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 nr. 205 217 van 13 juni 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. VRIJENS 

Kortrijksesteenweg 641 

9000 GENT 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Tsjechische nationaliteit te zijn, op 9 november 2017 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 16 augustus 2017 die 

een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden (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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 17 november 2017 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 19 februari 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 maart 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 8 juli 2014 dient de verzoeker een aanvraag in voor een verklaring van inschrijving als burger van de 

Unie, dit als beschikker van voldoende bestaansmiddelen.  

 

Op 26 januari 2015 wordt de verzoeker in het bezit gesteld van de gevraagde E-kaart.  
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De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

(hierna: de gemachtigde) neemt op 16 augustus 2017 een beslissing die een einde stelt aan het recht 

op verblijf van meer dan drie maanden.  

 

Het betreft de thans bestreden beslissing. Zij werd aan de verzoeker, onder de vorm van een bijlage 21, 

ter kennis gebracht op 10 oktober 2017 en is als volgt gemotiveerd:  

 

“(…) 

BESLISSING DIE EEN EINDE STELT AAN HET RECHT OP VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE 

MAANDEN 

 

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 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: D., T., Nationaliteit :Tsjechische Republiek, Geboortedatum : (…)1973, Geboorteplaats: P., 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) , Verblijvende te: (…) Gent. 

+ dochter: D., V. geboren op (…)2006 

 

Reden van de beslissing: 

 

Betrokkene diende op 08.07.2014 een aanvraag voor een verklaring van inschrijving in als houder van 

toereikende bestaansmiddelen. Hij werd op 26.01.2015 in het bezit gesteld van een E-kaart. 

Overeenkomstig art.42bis, §1 van de wet van 15.12.1980 kan de Staatssecretaris of zijn gemachtigde 

controleren of aan de naleving van de verblijfsvoorwaarden wordt voldaan. Betrokkene werd daarom op 

22.08.2016 uitgenodigd om binnen de maand na kennisname van onze brief, nieuwe documenten voor 

te leggen aangaande zijn huidige activiteiten. Deze brief werd aan betrokkene betekend op 09.01.2017. 

Hij legde daarna volgende documenten voor: een gelegenheidsformulier 2016, een attest van 

schoolbezoek, een attest van het OCMW, een inschrijvingsbewijs van de VDAB, brieven van de FOD 

Sociale Zekerheid i.v.m. een inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming, 

overzicht van stortingen door de FOD Sociale Zekerheid en medische attesten. Naar aanleiding van de 

voorgelegde attesten van de FOD Sociale Zekerheid en de medische attesten werd er een bijkomende 

opvolgingsbrief d.d. 04.04.2017 gestuurd om meer informatie over de persoonlijke situatie van 

betrokkene op te vragen. Daarna maakte betrokkene ons volgende documenten over: een 

gelegenheidsformulier van 2017, een attest van de kinderbijslag en een arbeidsovereenkomst voor 

uitzendarbeid. Op 30.05.2017 werden nog bijkomende medische attesten opgevraagd om de huidige 

medische situatie van betrokkene na te kunnen gaan. Er werden daarop op 20.06.2017 nog bijkomende 

medische attesten overgemaakt. 

 

Betrokkene legde attesten van de FOD Sociale Zekerheid i.v.m. een inkomensvervangende 

tegemoetkoming en een integratietegemoetkoming voor. Uit deze attesten blijkt dat betrokkene 

momenteel een inkomensvervangende tegemoetkoming en een integratietegemoetkoming ontvangt. 

Deze tegemoetkoming voor gehandicapten behoort tot het residuaire bijstandstelsel en wordt toegekend 

na een inkomenstoets. Deze tegemoetkoming wordt pas uitbetaald wanneer de eigen bestaansmiddelen 

ontoereikend zijn. Derhalve valt betrokkene met de ontvangst van deze tegemoetkoming de facto ten 

laste van het Belgische sociale bijstandsstelsel, wat hij juist dient te voorkomen als houder van 

toereikende bestaansmiddelen. 

Verder legt hij een attest van het kinderbijslagfonds voor. De kinderbijslag kan echter niet als een 

inkomen worden beschouwd, het is een bedrag dat door de overheid wordt voorzien om de ontwikkeling 

van het kind te vrijwaren. Deze bijdrage is onvoldoende om voor de lasten van het kind in te staan. 

