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 nr. 97 658 van 21 februari 2013 

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 Roemeense nationaliteit te zijn, op 13 juni 2012 heeft 

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

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

Armoedebestrijding van 11 mei 2012 die een einde stelt aan het recht op 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 9 januari 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 februari 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat W. BOLLEN verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker dient op 19 februari 2010, in de hoedanigheid van zelfstandige, een aanvraag in tot 

afgifte van een verklaring van inschrijving.  

 

1.2. Verzoeker wordt op 25 februari 2010 in het bezit gesteld van een verklaring van inschrijving. 

 

1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding neemt op 11 mei 2012 de beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissing, die op 16 mei 2012 

aan verzoeker ter kennis wordt gebracht, is gemotiveerd als volgt:  
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“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 54 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 [J., E.], Nationaliteit: Roemenië, […]. 

 

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 zelfstandige op 19.02.2010, en 

verkreeg de E-kaart op 08.04.2010 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. 

Dienst Vreemdelingenzaken werd door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ingelicht dat 

betrokkene financiële steun ontvangt van het OCMW. De situatie van betrokkene is dus geheel 

gewijzigd. 

Uit administratief onderzoek is gebleken dat betrokkene op 01.04.2010 een aanvraag indiende van 

verklaring tot inschrijving als zelfstandige. Uit het administratief dossier blijkt dat deze zelfstandige 

activiteiten werden stopgezet op 31.05.2010 als hoofdberoep, vanaf 01.06.2010 schakelde hij over naar 

bijberoep. Nergens uit het dossier blijkt dat er een nieuwe zelfstandige activiteit werd uitgebouwd. 

Betrokkene voldoet dus niet langer aan de verblijfsvoorwaarden als zelfstandige overeenkomstig artikel 

40, §4, 1° van de wet van 15.12.1980. Bovendien verklaarde betrokkene aan de gemeente Tienen dat 

hij geen zelfstandige activiteiten meer uitoefende.  

Betrokkene was van 19.05.2010 tot 24.11.2011 tewerkgesteld als loontrekkende. Overeenkomstig 

artikel 69 sexies van het KB van 08-10-1981 dient betrokkene echter als Roemeen, om toepassing van 

art. 50 van het KB te kunnen genieten, in het bezit te zijn van een arbeidskaart B. Vandaar dat 

betrokkene evenmin als werknemer het verblijfsrecht kan behouden en overeenkomstig art. 42bis, §1 

een einde kan gesteld worden aan het verblijfsrecht. 

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. 

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 als samenwonende. 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 langer 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.” 

 

Dit is de bestreden beslissing.  

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan ingegaan 

worden op de vraag van verweerder om de kosten van het geding ten laste te leggen van verzoeker. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

Verweerder betwist de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de 

bestreden beslissing. Uit hetgeen hierna volgt zal blijken dat de vordering tot schorsing van de 

tenuitvoerlegging en het beroep tot nietigverklaring samen dienen te worden behandeld, aangezien de 

vordering tot nietigverklaring slechts korte debatten vereist. In die omstandigheden is het niet nodig om 

de opgeworpen exceptie te onderzoeken. 

 

 

4. Onderzoek van het beroep 
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4.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), 

van artikel 62 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 de 

zorgvuldigheidsplicht en van de materiële motiveringsplicht.  

 

Hij verstrekt volgende toelichting bij het middel:  

 

“[…] Aangezien de formele zorgvuldigheid inhoudt dat de overheid met zorgvuldigheid haar beslissingen 

moet voorbereiden en uitvoeren; W. LAMBRECHTS, "Het zorgvuldigheidsbeginsel" in I. OPDEBEEK 

(ed.), Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1993, 

31; 

 

Thans dient te worden vastgesteld dat verzoeker en haar samenwonende partner sedert sedert januari 

2011 een leefloon ontvingen van het OCMW, omdat de samenwonende partner van verzoeker op 

voornoemd ogenblik zonder werk is komen te vallen; 

 

Na de stopzetting van zijn laatste tewerkstelling is verzoeker een opleiding gestart bij de VDAB; 

