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 nr. 93 880 van 18 december 2012 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1. X 

2. EL YAKOUBI MehXdia 

handelend in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigders van hun minderjarige 

kinderen X, X en 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 Marokkaanse nationaliteit te zijn, in eigen naam 

en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen X, X en X, op 4 juni 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 

22 februari 2012 die een einde stellen aan het verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 21).  

 

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 R. DANEELS, 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 

 

De eerste verzoekende partij diende op 20 mei 2009 een aanvraag van verklaring van inschrijving in als 

werknemer en legde een voltijds arbeidscontract voor als chauffeur bij de firma Arcadia Services.  

De eerste verzoekende partij werd op 12 november 2009 in het bezit gesteld van een E kaart. 

Op 24 oktober 2011wordt de eerste verzoekende partij verzocht via de burgemeester om binnen de 

maand na kennisname van de brief, recente bewijzen te verstrekken aangaande zijn huidige 

economische activiteiten en/of bestaansmiddelen. 
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Op 22 februari 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris een beslissing die een einde stelt 

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

aan eerste verzoekende partij als aan zijn vrouw en kind, tweede verzoekende partij. Deze beslissingen 

werden op 22 augustus 2012 ter kennis gebracht van verzoekende partijen. Dit zijn de beslissingen die 

in casu worden bestreden. 

 

De motieven van de eerste bestreden beslissing genomen in hoofde van eerste verzoekende partij 

luiden als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 42 bis 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 de 

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

einde gesteld aan het recht op verblijf van A.A.A.  

Nationaliteit : Spanje , (…) 

 

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 werknemer/werkzoekende op 

20/5/09, en verkreeg de E kaart op 12/11/09. 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 24/10/11 verstuurde. Dienst Vreemdelingenzaken een uitnodigingsbrief naar de gemeente waarbij 

betrokkene werd uitgenodigd zijn huidige economische activiteiten en/of bestaansmiddelen aan te 

tonen. Betrokkene betekende de uitnodigingsbrief op 18/11/11, en legde volgende documenten voor 

ocmw-attest dd 17/11/11, een vdab-inschrijvingsbewijs dd 3/11/11 en een attest van inschrijving voor 

alfabetiseringscursus (2/9/11 - 21/12/11). 

Uit bijkomend onderzoek blijkt dat betrokkene nooit werd tewerkgesteld, ondanks de voorlegging van 

een voltijds arbeidscontract als chauffeur bij de firma Arcadia Services. Betrokkene legde dus 

documenten voor die niet overeenstemmen met de realiteit Hij kan niet worden beschouwd als 

werknemer overeenkomstig artikel 40 §4 van de wet van 15.12.1980. 

Voor zover hij heden werkzoekend zou zijn, moet worden vastgesteld dat hij niet aan de 

verblijfsvoorwaarden als werkzoekende voldoet, overeenkomstig artikel 40, §4, 1° van de wet van 

15.12.1980. Immers, indien betrokkene een reële kans op tewerkstelling zou hebben binnen de 

Belgische arbeidsmarkt, mag worden verwacht dat betrokkene reeds aan de slag zou zijn geweest Het 

voorgelegde vdab-inschrijvingsbewijs dd 3/11/11 en het attest van inschrijving voor 

alfabetiseringscursus (2/9/11 — 21/12/11) volstaan niet als bewijzen van reële kans op tewerkstelling. 

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

om in het levensonderhoud te voorzien. Het betreft een leefloon in 3de categorie als samenwonende 

met gezinslast. 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° (wet 15.12.1980). 

Aangezien betrokkene niet voldoet aan de eerder vermelde verblijfsvoorwaarden en een onredelijke 

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

overeenkomstig artikel 42bis, §1 van de wet van 15.12.1980.” 

 

De tweede bestreden beslissing genomen in hoofde van tweede verzoekende partij luidt als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 42 ter en 42 quater 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 

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

een einde gesteld aan het recht op verblijf van Naam: E.Y.M. Nationaliteit: Marokko . 

+ A.E.Y.S 

+ A.E.Y.S. 

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

 

Reden van de beslissing: 

Ten gevolge van de beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht van A.A.A.  waarbij betrokkene zich 

vervoegde als echtgenote, wordt eveneens een einde gesteld aan het verblijfsrecht van betrokkene, 

overeenkomstig artikel 42 quater van de wet van 15.12.1980. 