 

Hij legt ook nog bewijzen van tewerkstelling van zijn zonen T. en N. voor, maar hij legt geen recente 

loonfiches van hun tewerkstelling voor. Gezien er geen loonfiches werden voorgelegd kan er niet 

nagegaan worden of de bestaansmiddelen voldoende zouden zijn. 

 

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 art. 42bis, §1 van de wet van 15.12.1980. 
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Bij deze beslissing wordt rekening gehouden met eventuele humanitaire elementen in overeenstemming 

met art.42bis, §1, 3° van de wet van 15.12.1980. Zo is de duur van het verblijf van betrokkene niet van 

die aard om de bindingen met het land van herkomst te verliezen. Uit het administratief dossier blijkt 

evenmin dat zijn leeftijd, gezondheidstoestand, gezinssituatie en economische situatie, sociale en 

culturele integratie in het Rijk een mogelijke belemmering vormen of een dermate ernstig belang 

vertegenwoordigen voor betrokkene dat hij zich in de onmogelijkheid zou bevinden om gevolg te geven 

aan deze beslissing. Betrokkene legde verschillende medische attesten voor, maar uit de informatie van 

de arts-adviseur (toegevoegd aan het dossier) blijkt dat er geen medische onmogelijkheid tot reizen is 

en dat de noodzakelijke medische behandeling ook beschikbaar is in het land van herkomst. 

 

Het minderjarige kind verkreeg het verblijfsrecht als bloedverwant in neerdalende lijn van D., T.. Gelet 

op de beëindiging van het verblijfsrecht van de vader, dient ook het verblijf van het kind te worden 

beëindigd overeenkomstig artikel 42ter, §1, 1° van de wet van 15.12.1980. Voor zover er humanitaire 

bezwaren zouden zijn overeenkomstig art.42ter, §1, 3°lid van diezelfde wet dient opgemerkt te worden 

dat het kind de Tsjechische nationaliteit heeft en als EU-burger in staat moet zijn zich in elke lidstaat 

naar keuze te vestigen, te integreren, medische verzorging te genieten, een gezinsleven op te bouwen 

en op te groeien toch voor zover de vader van het kind in de desbetreffende lidstaat aan de 

verblijfsvoorwaarden voldoet of eventueel zou kiezen voor terugkeer in de eigen lidstaat. Er werd voor 

het kind een schoolattest voorgelegd waaruit blijkt dat het kind hier school liep. Maar er staat niets de 

ouders in de weg om het kind in te schrijven in een onderswijsinstelling voor het komende schooljaar op 

de plaats waar zij legaal kunnen verblijven. Daarnaast geldt in België het recht op onderwijs voor alle 

kinderen en jongeren die zich op het grondgebied bevinden. Het ontbreken van een verblijfsstatuut is 

geen argument voor een onderwijsinstelling om een leerling te weigeren. Dit vormt dus geen element 

waardoor de betrokkenen het verblijfsrecht alsnog zouden kunnen behouden. 

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

De verzoeker heeft de griffie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad), 

overeenkomstig artikel 39/81, vierde lid, 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) er tijdig van in kennis gesteld dat hij geen synthesememorie wenst neer te leggen. 

 

Dienvolgens wordt de procedure verder gezet conform artikel 39/81, eerste lid, van de 

vreemdelingenwet. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een tweede middel voert de verzoeker de schending aan van artikel 41 van het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie, van de artikelen 40, §4, en 42bis, §1, van de vreemdelingenwet, 

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

bestuurshandelingen, van de (materiële) motiveringsplicht, de hoorplicht en de zorgvuldigheidsplicht als 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur en van de rechten van de verdediging. De verzoeker stelt 

tevens dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout.  

 

Het middel wordt als volgt onderbouwd: 

 

“II.1 

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

bestuurshandelingen bepaalt dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. Dat dit 

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

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

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

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

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

hebben met de beslissing.  

 

Dat dient te worden opgemerkt dat de motivatie in de bestreden beslissing evenwel niet afdoende is.  
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Dat de zorgvuldigheidsverplichting, de motiveringsplicht  en verzoekers rechten van verdediging door 

verweerder ernstig wordt geschonden, daar verzoeker in de onmogelijkheid verkeerde op een afdoende 

manier zijn verweer/argumenten te formuleren. 

 

Dat in elk geval sprake is van een manifeste beoordelingsfout door verweerder.  