 

Aangezien er een schending is van meer bepaald van de artikelen 2 en 3 van de uitdrukkelijke 

motiveringswet van 29 juli 1991, alsmede het artikel 62 van de wet van 15 december 1980; 

 

Aangezien de bestreden beslissing de artikelen 62 van de Vreemdelingenwet en artikel 3 van de wet 

van 29 juli 1991 schendt; 

 

Artikel 62 van de Vreemdelingenwet schrijft voor dat de administratieve beslissingen met redenen 

dienen omkleed te zijn. Artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de opgelegde motivering in 

de akte de juridische en feitelijke overwegingen die aan de beslissing ten gronde liggen moet 

vermelden, bovendien moet de motivering afdoende zijn. 

 

Volgens artikel 62 vreemdelingenwet en artikelen 2 en 3 wet motivering bestuurshandelingen moet de 

overheid de bestuurde de redenen geven waarmee de beslissing is genomen; De overheid moet in de 

akte de juridische en feitelijke argumenten op afdoende wijze opnemen; Afdoende betekent dat de 

motivering evenredig moet zijn aan de beslissing; Zie Raad Vreemdelingenbetwistingen nr. 63.036, 14 

juni 2011 

 

Overeenkosmtig art. 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; 

 

Verwerende partij motiveert haar verzoekschrift door de stellen dat 'Betrokkene moet dus eigenlijk ais 

een beschikker van voldoende bestaansmiddelen kunnen worden beschouwd’; 

 

Verzoeker verkreeg op 08.04.2010 de E-kaart en was vanaf 19.05.2010 als loontrekkende 

tewerkgesteld; 

 

De zelfstandige activiteit werd inderdaad niet aangevat omdat verzoeker ruzie had gekregen met zijn 

broer, met wie hij destijds zijn werkzaamheden als zelfstandige in de CV zou opstarten; 

 

Evenwel kan men er niet langsheen dat verzoeker één maand nadat hij in het bezit was van een E-kaart 

als loontrekkende in dienst was en werkte om zowel zichzelf, als zijn samenwonende partner te kunnen 

onderhouden; 

 

Doordat verzoeker over voldoende inkomsten beschikte uit arbeid, ondanks het feit dat zijn partner 

moeilijk werk kon vinden omwille van haar gebrekkig Nederlands, kwamen zij destijds financieel rond; 

 

Het is pas doordat de partner van verzoeker werd ontslagen omwille van herstructureringen dat beroep 

diende te worden gedaan op het OCMW, omdat partijen niet over extra spaarcenten beschikten en 

enkel konden leven via de gelden uit arbeid dewelke door verzoeker werden binnengebracht; 

 

Derhalve beschikte verzoeker op het ogenblik van de aanvraag niet over meer of minder inkomsten dan 

dat hij zou beschikken op het ogenblik dat de beslissing (bijlage 21) werd genomen; 
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Hieruit blijkt zeer duidelijk dat de motivering om tot de beslissing te komen genomen is op vooraf 

onvoldoende onderzochte informatie, zodoende dat de er een schending is van de zorgvuldigheidsplicht 

is hoofde van verwerende partij; 

 

Bovendien beperkt verwerende partij zich door te argumenteren dat er sprake is van een onredelijke 

belasting is van het sociale bijstandsstelsel, terwijl zij nalaat te specifiëren waarom dit is; 

 

Het louter en alleen verwijzen naar de wetsartikelen volstaat terzake niet; 

 

Louter en alleen verwijzen naar het feit dat gedurende een paar maanden tijd beroep moet worden 

gedaan op steun bij het OCMW is op zich geen afdoende motivering die evenredig is aan de genomen 

beslissing; 

 

Men houdt geen rekening met de gewijzigde omstandigheden in hoofde van verzoeker; 

 

Verzoeker werd, voorafgaand aan het nemen van de beslissing tot aflevering van de bijlage 21, niet 

gehoord naar de redenen waarom steun diende te worden gezocht bij het OCMW; 

