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 nr. 228 859 van 18 november 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de gemeente Lanaken, vertegenwoordigd door de burgemeester 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Angolese nationaliteit te zijn, op 7 mei 2019 heeft 

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

burgemeester van de gemeente Lanaken van 23 maart 2019 tot weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 10 mei 2019 met refertenummer X 

 

Gelet op de beschikking van 30 september 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 oktober 

2019. 

 

Gehoord het verslag van voorzitter G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. CHRISTIAENS, die loco advocaat A. CLAESSENS verschijnt 

voor de verzoekende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende een aanvraag in om, met toepassing van artikel 61/7 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) tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd na 

de status van langdurig ingezetene te hebben verkregen in een andere lidstaat van de Europese Unie. 

 

1.2. Op 23 maart 2019 nam de gemachtigde van de burgemeester van de gemeente Lanaken de 

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

verlaten. Deze beslissing, die verzoeker op 11 april 2019 ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als 

volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 61/7, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en artikel 110quinquies, 
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van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen,  

 

wordt de aanvraag voor een machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden door 

 

Naam: [M.]   

Voornamen: [E.M.]: 

Nationaliteit: Angola 

 

[…] 

 

om de volgende reden geweigerd :  

 

Heeft niet binnen de gestelde termijn aangetoond dat hij zich in de voorwaarden bevindt om te genieten 

van de machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden, in de hoedanigheid van begunstigde van de 

status van EG-langdurig ingezetene in een andere lidstaat van de Europese Unie. Niet voorleggen van 

arbeidskaart B + medisch attest  

 

[…] 

 

In uitvoering van artikel 7, eerste lid, 2°, van de wet van 15 december 1980 1980 betreffende de 

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

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

  

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van hetzij substantiële, hetzij op straffe van 

nietigheid voorgeschreven vormen. 

 

Hij verschaft de volgende toelichting: 

 

“Art. 61/7 Vreemdelingenwet bepaalt het volgende : 

 

"Wanneer een vreemdeling die houder is van een geldige EU-verblijfsvergunning voor langdurig 

ingezetene, afgegeven door een andere lidstaat van de Europese Unie op grond van de richtlijn 

2003/109/EG van de Raad van de Europese Unie van 25 november 2003 betreffende de status van 

langdurig ingezeten onderdanen van derde landen, een aanvraag voor een machtiging tot een verblijf 

van meer dan drie maanden indient, moet deze worden ingewilligd, voorzover geen enkele reden van 

openbare orde of nationale veiligheid zich ertegen verzet, de vreemdeling niet is getroffen door een van 

de ziekten die de volksgezondheid bedreigen vermeld in de bijlage bij deze wet, en hij een van de 

volgende voorwaarden vervult :  

1° een activiteit als werknemer of als zelfstandige uitoefenen in België;  

2° een studie of een beroepsopleiding volgen in België;  

3° met andere doeleinden naar België komen.  

Het bewijs van de voorwaarde bedoeld in het eerste lid, 1°, indien het een activiteit als zelfstandige 

betreft, is geleverd indien hij bewijst dat hij gemachtigd is om in België te werken of dat hij vrijgesteld is 

van deze machtiging en dat hij, al naar het geval, een arbeidsovereenkomst, een voorstel voor een 

arbeidscontract of de documenten die zijn vereist om een activiteit als zelfstandige uit te oefenen bezit, 

en op grond van deze activiteit stabiele, regelmatige en toereikende inkomsten ontvangt of kan 

ontvangen om zichzelf en zijn gezinsleden te onderhouden en om te voorkomen dat ze ten laste vallen 

van de overheden.” 

 

Bij de aanvraag voor een verblijf voor meer dan drie maanden als langdurig ingezetene van een andere 

EU lidstaat werd verzoeker door de Gemeente Lanaken verzocht om de navolgende documenten bij te 

brengen :  

- Arbeidsvergunning;  

- Contract werk;  

- Medisch attest;  

- Uittreksel uit het strafregister;  
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Verzoeker heeft de nodige documenten aangewend, doch de Minister van Volksgezondheid en Asiel en 

Migratie is van oordeel dat uit de voorlegde stukken niet afdoende blijkt dat verzoeker voldoet aan de 

voorwaarden van art. 61/7 Vreemdelingenwet.  

 

2.1.1  

 

De Minister van Volksgezondheid en Asiel en Migratie stelt dat er geen arbeidskaart B voorligt.  

 

Verzoeker werkt sedert 14/04/2019 parttime bij Différent Hotels, met zetel te 3600 GENK, Europalaan 

37.  