 

Dat evenwel verweerder, alvorens een beslissing te nemen, heeft nagelaten zich voldoende te 

infomeren minstens verzoeker mondeling te horen hieromtrent. 

 

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

voldoende te informeren om met kennis van zaken een beslissing te nemen. 

 

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

bevel om het grondgebied te verlaten te nemen, verzoekers verdediging/standpunt niet afdoende werd 

gehoord. 

 

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

 

Verzoeker wil benadrukken dat het hoorrecht een algemeen beginsel van het Unierecht is dat lidstaten 

moeten respecteren als ze het Unierecht toepassen.  

 

Dit beginsel is wettelijk verankerd in artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie. Het hoorrecht geldt ook bij een beslissing tot uitwijzing.  

 

In casu werd verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten betekend zodat hij sowieso en in elk 

geval, overeenkomstig het artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 

voorafgaandelijk door verweerder diende gehoord te worden. 

 

In casu heeft verweerder nagelaten het in artikel 41 van het Handvest vervatte hoorrecht te respecteren 

vooraleer een individuele beslissing te nemen die in het nadeel van verzoeker is. 

 

II.2 

Verzoeker merkt op dat er schending is van het artikel 42bis§1, tweede lid Vw., van de motiverings-en 

de zorgvuldigheidsplicht. 

 

In het artikel 42bis§1, tweede lid Vw. wordt uitdrukkelijk gesteld dat, teneinde te bepalen of de burger 

van de Unie een onredelijke belasting voor het sociale bijstandstelsel van het Rijk vormt, er rekening 

moet gehouden worden met het al dan niet tijdelijke karakter van zijn moeilijkheden, de duur van zijn 

verblijf in het Rijk, zijn persoonlijke situatie en het bedrag van de aan hem uitgekeerde steun. 

 

Dat geenszins uit de bestreden beslissing blijkt of verweerder, alvorens verzoeker een bijlage 21 te 

betekenen, heeft rekening gehouden met al dan niet tijdelijke karakter van verzoekers medische 

moeilijkheden, met de duur van zijn verblijf in het Rijk, met verzoekers persoonlijke situatie en met het 

bedrag van de aan hem uitgekeerde steun. 

 

II.3 

Dat er in casu tevens schending is van het art. 42bis,§1, laatste lid Vw., van de motiverings-en de 

zorgvuldigheidsplicht. 

 

Dat verweerder gehouden was, alvorens een beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten te nemen ten aanzien van verzoeker, 

burger van de Unie, rekening te houden met verzoekers sociaal-economische situatie, met zijn 

gezondheidstoestand, met zijn integratie in de Belgische samenleving en met zijn schoolgaand 

minderjarig kind in België. 

 

Dat geenszins verweerder heeft rekening gehouden met de vaststelling dat het volledige gezin van 

verzoeker (echtgenote, zonen en dochter) ondertussen sedert 2014 in België woont, dat zijn dochtertje 

in België sedertdien school loopt, dat zijn zonen, in het bezit van een E-kaart, in België tewerkgesteld 

zijn. 
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Dat verweerder heeft nagelaten alvorens verweerder een bijlage 21 te betekenen een onderzoek in te 

stellen naar de actuele tewerstelling van verzoekers zonen minstens bij verzoeker bewijsstukken 

aangaande deze tewerkstelling op te vragen.  

 

Dat verweerder eveneens heeft nagelaten te motiveren waarom met de door verzoeker neergelegde 

medische attesten, waaruit blijkt dat verzoeker in België intensief medisch wordt opgevolgd,  geen 

rekening dient te worden gehouden. 

 

II.4 

Dat er sprake is van schending van motiverings-en de zorgvuldigheidsplicht, van het  art. 42bis, §1 Vw.  

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

bestuurshandelingen.” 

 

3.2. De verweerder repliceert in de nota met opmerkingen als volgt: 

 

“De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de bestreden beslissing genomen werd op grond 

van artikel 42bis 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.  

Voor de toepassing van het eerste lid, teneinde te bepalen of de burger van de Unie een onredelijke 

belasting voor het sociale bijstandstelsel van het Rijk vormt, wordt rekening gehouden met het al dan 

niet tijdelijke karakter van zijn moeilijkheden, de duur van zijn verblijf in het Rijk, zijn persoonlijke situatie 

en het bedrag van de aan hem uitgekeerde steun.  

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

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

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

bindingen heeft met zijn land van herkomst.]  