Evenmin werd contact opgenomen door verwerende partij met het OCMW van Tienen om na te gaan 

welke de achterliggende redenen waren waarom door verzoeker en zijn partner steun diende te worden 

aangevraagd; 

 

Evenmin werd verzoeker voorafgaand verzocht om binnen een redelijke termijn een nieuwe job te 

zoeken, om zo afstand te kunnen doen van zijn afhankelijkheid van het OCMW, alvorens zou worden 

beslist tot het nemen van een beslissing waarbij verzoeker het grondgebied dient te moeten verlaten; 

 

Terzake is er duidelijk sprake van een onevenwichtigheid tussen de genomen beslissing en de 

voorafgenomen stappen om inlichtingen desbetreffend in te winnen; 

 

Bovendien heeft verzoeker na zijn ontslag voortdurend gezocht naar een nieuwe job. Toen hij moest 

vaststellen dat hij er niet alleen in slaagde, heeft hij beroep gedaan op de VDAB, alwaar hij sinds 

24.01.2012 was ingeschreven, zodoende dat voldaan was aan de uitzonderingsvereiste, zoals voorzien 

bij art 42bis, § 2, 2°, temeer verzoeker voortdurend tewerkgesteld was 19.05.2010 tot 24.11.2011 als 

loontrekkende (stuk 4 en 5); 

 

Het betreft dan ook een louter eenzijdige en discretionaire beslissing, die enerzijds onvoldoende en 

onafdoende ten gronde gemotiveerd is en anderzijds genomen is met schending van de 

zorgvuldigheidsplicht; […]”. 

 

4.2.1. Artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve beslissingen met redenen 

worden omkleed en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de 

besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke 

overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering 

afdoende moet zijn.  

 

Deze 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 deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip "afdoende", zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, 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 de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven 

aangeeft op basis waarvan deze is genomen. Zo wordt aangegeven dat verzoekers verblijfsrecht van 

meer dan drie maanden wordt beëindigd en hem bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten 

op grond van artikel 42bis, § 1 van de Vreemdelingenwet. Hiertoe wordt gesteld dat verzoeker de 

verklaring van inschrijving verkreeg als zelfstandige, doch dat zijn situatie geheel is gewijzigd en hij niet 

meer voldoet aan de verblijfsvoorwaarden gesteld in artikel 40, § 4 van de Vreemdelingenwet. Hiertoe 

wordt aangegeven dat verzoeker zijn zelfstandige activiteit in hoofdberoep op 31 mei 2010 stopzette, 

vanaf 1 juni 2010 overschakelde naar zelfstandige in bijberoep en zelf uitdrukkelijk verklaarde aan de 

gemeente Tienen geen zelfstandige activiteiten meer uit te oefenen. Verder wordt aangegeven dat 

verzoeker evenmin kan worden beschouwd als werknemer, werkzoekende of beschikker over 

voldoende bestaansmiddelen. Hierbij wordt er allereerst op gewezen dat verzoeker weliswaar van 19 
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mei 2010 tot en met 24 november 2011 in dienst was als loontrekkende, doch zonder dat hij als zijnde 

Roemeense onderdaan in het bezit was van een arbeidskaart B. Tevens wordt aangegeven dat niet 

blijkt dat hij een reële kans op tewerkstelling heeft, omdat zou mogen worden aangenomen dat hij in dat 

geval reeds aan de slag zou zijn. Daarnaast wordt gesteld dat de bestaansmiddelen waarover verzoeker 

beschikt ter beschikking worden gesteld door het OCMW en dat dit niet in overeenstemming is met de 

voorwaarden zoals opgenomen in artikel 40, § 4, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet. Verweerder 

geeft ten slotte ook nog aan dat verzoeker een onredelijke belasting vormt voor het sociale 

bijstandsstelsel van het Rijk. Er wordt aldus op concrete wijze toegelicht op basis van welke concrete 

feitelijke gegevens verweerder besluit tot de toepassing van artikel 42bis, § 1 van de Vreemdelingenwet.  