In belang van de minderjarige kinderen en gezien de intrekking van de verklaring van inschrijving van de 

ouders, dient ook het verblijf van de kinderen zelf te worden beëindigd. Wat A.E.LY.S en A.E.Y.S. 

betreft, gebeurt de beëindiging van het verblijfsrecht overeenkomstig artikel 42 ter van de wet van 

15.12.1980. Wat A.D. betreft wordt het verblijfsrercht beëindigd overeenkomstig artikel 42 quater van de 

wet van 15.12.1980.” 

 

2.Over de ontvankelijkheid 

 

De advocaat van de verzoekende partijen merkt ter zitting van 14 december 2012 op dat eerste 

verzoekende partij een nieuwe bijlage 8 ontvangen heeft in functie van een nieuwe aanvraag van 

verklaring tot inschrijving als EU werknemers. Daardoor beschikt eerste verzoekende partij opnieuw 

over een tijdelijk verblijfsrecht en meent de advocaat van de verzoekende partijen dat in casu eerste 

verzoekende partij geen belang meer heeft inzake het beroep m.b.t. eerste bestreden beslissing. 

Verwerende partij bevestigt dat eerste verzoekende partij een bijlage 8 ontvangen heeft en het gebrek 

aan belang, aangevoerd door de advocaat van de verzoekende partijen, wordt niet betwist. Het beroep 

tegen de eerste bestreden beslissing wordt derhalve onontvankelijk verklaard. 

 

Betreffende tweede verzoekende partij merkt de advocaat tijdens de terechtzitting op dat er een nieuwe 

aanvraag tot gezinshereniging werd ingediend en dat zij in het bezit is van een bijlage 19ter.  

Betreffende tweede verzoekende partij stelt verwerende partij niet te betwisten noch te bevestigen dat er 

een nieuwe aanvraag tot gezinshereniging werd ingediend. De advocaat van de verzoekende partijen 

stelt bijgevolg te volharden in het beroep betreffende tweede verzoekende partij. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. De Raad stelt vast dat de tweede bestreden beslissing slechts op rechtsgeldige wijze kan worden 

genomen indien de eerste bestreden beslissing niet door enige onwettigheid is aangetast. In casu dringt 

een onderzoek van de door verzoekende partijen tegen de eerste bestreden beslissing aangevoerde 

grieven – zelfs nu eerste verzoekende partij aangeeft geen belang meer te hebben bij de nietigverklaring 

van deze beslissing – zich aldus op.  

 

3.2. In een eerste en enige middel voeren de verzoekende partijen t.a.v. de eerste bestreden beslissing 

de schending aan van artikel 42bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

Vreemdelingenwet) en van de materiële motiveringsplicht. 

Dit middel wordt als volgt toegelicht: 

 

“Artikel 42 bis Vreemdelingenwet voorziet dat er een einde gesteld kan worden aan het verblijfsrecht van 

de burger van de Unie indien hij een onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandstelsel van het 

Rijk. 

Een beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf dient/ net zoals alle andere administratieve 

beslissingen, met redenen worden omkleed (artikel 62 Vreemdelingenwet). 

Tegenpartij stelt in de bestreden beslissing, geadresseerd aan verzoeker, dat "Uit bijkomend onderzoek 

blijkt dat betrokkene nooit werd tewerkgesteld, ondanks de voorlegging van een voltijds arbeidscontract 

als chauffeur bij de firma Arcadia Services. Betrokkene legt dus documenten voor die niet 

overeenstemmen met de realiteit. Hij kan niet worden beschouwd als werknemer overeenkomstig artikel 

40 §4 van de wet van 15.12.1980 (wij onderlijnen)". 

Uit de bestreden beslissing kan niet worden afgeleid welk bijkomend onderzoek tegenpartij heeft 

gevoerd om te besluiten dat verzoeker een vals arbeidscontract zou hebben neergelegd. 

Advocaat van verzoeker heeft op 31.05.2012 een kopie verkregen van het administratief dossier, 

waarvan integraal kopie gevoegd wordt aan dit verzoekschrift (stuk 6). Ook uit dit dossier blijkt niet op 

welk onderzoek tegenpartij zich steunt om te besluiten dat verzoeker een vals arbeidscontract zou 

hebben voorgelegd - quod non. 