§ 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;  

2° hij bevindt zich, na ten minste één jaar te hebben gewerkt, in een toestand van naar behoren 

vastgestelde onvrijwillige werkloosheid en heeft zich als werkzoekende bij de bevoegde dienst voor 

arbeidsbemiddeling ingeschreven;  

3° hij bevindt zich in een toestand van naar behoren vastgestelde onvrijwillige werkloosheid na afloop 

van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van minder dan één jaar of hij is in de eerste twaalf maanden 

onvrijwillig werkloos geworden en heeft zich als werkzoekende bij de bevoegde dienst voor 

arbeidsvoorziening ingeschreven. In dit geval blijft het statuut van werknemer ten minste zes maanden 

behouden;  

4° hij start met een beroepsopleiding. Behalve in geval van onvrijwillige werkloosheid is voor het behoud 

van het statuut van werknemer in dit geval een verband vereist tussen de voorafgaande 

beroepsactiviteit en deze opleiding.” (eigen onderlijning) 

 

Verzoekers betwisten niet dat verzoeker niet meer voldoet aan de voorwaarden op grond waarvan hij in 

bezit werd gesteld van zijn E-kaart. Hij betwist immers niet dat uit de attesten van FOD Sociale 

Zekerheid en inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming blikt dat hij een 

tegemoetkoming voor gehandicapten ontvangt. In de beslissing werd gemotiveerd dat die 

tegemoetkoming behoort tot het residuaire bijstandsstelsel en toegekend wordt na een inkomenstoets. 

Er werd vervolgd dat dergelijke tegemoetkoming pas uitbetaald wordt wanneer de eigen 

bestaansmiddelen ontoereikend zijn, waardoor hij de facto ten laste valt van het Belgische sociale 

bijstandsstelsel. 

 

Nu er geen loonfiches werden voorgelegd van de tewerkstelling van zijn zonnen, kon het bestuur niet 

nagaan wat de bestaansmiddelen precies zijn en of deze voldoende zijn. 

 

Uit artikel 42bis van de vreemdelingenwet blijkt dat het bestuur, bij het nemen van een beslissing die 

een einde stelt aan het recht op verblijf, rekening moet houden met de duur van het verblijf van de 

betrokkene in het Rijk, diens leeftijd, gezondheidstoestand, gezinssituatie en economische situatie, 



  

 

 

RvV  X Pagina 6 

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

herkomst. 

 

In tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt, blijkt wel degelijk dat met die elementen, zoals omschreven 

in artikel 42bis van de vreemdelingenwet, rekening gehouden werd. De beslissing luidt hieromtrent 

immers reeds als volgt: 

 

“(…) Bij deze beslissing wordt rekening gehouden met eventuele humanitaire elementen in 

overeenstemming met art. 42bis §1, 3° van de wet van 15.12.1980. Zo is de duur van het verblijf van 

betrokkene niet van die aard om de bindingen met het land van herkomst te verliezen. Uit het 

administratief dossier blijkt evenmin dat zijn leeftijd, gezondheidstoestand, gezinssituatie en 

economische situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk een mogelijke belemmering vormen of 

een dermate ernstig belang vertegenwoordigen voor betrokkene dat hij zich in de onmogelijkheid zou 

bevinden om gevolg te geven aan deze beslissing. Betrokkene legde verschillende medische attesten 

voor, maar uit de informatie van de arts-adviseur (…) blijkt dat er geen medische onmogelijkheid tot 

reizen is en dat de noodzakelijke medische behandeling ook beschikbaar is in het land van herkomst. 

Het minderjarige kind verkreeg het verblijfsrecht als bloedverwant in neerdalende lijn van D., T.. Gelet 

op de beëindiging van het verblijfsrecht van de vader, dient ook het verblijf van het kind te worden 

beëindigd, overeenkomstig artikel 42ter §1 van de wet van 15.12.1980. Voor zover er humanitaire 

bezwaren zouden zijn overeenkomstig art. 42ter (…) dient opgemerkt te worden dat het kind de 