 

Waar verzoeker voorhoudt dat niet wordt gespecifieerd waarom hij een onredelijke belasting vormt voor 

het sociale bijstandsstelsel, dat het op dit punt niet volstaat te verwijzen naar de wetsbepaling terzake 

en dat men hiertoe niet kan besluiten louter op grond dat verzoeker tijdelijk steun heeft gezocht bij het 

OCMW, merkt de Raad op dat dit in wezen een tweede en overtollig motief betreft dat ten grondslag ligt 

van de bestreden beslissing en dat de eventuele gegrondheid van een middel dat gericht is tegen een 

overtollig motief niet kan leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. De vaststelling dat 

verzoeker niet meer voldoet aan de in artikel 40, § 4 van de Vreemdelingenwet gestelde voorwaarden 

volstaat immers in casu als redengeving van de bestreden beslissing en als voldoende feitelijke 

grondslag voor de toepassing van artikel 42bis, § 1 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker verbleef 

immers in het Rijk voor een duur van meer dan drie maanden als zelfstandige. De voorziene 

beëindigingsgrond in geval de burger van de Unie een onredelijke belasting vormt voor het sociale 

bijstandsstelsel geldt enkel voor de burger van de Unie die in het Rijk verblijft als beschikker over 

voldoende bestaansmiddelen of als student, en niet voor de burger van de Unie die als zelfstandige, 

werknemer of werkzoeker in het Rijk verblijft. Er dient in dit verband ook te worden benadrukt dat de 

motivering in de bestreden beslissing dat verzoeker, gelet op de financiële steun die hij ontvangt van het 

OCMW, “heden [dient] beschouwd te worden als beschikker over voldoende bestaansmiddelen” doch 

dat “[d]eze bestaansmiddelen […] ter beschikking [worden] gesteld door de Belgische overheid, wat 

uiteraard niet in overeenstemming is met de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 40, §4, eerste lid, 

2°” aldus dient te worden gelezen dat verzoeker niet voldoet aan de voorwaarden om als beschikker 

over voldoende bestaansmiddelen in het Rijk te verblijven, en niet als dat wordt geoordeeld dat 

verzoeker weliswaar beschikker over voldoende bestaansmiddelen was doch thans een onredelijke 

belasting vormt voor het sociale bestandsstelsel in het Rijk. Er wordt immers op duidelijke wijze 

geoordeeld dat niet is voldaan aan de verblijfsvoorwaarden zoals opgenomen in artikel 40, § 4, eerste 

lid, 2° van de Vreemdelingenwet. In ieder geval dient aldus te worden vastgesteld dat een onderzoek 

van het middel in zoverre dit is gesteund op het motief dat verzoeker een onredelijke belasting vormt 

voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk niet noodzakelijk is, daar een eventuele onregelmatigheid 

ervan niet van aard is om de bestreden beslissing aan te tasten (RvS 23 januari 2002, nr. 102.836). 

 

De Raad stelt vast dat de motivering van de bestreden beslissing pertinent en draagkrachtig is en 

verzoeker in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door hem bestreden 

beslissing is gegrond, derwijze dat het doel van de formele motiveringsplicht is bereikt (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103).  

 

Een schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 is niet aangetoond.  

 

4.2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 

niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is 

bij de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij het nemen 

van de beslissing is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of 

zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624; 

RvS 28 oktober 2002, nr. 111.954). 

 

Artikel 42bis, § 1 van de Vreemdelingenwet – dat de juridische grondslag van de bestreden beslissing 

vormt – luidt als volgt: 

 

“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 
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gemachtigde kan zonodig controleren of aan de naleving van de voorwaarden voor de uitoefening van 

het verblijfsrecht is voldaan.” 

 

Artikel 40, § 4 van de Vreemdelingenwet 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; 

3° hetzij is ingeschreven aan een georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling om er 

als hoofdbezigheid een studie, daaronder begrepen een beroepsopleiding, te volgen en indien hij 

beschikt over een verzekering die de ziektekosten in het Rijk volledig dekt, en hij door middel van een 

verklaring of van een gelijkwaardig middel van zijn keuze de zekerheid verschaft dat hij over voldoende 

middelen van bestaan beschikt om te voorkomen dat hij tijdens zijn verblijf ten laste komt van het sociale 

bijstandsstelsel van het Rijk. 

