers tonen voorts op geen enkele concrete wijze aan dat een andere uitzonderingsgrond van 

artikel 42bis, §2 van de Vreemdelingenwet op de eerste verzoeker van toepassing zou zijn. 

 

De uiteenzetting van de verzoekers laat niet toe een schending van artikel 42bis, §2, 1° van de 

Vreemdelingenwet vast te stellen. 

De verweerder kon op 9 februari 2012 dan ook oordelen dat de eerste verzoeker niet langer voldoet aan 

de voorwaarden voor het behoud van een verblijfsrecht zoals bepaald in artikel 40, §4, eerste lid, 1° van 

de Vreemdelingenwet en dat bijgevolg ook de tweede verzoekster niet langer voldoet aan de 

voorwaarden voor een verblijfsrecht zoals bepaald in artikel 40bis van de Vreemdelingenwet. 

 

2.8. Uit het administratief dossier blijkt daarenboven dat beide verzoekers reeds geruime tijd financiële 

steun ontvangen van het OCMW. Daaruit volgt dat beide verzoekers over bestaansmiddelen beschikken 

zonder economische activiteiten uit te oefenen maar dat deze bestaansmiddelen door de Belgische 
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overheid ter beschikking worden gesteld  wat niet in overeenstemming is met de voorwaarden zoals 

opgenomen in artikel 40, § 4, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet. Daar wordt uitdrukkelijk bepaald 

dat een EU burger over voldoende bestaansmiddelen dient te beschikken om te voorkomen dat hij 

tijdens zijn verblijf ten laste komt van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. Waar verzoekers sinds 

geruime tijd een leefloon ontvangen, vallen verzoekers niet onder toepassing van artikel 40, § 4, eerste 

lid, 2° van de Vreemdelingenwet. Dit motief wordt niet betwist noch weerlegd. De verweerder kon op 

goede gronden besluiten dat verzoekers niet langer meer voldoen aan de verblijfsvoorwaarden in artikel 

40, § 4 van de Vreemdelingenwet. Krachtens artikel 42bis, § 1 van de Vreemdelingenwet is dit een 

voldoende schragend motief om het verblijfsrecht te beëindigen.  

 

2.9. Uit de gegevens van het dossier en uit wat voorafgaat blijkt dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris op basis van een correcte feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen.  

De bestreden beslissingen steunen op ter zake dienende, deugdelijke, afdoende en pertinente 

motieven. Een schending van de materiële motiveringsplicht noch van het zorgvuldigheidsbeginsel 

wordt aangetoond. 

 

Verzoekers voeren geen gegrond middel aan dat kan leiden tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel. 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien december tweeduizend en twaalf 

door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken; 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT M. MAES 

 