Tsjechische nationaliteit heeft en als EU-burger in staat moet zijn zich in elke lidstaat naar keuze te 

vestigen, te integreren, medische verzorging te genieten, een gezinsleven op te bouwen en op te 

groeien toch voor zover de vader van het kind in de desbetreffende lidstaat aan de verblijfsvoorwaarden 

voldoet of eventueel zou kiezen voor terugkeer in de eigen lidstaat. Er werd voor het kind een 

schoolattest voorgelegd waaruit blijkt dat het kind hier school liep. Maar er staat niets de ouders in de 

weg om het kind in te schrijven in een onderwijsinstelling voor het komende schooljaar op de plaats 

waar zij legaal kunnen verblijven. Daarnaast geldt in België het recht op onderwijs voor alle kinderen en 

jongeren die zich op het grondgebied bevinden. Het ontbreken van een verblijfsstatuut is geen argument 

voor een onderwijsinstelling om een leerling te weigeren. Dit vormt dus geen element waardoor de 

betrokkenen het verblijfsrecht alsnog zouden kunnen behouden.(…)” 

 

Verzoekers kunnen bezwaarlijk voorhouden dat de elementen voorzien in artikel 42bis van de 

vreemdelingenwet niet zijn onderzocht door het bestuur bij het nemen van de beslissing. Er werd wel 

degelijk rekening gehouden met de medische situatie waaromtrent uitvoerig werd gemotiveerd en 

waaromtrent zelfs verwezen werd naar een verleend advies van de ambtenaar-geneesheer werd 

gevraagd. 

 

Zij kunnen evenmin voorhouden als zouden zij niet zijn gehoord voorafgaand aan het nemen van de 

beslissing nu zij op verschillende momenten werden uitgenodigd om bijkomende stukken over te maken 

ter beoordeling van hun specifieke situatie. Uit het administratief dossier blijkt dat zij hierbij expliciet 

verzocht werden duidelijkheid te verschaffen over de medische situatie. Nu verzoekers niet aantonen 

dat zij niet in de gelegenheid zijn gesteld om hun standpunt toe te lichten, maken zij geen schending 

aannemelijk van het hoorrecht. 

 

Verzoekers tonen niet aan welke elementen zouden zijn veronachtzaamd bij het nemen van de thans 

bestreden beslissing. 

 

Het tweede middel is ongegrond.” 

 

3.3. De verzoeker voert in het tweede middel onder meer de schending van de zorgvuldigheidsplicht en 

van artikel 42bis, §1, van de vreemdelingenwet aan. 

 

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vereist dat het 

bestuur slechts na een behoorlijk onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens 

een beslissing mag nemen (RvS 23 februari 2004, nr. 128.424). Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in 

dat de overheid slechts na afweging van alle relevante gegevens van de zaak een beslissing mag 

nemen (RvS 28 april 2008, nr. 182.450). De bestuursbeslissing dient te steunen op een zorgvuldige 

feitenvinding en een nauwgezette afweging zodat de beslissing genomen wordt op basis van een 

afdoende en volledig onderzoek van het concrete geval (RvS 22 maart 2010, nr. 202.182; RvS 2 

februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). 
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Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht, treedt de Raad evenwel niet op als rechter in hoger 

beroep die de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen.  

 

Om te onderzoeken of de verweerder de nodige zorgvuldigheid aan de dag heeft gelegd bij het treffen 

van de bestreden beslissing, dient tevens rekening te worden gehouden met de specifieke wettelijke 

bepalingen waarop deze beslissing is gegrond.  

 

In casu wordt verzoekers verblijfsrecht beëindigd met toepassing van artikel 42bis, §1, van de 

vreemdelingenwet.  

 

Artikel 42bis, §1, van de vreemdelingenwet 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 

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

het verblijfsrecht is voldaan. 

Voor de toepassing van het eerste lid, teneinde te bepalen of de burger van de Unie een onredelijke 

belasting voor het sociale bijstandstelsel van het Rijk vormt, wordt rekening gehouden met het al dan 

niet tijdelijke karakter van zijn moeilijkheden, de duur van zijn verblijf in het Rijk, zijn persoonlijke situatie 

en het bedrag van de aan hem uitgekeerde steun. 

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

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

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

bindingen heeft met zijn land van herkomst.” 

 

In casu werd de verzoeker op 26 januari 2015 in het bezit gesteld van een E-kaart, dit in de 

hoedanigheid van beschikker van voldoende bestaansmiddelen. Verzoekers verblijfsrecht als 

Unieburger vond derhalve zijn grondslag in artikel 40, § 4, eerste lid, 2°, van de vreemdelingenwet.  