 

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. 

 

De Koning bepaalt de gevallen waarbij de burger van de Unie geacht wordt de voorwaarde van 

voldoende bestaansmiddelen, bedoeld in het eerste lid, 2°, te vervullen.” 

 

In casu besloot verweerder in de bestreden beslissing tot de beëindiging van het verblijf van meer dan 

drie maanden van verzoeker en tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten op grond van 

artikel 42bis, § 1 van de Vreemdelingenwet en de vaststelling dat verzoeker niet meer voldoet aan de in 

artikel 40, § 4 van de Vreemdelingenwet bedoelde voorwaarden. Zoals hierboven reeds aangehaald 

vormt deze vaststelling voldoende grondslag voor de toepassing van artikel 42bis, § 1 van de 

Vreemdelingenwet en dient de stelling in de bestreden beslissing dat verzoeker een onredelijke 

belasting vormt voor het sociale bijstandsstelsel als overtollig motief te worden beschouwd. Er wordt bij 

de bespreking van het middel bijgevolg enkel ingegaan op het betoog van verzoeker waarbij hij ingaat 

op de redenen waarom verweerder besloot dat niet is voldaan aan de verblijfsvoorwaarden gesteld in 

artikel 40, § 4 van de Vreemdelingenwet. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verklaring van inschrijving aan verzoeker werd 

afgegeven gelet op zijn hoedanigheid van zelfstandige. Verweerder stelt in de bestreden beslissing dat 

verzoeker niet langer kan worden beschouwd als zelfstandige, nu hij zijn zelfstandige activiteit in 

hoofdberoep op 31 mei 2010 heeft stopgezet, vanaf 1 juni 2010 is overgeschakeld naar zelfstandige 

activiteiten in bijberoep en bovendien zelf aan de gemeente Tienen heeft verklaard geen zelfstandige 

activiteiten meer uit te oefenen. Verzoeker betwist in huidig verzoekschrift niet dat hij niet langer een 

zelfstandige activiteit uitoefent, in tegendeel stelt hij dat deze zelfs niet werd “aangevat”. In zoverre 

verzoeker hiervoor verder een verantwoording tracht te geven, merkt de Raad op dat dit geen afbreuk 

kan doen aan de vaststelling dat verzoeker op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing 

niet voldeed aan de voorwaarden om nog als zelfstandige te worden beschouwd.  

 

Verzoeker betwist verder als dusdanig niet dat hij op het ogenblik van het nemen van de bestreden 

beslissing niet meer werkzaam was als loontrekkende. Hij verwijst opnieuw naar zijn tewerkstelling in 

het verleden doch met dit gegeven werd rekening gehouden door verweerder en dit gegeven is niet van 

aard dat hiermee wordt aangetoond dat verzoeker op het ogenblik van het nemen van de bestreden 

beslissing voldeed aan de in artikel 40, § 4, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet gestelde 

voorwaarden. In dit verband merkt de Raad ook op dat – gelet op de artikelen 69sexies en 69septies 

van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en verwijdering van vreemdelingen (hierna: het Vreemdelingenbesluit) – het vrij verkeer van 

werknemers voor Roemenen en Bulgaren in België is beperkt tot 31 december 2013 en dat zij met name 

enkel mits voorlegging van een arbeidskaart B onder het vrij verkeer van werknemers vallen. Verzoeker 
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betwist geenszins dat een dergelijke arbeidskaart B niet voorlag op het ogenblik van het nemen van de 

bestreden beslissing, zodat in geen geval kan worden aangenomen dat verweerder ten onrechte 

vaststelde dat verzoeker als werknemer evenmin nog gerechtigd was tot een verblijf van meer dan drie 

maanden. 

 

Nu het recht van een burger van de Unie om zich binnen het grondgebied van de andere lidstaten vrij te 

verplaatsen en daar te verblijven teneinde er werk te zoeken in wezen onderdeel uitmaakt van het vrije 

verkeer van werknemers (HvJ C-292/89, Antonissen, 26 februari 1991; HvJ C-344/95, Commissie v. 