 

Verzoeker brengt deze arbeidsovereenkomst dd. 14/04/2019 bij onder STUK 2.  

 

Voorheen was verzoeker tewerkgesteld bij Stadion Uitzenden B.V., met zetel te 62225 XS 

MAASTRICHT (Nederland). Verzoeker werkte op basis van interim contracten.  

 

Verzoeker heeft het arbeidscontract dd. 13/03/2019 reeds voorgelegd aan de Gemeente Lanaken. 

Verzoeker brengt het arbeidscontract volledigheidshalve bij onder STUK 3 alsook de loonfiches van 

januari tot april 2019.  

 

2.1.2  

 

De Minister van Volksgezondheid en Asiel en Migratie stelt dat er geen medisch attest voorligt waaruit 

blijkt dat verzoeker niet getroffen is door een van de volgende ziekten die de volksgezondheid bedreigen 

(bijlage Vreemdelingenwet) :  

 

1. Tot quarantaine aanleiding gevende ziekten vermeld in het internationaal gezondheidsreglement van 

de Wereldgezondheidsorganisatie, ondertekend in Genève op 23 mei 2005;  

2. Tuberculose van de luchtwegen, in een actief stadium of met ontwikkelingstendensen;  

3. Andere besmettelijke door infectie of parasieten veroorzaakte ziekten, voor zover zij in België onder 

beschermde bepalingen ten aanzien van inwoners vallen.  

 

Verzoeker brengt onder STUK 4 het medisch attest voor waaruit blijkt dat verzoeker niet lijdt aan 

hogervermelde ziekten. Het medisch attest werd afgeleverd dd. 10/04/2019 door Dr. [S.-B.], huisarts te 

[…] LANAKEN, […].” 

 

2.2. Uit verzoekers uiteenzetting blijkt dat hij in wezen de correctheid van het motief dat aan de basis ligt 

van de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden betwist. Hij voert derhalve de 

schending aan van de materiële motiveringsplicht, die in casu moet worden onderzocht in het raam van 

de toepassing van artikel 61/7 van de Vreemdelingewet, waarvan hij de inhoud juist weergeeft.  

 

De Raad stelt vast dat verzoeker in eerste instantie wijst op het feit dat verweerder heeft gemotiveerd 

dat hem een verblijf van meer dan drie maanden wordt geweigerd omdat hij geen arbeidskaart B heeft 

voorgelegd. Door erop te wijzen dat hij een arbeidscontract dat op 13 maart 2019 werd afgesloten heeft 

aangebracht en door bij zijn verzoekschrift een nieuw arbeidscontract dat werd afgesloten op 14 april 

2019 te voegen, maakt hij evenwel niet aannemelijk dat verweerder verkeerdelijk heeft vastgesteld dat 

hij niet aantoonde over een arbeidskaart B te beschikken. Verzoeker lijkt eraan voorbij te gaan dat hij als 

werknemer overeenkomstig artikel 61/7, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet het bewijs dient te 

leveren dat hij gemachtigd is om in België te werken of dat hij is vrijgesteld van deze machtiging en het 

dus niet volstaat om een arbeidsovereenkomst aan te brengen. 

 

Daarnaast moet worden gesteld dat verzoeker door een medisch attest over te maken dat pas op 10 

april 2019 werd opgesteld, terwijl de bestreden beslissing dateert van 23 maart 2013, niet bewijst dat 

verweerder verkeerdelijk oordeelde dat geen medisch attest werd overgemaakt binnen de hem hiervoor 

toegekende termijn.  

 

De Raad dient er tevens op te wijzen dat de regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te 

worden beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van een 

beslissing kon beschikken. Het bestuur kon geen rekening houden met de documenten die nog niet 

waren opgesteld op het ogenblik dat deze beslissing diende te worden genomen. Deze stukken kunnen 
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derhalve niet dienstig worden aangevoerd (RvS 1 september 1999, nr. 81.172, RvS 19 november 2002, 

nr. 112.681). 

 

Verzoeker toont met zijn betoog niet aan dat verweerder de materiële motiveringsplicht heeft geschon-

den bij het nemen van de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden. 

 

Verder moet worden vastgesteld dat verzoeker geen middel ontwikkelt dat is gericht tegen de beslissing 

tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Een schending van enige substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm wordt niet aan-

getoond.  

 

Het middel is ongegrond. 

 

3. Kosten 

 

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

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien november tweeduizend negentien 

door: 

 

dhr. G. DE BOECK, voorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 

 