 

De gemachtigde geeft in de bestreden beslissing vooreerst een loutere opsomming weer van de 

stukken en documenten die de verzoeker heeft bijgebracht in antwoord op verschillende vragen die 

werden gesteld in het kader van een onderzoek naar de naleving van de voorwaarden voor de 

uitoefening van het verblijfsrecht als beschikker van voldoende bestaansmiddelen (cf. artikel 42bis, §1, 

eerste lid, van de vreemdelingenwet). Vervolgens stelt de gemachtigde dat de verzoeker attesten van 

de FOD Sociale Zekerheid voorlegde in verband met een inkomensvervangende tegemoetkoming en 

een integratietegemoetkoming. De gemachtigde is van oordeel dat de verzoeker met de ontvangst van 

deze tegemoetkomingen de facto ten laste valt van het Belgische sociale bijstandsstelsel, wat hij juist 

diende te voorkomen als beschikker van voldoende bestaansmiddelen. Met betrekking tot de 

kinderbijslag, stelt de gemachtigde zich op het standpunt dat deze niet als een inkomen kan worden 

beschouwd en dat deze bijdrage onvoldoende is om voor de lasten van het kind in te staan. Met 

betrekking tot de bewijzen van tewerkstelling van de meerderjarige zonen van de verzoeker, wordt 

gesteld dat er geen loonfiches worden voorgelegd zodat niet kan worden nagegaan of de 

bestaansmiddelen voldoende zijn. Uit de voorgaande vaststellingen leidt de gemachtigde af dat de 

verzoeker niet langer voldoet aan de eerder vermelde verblijfsvoorwaarden en dat hij een onredelijke 

belasting vormt voor het sociale bijstandsstelsel, zodat er overeenkomstig artikel 42bis, §1, van de 

vreemdelingenwet een einde wordt gesteld aan het verblijfsrecht.  

 

Tot slot wordt in de bestreden beslissing nog op uitvoerige wijze gemotiveerd omtrent de eventuele 

humanitaire elementen, zoals voorzien in artikel 42bis, §1, derde lid, van de vreemdelingenwet.  

 

De verzoeker kan dan ook worden gevolgd waar hij, in verwijzing naar artikel 42bis, §1, tweede lid, van 

de vreemdelingenwet stelt dat uit de bestreden beslissing op geen enkele wijze blijkt dat de 

gemachtigde rekening heeft gehouden met het al dan niet tijdelijke karakter van zijn (medische) 

moeilijkheden, met de duur van zijn verblijf, met zijn persoonlijke omstandigheden en met het bedrag 

van de aan hem uitgekeerde steun. Dit zijn inderdaad elementen die, overeenkomstig artikel 42bis, §1, 

tweede lid, van de vreemdelingenwet, reeds in rekening moeten worden genomen om te bepalen of de 

verzoeker als burger van de Unie een onredelijke belasting voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk 

vormt. Slechts wanneer aldus op zorgvuldige wijze is beslist dat de verzoeker een onredelijke belasting 

vormt voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk, kan een einde worden gesteld aan het verblijfsrecht 
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en dient de gemachtigde vervolgens in toepassing van artikel 42bis, §1, derde lid, van de 

vreemdelingenwet bij de beëindigingsbeslissing rekening te houden met “de duur van het verblijf van de 

betrokkene in het Rijk, diens leeftijd, gezondheidstoestand, gezinssituatie en economische situatie, 

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

herkomst”. De bewoordingen van artikel 42bis, §1, van de vreemdelingenwet zijn op dit punt duidelijk.   

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing, zoals hoger geciteerd en toegelicht, blijkt evenwel dat de 

gemachtigde zijn onderzoek heeft beperkt tot de vraag of de verzoeker heeft aangetoond te beschikken 

over voldoende bestaansmiddelen om te voorkomen ten laste te vallen van het sociale bijstandsstelsel, 

waarbij hij bij gebreke hiervan vaststelt dat een einde dient te worden gesteld aan het recht op verblijf 

van meer dan drie maanden. De gemachtigde beperkt zich aldus tot de vaststelling dat de huidige 

bestaansmiddelen – d.i. een inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten en een 

integratietegemoetkoming – worden verstrekt door het residuaire bijstandsstelsel en pas worden 

uitbetaald wanneer de eigen bestaansmiddelen ontoereikend zijn, zodat de verzoeker de facto ten laste 

valt het Belgische sociale zekerheidsstelsel.  