België, 20 februari 1997) en aangezien, zoals hierboven aangegeven, verzoeker als Roemeense 

onderdaan voorlopig is uitgesloten van het vrij verkeer voor werknemer indien hij geen arbeidskaart B 

kan voorleggen, kan evenmin worden vastgesteld dat verweerder ten onrechte besloot dat verzoeker 

evenmin voldoet aan de verblijfsvoorwaarden als werkzoekende en als werkzoekende het verblijfsrecht 

kan behouden. Verzoekers betoog dat hij “voortdurend gezocht heeft naar een nieuwe job” is dan ook 

niet van aard dit motief te weerleggen. De Raad merkt daarnaast op dat verzoeker zich op dit punt ook 

beperkt tot een loutere bewering, zonder dat hiervan enig bewijs wordt aangebracht. Verzoeker voegt bij 

huidig verzoekschrift geen sollicitaties of vacatures, waaruit blijkt dat verzoeker actief op zoek is naar 

werk. Er blijkt enkel dat hij zich heeft ingeschreven bij VDAB. Dit betoog van verzoeker is daarnaast 

evenmin van aard om het motief te weerleggen dat hij geen reële kans op tewerkstelling zou hebben. 

Ook waar verzoeker nog aangeeft dat hij een opleiding is gestart bij de VDAB kan de Raad enkel 

vaststellen dat deze stelling niet wordt ondersteund door enig bewijs en dat niet wordt uiteengezet op 

welke wijze dit een andere beslissing zou hebben kunnen rechtvaardigen. 

 

Verzoeker betoogt nog dat hij voldoet aan de voorwaarden van artikel 42bis, § 2, 2° van de 

Vreemdelingenwet en aldus zijn verblijfsstatuut kan behouden. Overeenkomstig deze bepaling behoudt 

een burger van de Unie zijn verblijfsrecht zoals voorzien in artikel 40, § 4, eerste lid, 1° van de 

Vreemdelingenwet indien hij zich, na ten minste één jaar te hebben gewerkt, bevindt in een toestand 

van naar behoren vastgestelde onvrijwillige werkloosheid en zich heeft ingeschreven als werkzoekende 

bij de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling. Er blijkt evenwel niet dat deze bepaling toepassing 

vindt in de situatie waarin er sprake is van een niet regelmatige tewerkstelling als loontrekkende in het 

Rijk. Uit het administratief dossier blijkt dat verweerder contact heeft genomen met de toenmalige 

werkgever van verzoeker en dit met de vraag of verzoeker bij hen was tewerkgesteld met een 

arbeidskaart B. De werkgever antwoordde hierop dat verzoeker bij hen was tewerkgesteld op grond van 

de E-kaart. Uit de door verzoeker aangebrachte stukken blijkt ook uitdrukkelijk dat de reden van zijn 

ontslag bij voormelde werkgever was dat hij niet beschikte over een arbeidskaart B. Gelet op het 

gegeven dat verzoeker nog steeds valt onder de overgangsregeling die geldt voor Bulgaren en 

Roemenen wat het vrij verkeer van werknemers betreft, kan verzoeker niet worden gevolgd waar hij stelt 

dat verweerder had moeten weerhouden dat hij zijn verblijfsrecht als werknemer behield omdat hij 

onvrijwillig werkloos was geworden en werk zoekt. 

 

De bestreden beslissing houdt verder in dat verzoeker evenmin voldoet aan de verblijfsvoorwaarden als 

beschikker over voldoende bestaansmiddelen, omdat hij op het ogenblik van het nemen van de 

bestreden beslissing financiële steun genoot van het OCMW. Dit gegevens wordt door verzoeker niet 

betwist. Verzoeker zet de reden uiteen waarom hij beroep diende te doen op het OCMW, doch dit 

betoog is niet van aard dat hiermee wordt aangetoond dat verzoeker wel degelijk als beschikker over 

voldoende bestaansmiddelen had moeten worden beschouwd. 