Bovendien heeft verzoeker geen kennis van een klacht of procedure tegen hem voor valsheid in 

geschrifte (artikel 196 Strafwetboek). 
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Bij gebreke aan een correctioneel vonnis, kan tegenpartij niet stellen dat verzoeker een vals stuk zou 

hebben aangebracht. 

Verzoeker heeft één maand gewerkt voor ARCADIA SERVICES sprl. Zijn loon werd hem cash 

overhandigd en vervolgens heeft zijn werkgever een einde gesteld aan de arbeidsovereenkomst, omdat 

verzoeker de Franse taal onvoldoende machtig was. Verzoeker heeft zich vervolgens onmiddellijk 

ingeschreven bij ACTIRIS en volgt alfabetiseringscursussen. 

Tegenpartij baseert de bestreden beslissing t.a.v. verzoeker onterecht op loze beschuldigingen. Deze 

beschuldiging is dermate ernstig dat verzoeker de nietigverklaring vraagt van de beslissing die een 

einde stelt aan zijn verblijf. 

De beslissing t.a.v. verzoekster en de minderjarige kinderen vloeit voort uit de beslissing die een einde 

stelt aan het verblijf van verzoeker, en vormt derhalve tevens het voorwerp uit van onderhavig 

verzoekschrift.” 

 

3.3. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 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 kunnen komen.  

 

3.4. Het wordt niet betwist dat eerste verzoekende partij een verblijfsrecht kreeg als werkende EU 

burger. Het verblijfsrecht van eerste verzoekende partij werd beëindigd op grond van artikel 42bis, § 1 

van de Vreemdelingenwet, dat luidt als volgt:  

“§ 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.” 

 

3.5. Uit het administratief dossier blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris een grondig 

onderzoek heeft gevoerd over de vraag of de door eerste verzoekende partij voorgehouden 

tewerkstelling ook werkelijk en officieel heeft plaatsgevonden.  

Zo blijkt dat gemachtigde van de staatsecretaris op verschillende tijdstippen zowel de Dimona-databank 

als de kruispuntbank sociale zekerheid raadpleegde. In geen van deze databanken kon de uitvoering 

van het voorgelegde arbeidscontract worden teruggevonden. Uit het administratief dossier blijkt tevens 

dat er geen DmfA melding heeft plaats gehad. Eerste verzoekende partij is aldus nooit gekend geweest 

als werknemer. 

 

Uit het administratief dossier blijkt voorts dat op 24 oktober 2011 eerste verzoekende partij werd 

verzocht via de burgemeester van zijn gemeente om binnen de maand na kennisname van de brief, 

recente bewijzen te verstrekken aangaande zijn huidige economische activiteiten en/of 

bestaansmiddelen aangezien er zich in het administratief dossier aanwijzingen bevonden dat eerste 

verzoekende partij niet meer voldeed aan de voorwaarden voor de uitoefening van zijn verblijfsrecht. 

Eerste verzoekende partij werd gewezen op de mogelijke beëindiging van zijn verblijf. Verzoeker nam 

kennis van deze brief op 18 november 2011.  

 

Uit het administratief dossier blijkt dat eerste verzoekende partij volgende documenten voorlegde: een 

OCMW attest van 17 november 2011, een VDAB inschrijvingsbewijs van 3 november 2011 en een attest 

van inschrijving voor een alfabetiseringscursus voor de periode van 2 september 2011 tot 21 december 

2011.  

 

3.6. In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen betogen, wordt in de bestreden beslissing 

geenszins gesteld dat de eerste verzoekende partij een vals arbeidscontract zou hebben voorgelegd 

noch wordt zij van het een of het ander beschuldigd.  

In de bestreden beslissing wordt louter vastgesteld dat ondanks het eerder voorgelegd voltijds 

arbeidscontract, uit bijkomend onderzoek blijkt dat eerste verzoekende partij nooit werd tewerkgesteld. 

Het bovenstaande in punt 2.4. toont aan dat deze vaststelling steun vindt in het administratief dossier. 