 

Nergens in de bestreden beslissing wordt evenwel enig onderzoek gevoerd naar het eventuele tijdelijk 

karakter van de financiële en medische problemen van de verzoeker, noch wordt het eventuele tijdelijke 

karakter van de problemen afgewogen tegenover de duur van het verblijf van de verzoeker in België. 

Evenmin wordt er rekening gehouden met het daadwerkelijke bedrag van de uitgekeerde steun en nog 

minder wordt gemotiveerd dat dit bedrag en de tijdspanne waarin het werd verstrekt van die aard zijn 

dat er moet worden geconcludeerd dat de verzoeker een “onredelijke” belasting vormt voor het 

Belgische sociale zekerheidsstelsel. Dergelijk handelen strookt, zoals de verzoeker terecht stelt, niet 

met artikel 42bis, §1, tweede lid, van de vreemdelingenwet en de zorgvuldigheidsplicht als beginsel van 

behoorlijk bestuur. 

 

Het betoog in de nota met opmerkingen kan geen afbreuk doen aan het voorgaande. De verweerder 

kan op de hoger besproken kritiek van de verzoeker niet dienstig repliceren met het betoog dat er wel 

degelijk werd gemotiveerd omtrent de in artikel 42bis, §1, derde lid, van de vreemdelingenwet bedoelde 

humanitaire elementen. Zoals hoger gesteld, dient dit onderzoek voorafgegaan te worden door een 

zorgvuldig onderzoek (cf. artikel 42bis, §1, tweede lid, van de vreemdelingenwet) om te bepalen of de 

verzoeker daadwerkelijk een onredelijke belasting vormt voor het sociale zekerheidsstelsel, hetgeen hier 

ontbreekt. Een onderzoek in de zin van artikel 42bis, §1, derde lid, van de vreemdelingenwet kan het 

gebrek aan een correcte en zorgvuldige vaststelling van de onredelijke belasting van het sociale 

zekerheidsstelsel in de zin van artikel 42bis, §1, tweede lid, van de vreemdelingenwet dan ook niet goed 

maken.  

 

De loutere vaststelling dat er sprake is van bepaalde tegemoetkomingen die uit hoofde van de Belgische 

sociale zekerheid worden verstrekt, volstaat, in het licht van artikel 42bis, §1, tweede lid, van de 

vreemdelingenwet, niet om de bestreden beslissing te schragen.  

 

De Raad benadrukt nog dat het toetsingscriterium voor de beëindiging van het verblijfsrecht 

overeenkomstig artikel 42bis van de vreemdelingenwet, niet is of de verzoeker over voldoende 

bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen dat hij ten laste komt van de openbare overheden, doch 

wel of hij een onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. In deze heeft het 

Hof van Justitie van de Europese Unie reeds duidelijk gesteld dat de ontvangst van een sociale 

bijstandsuitkering een indicatie kan vormen dat de betrokken burger van de Unie een onredelijke last 

vormt voor het sociale bijstandsstelsel van een lidstaat, doch dat “de bevoegde nationale autoriteiten 

evenwel niet tot een dergelijke slotsom [kunnen] komen zonder op basis van de persoonlijke 

omstandigheden van de situatie van betrokkene een globale beoordeling te maken van de belasting die 

de toekenning van die uitkering concreet zou vormen voor het nationale socialebijstandsstelsel in zijn 

geheel” (HvJ 19 september 2013, C-140/12, overweging 69).   

 

Waar de verweerder derhalve het verblijfsrecht van de verzoeker heeft beëindigd, zonder hierbij op 

enige wijze rekening te houden met het al dan niet tijdelijke karakter van de moeilijkheden en het bedrag 

van de uitgekeerde steun, heeft hij in strijd met artikel 42bis, §1, van de vreemdelingenwet gehandeld 

en is hij tekort geschoten in de op hem rustende zorgvuldigheidsplicht.  

 

Een schending van de zorgvuldigheidsplicht en van artikel 42bis, §1, van de vreemdelingenwet is dan 

ook aangetoond. 
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Het tweede middel is, in de aangegeven mate, gegrond.  

 

Aangezien een aangevoerd middel tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing leidt, is er geen 

noodzaak tot onderzoek van de overige in het onderzochte middel aangehaalde bepalingen of 

beginselen of van het eerste middel (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 

111.881). 

 

4. Kosten 

 

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

partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 16 augustus 2017 die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie 

maanden (bijlage 21), wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien juni tweeduizend achttien door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. DE GROOTE 

 