 

Waar verzoeker ten slotte stelt dat hij op het ogenblik van de aanvraag niet over meer of minder 

inkomsten beschikte dan op het ogenblik van de bestreden beslissing, toont verzoeker niet aan dat de 

motivering van de bestreden beslissing onjuist of kennelijk onredelijk is. Hij toont aldus niet aan dat 

verweerder ten onrechte besloot dat hij niet voldoet aan de verblijfsvoorwaarden zoals voorzien in artikel 

40, § 4 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker gaat aldus ook geheel voorbij aan het feit dat zijn huidige 

inkomsten voortvloeien uit financiële steun van het OCMW en de concrete motivering in de bestreden 

beslissing dat verzoekers situatie sinds de afgifte van de verklaring van inschrijving op grond van de 

zelfstandige activiteit van verzoeker wel degelijk wezenlijk is veranderd en dit op een wijze dat hij niet 

langer voldoet aan de verblijfsvoorwaarden bepaald in artikel 40, § 4 van de Vreemdelingenwet.  

 

De uiteenzetting van verzoeker laat niet toe te besluiten dat de bestreden beslissing is genomen op 

grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding beschikt. Een schending van de materiële 

motiveringsplicht blijkt derhalve niet. 
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4.2.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel, dat verzoeker ook geschonden acht, legt de overheid de verplichting 

op 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). Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel 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. 

 

Verzoeker stelt dat de beslissing werd genomen “op vooraf onvoldoende onderzochte informatie”, 

zonder evenwel in concreto aan te geven met welke gegevens onvoldoende of ten onrechte geen 

rekening werd gehouden. Verzoeker betwist immers in zijn verzoekschrift de vaststellingen van de 

bestreden beslissing als dusdanig niet, doch beperkt zich veelal tot het verstrekken van de 

achterliggende redenen van het bestaan ervan. Evenwel kunnen deze achterliggende redenen niet 

leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. Verzoeker kan derhalve ook niet gevolgd 

worden waar hij een schending van de hoorplicht in het raam van de zorgvuldigheidsplicht lijkt te willen 

aanvoeren, aangezien hij stelt dat hij niet gehoord werd naar de redenen waarom steun diende te 

worden gezocht bij het OCMW. Zoals reeds gesteld, erkent verzoeker dat hij op het moment van de 

bestreden beslissing financiële steun ontving van het OCMW. De achterliggende redenen voor deze 

steun kunnen geen afbreuk doen aan de vaststelling dat verzoeker niet voldoet aan de voorwaarden om 

als beschikker over voldoende bestaansmiddelen te worden beschouwd. Aldus kan evenmin worden 

aangenomen dat verweerder contact had moeten opnemen met het betreffende OCMW om de 

achterliggende redenen te kennen dat verzoeker beroep deed op financiële steun. Er blijkt, gelet op wat 

voorafgaat, evenmin welk belang verzoeker heeft bij dit betoog. 

 

Daarnaast maakt verzoeker met zijn betoog evenmin aannemelijk dat de zorgvuldigheidsplicht in huidig 

voorliggend geval vereiste dat verweerder voor het nemen van de bestreden beslissing verzoeker een 

redelijke termijn diende te geven om een nieuwe job te zoeken. Er dient in dit verband ook te worden 

herhaald dat verzoeker zonder voorlegging van een arbeidskaart B tot 31 december 2013 niet kan 

genieten van het vrij verkeer van werknemers. Zoals hij zelf aangeeft, is verzoeker bovendien reeds 

sinds zijn ontslag in november 2011 op zoek naar een nieuwe job. Verzoeker toont niet aan dat hij, 

louter door formeel verzocht te worden werk te zoeken, wel een reële kans zou hebben om met een 

arbeidskaart B aangesteld te worden.  

 

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

voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding op basis van een correcte 

feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen, zodat geen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan 

vastgesteld worden. 

 

Het enige middel is ongegrond. 

 

5. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden 

aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt de 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, samen met het beroep tot 

nietigverklaring verworpen.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig februari tweeduizend dertien 

door: 
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mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT I. CORNELIS  