Het is in die zin dat het voorgelegde arbeidscontract niet overeenstemt met de realiteit zoals 

vastgesteld. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

De bewering van de verzoekende partijen als zou de eerste verzoekende partij één maand gewerkt 

hebben voor Arcadia Services vindt geen steun in het administratief dossier en wordt voorts door de 

verzoekende partijen niet gestaafd, noch haar bewering dat het loon cash werd overhandigd, noch haar 

bewering dat een einde werd gesteld aan het arbeidscontract omdat eerste verzoeker het Frans niet 

machtig was. 

Derhalve slagen de verzoekende partijen er niet in om de vaststelling van de gemachtigde dat verzoeker 

nooit zou hebben gewerkt, te weerleggen.  

De verzoekende partijen tonen aldus niet aan dat de gemachtigde van de staatssecretaris op 

onzorgvuldige of kennelijke onredelijke wijze heeft geoordeeld dat eerste verzoekende partij niet kan 

worden beschouwd als werknemer overeenkomstig artikel 40, § 4 van de Vreemdelingenwet. 

 

3.7. De Raad stelt vast dat de verzoekende partijen op geen enkele wijze de overweging van de 

gemachtigde “Voor zover hij heden werkzoekend zou zijn, moet worden vastgesteld dat hij niet aan de 

verblijfsvoorwaarden als werkzoekende voldoet, overeenkomstig artikel 40, §4, 1° van de wet van 

15.12.1980. Immers, indien betrokkene een reële kans op tewerkstelling zou hebben binnen de 

Belgische arbeidsmarkt, mag worden verwacht dat betrokkene reeds aan de slag zou zijn geweest Het 

voorgelegde vdab-inschrijvingsbewijs dd 3/11/11 en het attest van inschrijving voor 

alfabetiseringscursus (2/9/11 — 21/12/11) volstaan niet als bewijzen van reële kans op tewerkstelling.” 

weerleggen of betwisten. Ze tonen derhalve niet aan dat op onzorgvuldige of kennelijk onredelijke wijze 

werd geoordeeld dat eerste verzoekende partij niet voldoet aan de verblijfsvoorwaarden als 

werkzoekende, overeenkomstig artikel 40, § 4 van de Vreemdelingenwet. Het attest van verlenging van 

inschrijving als werkzoekende bij Actiris voor de periode van 1 augustus 2011 tot en met 1 november 

2011 doet aan de concrete motieven hieromtrent van de bestreden beslissing eveneens geen afbreuk. 

  

3.8. De Raad stelt vast dat de verzoekende partijen niet betwisten dat eerste verzoekende partij een 

beroep moet doen op financiële steun van het OCMW om in het levensonderhoud te voorzien. De 

verzoekende partijen betwisten of weerleggen op geen enkele wijze de concrete overweging van de 

gemachtigde dat “Uit het administratief dossier blijkt dat betrokkene beroep moet doen op financiële 

steun van het OCMW om in het levensonderhoud te voorzien. Het betreft een leefloon in 3de categorie 

als samenwonende met gezinslast. 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° (wet 

15.12.1980).”  

 

3.9. De verzoekende partijen slagen er dan ook niet in aan te tonen dat de gemachtigde op 

onzorgvuldige of kennelijk onredelijke wijze of met miskenning van artikel 42bis van de 

Vreemdelingenwet, het verblijfsrecht van eerste verzoekende partij heeft beëindigd daar eerste 

verzoekende partij niet langer meer voldoet aan de verblijfsvoorwaarden zoals gesteld in artikel 40, § 4 

van de Vreemdelingenwet, wat een voldoende schragend motief uitmaakt.  

De eerste bestreden beslissing steunt op ter zake dienende, deugdelijke, afdoende en pertinente 

motieven. Een schending van de materiële motiveringsplicht wordt niet aangetoond. 

 

3.10. De Raad stelt uit het hierboven gestelde vast dat de concrete motieven van de eerste bestreden 

beslissing aldus niet worden weerlegd waardoor ze gehandhaafd blijven en dat daarnaast geen 

specifieke middelen tegen de tweede bestreden beslissing worden ontwikkeld. 

Aangezien de tweede bestreden beslissing voortvloeit uit de eerste bestreden beslissing en waar blijkt 

dat de eerste bestreden beslissing op goede gronden werd genomen, slagen de verzoekende partijen er 

niet in om de concrete motieven van deze tweede bestreden beslissing te weerleggen. 

 

De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring 

van de tweede bestreden beslissing. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel.  

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.  

 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien 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 

 


