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 nr. 231 884 van 29 januari 2020 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: 1. X  

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. CAMMAERT 

Brusselsesteenweg 119 / A 

9090 MELLE 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, X en X, die allen verklaren van Bulgaarse nationaliteit te zijn, op 

27 september 2019 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van 23 

oktober 2018 en 12 juli 2019 die een einde stellen aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden 

zonder bevelen om het grondgebied te verlaten. 

 

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 2 december 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

18 december 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. CAMMAERT, die verschijnt voor de verzoekende partijen en 

van attaché C. D’HAENENS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Eerste verzoeker diende op 17 januari 2017 een verklaring van inschrijving in als werknemer. Hij 

werd op 30 mei 2017 in het bezit gesteld van een E-kaart. 

 

1.2. Op 23 oktober 2018 werd een beslissing genomen die een einde stelt aan het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden (bijlage 21). Dit is de eerste bestreden beslissing, die als volgt gemotiveerd is: 

“(…) 

Beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden 
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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 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 gestald aan het recht op verblijf van 

Naam: V. V. D., Nationaliteit: Bulgarije, Geboortedatum: 25-06-1980, Geboorteplaats: R. 

Identificatienummer in het Rijksregister. (…), Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (…). 

 

Reden van de beslissing: 

 

Betrokkene diende op 17-01-2017 een aanvraag tot verklaring van inschrijving (bijlage 19) in als 

werknemer. 

 

Ter staving van zijn aanvraag legde hij een arbeidsovereenkomst en een dimona aangifte voor. 

Op 12-05-2017 werd hij in het bezit gesteld van een bijlage 8, gevolgd door een E-kaart d.d. 30-05-

2017. 

 

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. 

 

Op 14-08-2018 had betrokkene een afspraak bij de vreemdelingendienst van Gent, naar aanleiding van 

ons schrijven d.d. 25-06-2018, om zijn huidige situatie te verduidelijken om. overeenkomstig art 42bis § 

1 van de wet van 15-12-1980, na te kunnen gaan of betrokkene nog voldoet aan de aan zijn verblijf 

opgelegde voorwaarden. 

Betrokkene kwam echter niet opdagen waardoor onze dienst d.d. 24-08-2018 overging tot het versturen 

van een aangetekende zending naar het adres van betrokkene met dezelfde vraag tot verduidelijking 

van zijn huidige situatie. Er moet hierbij opgemerkt worden dat er een wettelijke verplichting geldt om 

een verandering van hoofdverblijfplaats ten alle tijden binnen de 8 dagen bekend te maken bij de 

gemeente van de hoofdverblijfplaats (art. 7 § 4 van het KB van 16-07-1992 betreffende de 

bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister....). 

Aangezien betrokkene nog . steeds ingeschreven staat op het adres waarnaar de aangetekende brief 

gestuurd werd, rekening houdend met de wettelijke verplichting om de verandering van 

hoofdverblijfplaats mede te delen aan de gemeente, moet er geconcludeerd worden dat betrokkene wel 

degelijk de mogelijkheid gehad heeft om gehoord te worden om uitleg te verschaffen omtrent zijn 

huidige situatie. Volgens de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie, moet eenieder de 

gelegenheid krijgen zijn of haar standpunt kenbaar te maken in het kader van een administratieve 

procedure die zijn of haar belangen op een nadelige wijze kan beïnvloeden. Het hof stelt bovendien dat 

dit recht niet absoluut is en dat betrokkene zich in dit verband coöperatief moet opstellen en de 

bevoegde autoriteiten alle relevante informatie moet verstrekken (HvJEU C-249/13, Boudjlida, 11 

december 2014). Dit wordt bevestigd door de Raad van State betreffende de Belgische interpretatie van 

het hoorrecht, waarbij zij oordelen dat het recht om gehoord te worden geen absoluut recht is. waarvan 

afgeweken kan worden als het noodzakelijk is om snel op te treden of wanneer betrokkene 

onbereikbaar is (RvS 23 februari 1999, nr.78.887). Hieruit kan afgeleid worden dat er geen schending 

van het hoorrecht is aangezien betrokkene het zelf nagelaten heeft bewijsstukken voor te leggen, na 

verschillende pogingen hem te contacteren. Bij gebrek aan medewerking werd gekeken naar de 

informatie die wel ter onze beschikking is.  

 

Uit onderzoek van het administratief dossier blijkt dat betrokkene sinds 18-10-2016 voor onbepaalde 

duur dimona gemeld is bij K. V. Verder onderzoek van het administratief dossier heeft echter 

uitgewezen dat dit bedrijf sinds 29-09-2017 failliet verklaard is. Er zijn dan ook sinds het 4d* kwartaal 

van 2016 tot op heden geen DMFA aangiften terug te vinden voor betrokkene.  

 

Derhalve moet ertoe besloten worden dat betrokkene, ondanks de dimona melding, niet effectief bij de 

werkgever aan de slag is.  

Betrokkene kan bijgevolg ook geen toepassing genieten van de uitzonderingsgronden van art. 42bis § 2 

van de wet van 15-12-1980. 

 

Uit onderzoek van het administratief dossier blijkt wel dat betrokkene tot 22-12-2017 dimona gemeld 

was bij V. A. BVBA. Voor deze tewerkstelling vonden er wel DMFA aangiften plaats. 
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Overeenkomstig artikel 42bis § 2, 3° van de wet van 15-12-1980 kon hij nog 6 maanden, vanaf de dag 

dat hij onvrijwillig werkloos is geworden, beschouwd worden als werknemer. Intussen zijn deze 6 

maanden echter overschreden en kan dus worden gesteld dat betrokkene niet meer als werknemer kan 

worden beschouwd overeenkomstig artikel 40 § 4 of artikel 42bis § 2, 3° van de wet van 15-12-1980. 

Betrokkene kan bijgevolg het verblijfsrecht als werknemer niet langer behouden. 

Indien betrokkene momenteel werkzoekende zou zijn dienen we het volgende vast te stellen. 

Om te voldoen aan de voorwaarden in de hoedanigheid van werkzoekende dient betrokkene enerzijds 

aan te tonen ingeschreven te zijn als werkzoekende bij de VDAB of te beschikken over 

sollicitatiebewijzen. Aan deze voorwaarde werd niet voldaan. 

Anderzijds dient hij ook aan te tonen een reële kans op tewerkstelling te maken. Hierover valt het 

volgende op te merken. 

Uit het administratief dossier blijkt dat betrokkene reeds tewerkstellingen bekomen heeft. Zijn laatste 

dag van officiële tewerkstelling, waarin hij effectief prestaties geleverd heeft, dateert intussen echter al 

van 22-12-2017. Vanaf dan is betrokkene er klaarblijkelijk niet meer in geslaagd nog een tewerkstelling 

te kunnen bemachtigen. Hij toont ook niet aan dat hij actief op zoek is naar een job. Hij toont 

bijvoorbeeld niet aan te solliciteren en hij maakt op geen enkele wijze aannemelijk dat er binnenkort 

verandering zal komen in zijn situatie van werkloosheid door bijvoorbeeld een bewijs van een positief 

afgeronde sollicitatieprocedure, een werkbelofte, ... of een ander bewijs voor te leggen waaruit we 

kunnen afleiden dat betrokkene binnenkort aan de slag zal kunnen gaan. 

Het is niet omdat betrokkene in het verleden al tewerkgesteld geweest is dat we er automatisch kunnen 

van uitgaan dat betrokkene opnieuw tewerkgesteld zal worden in de nabije toekomst zonder enig bewijs 

dat hij tenminste actief op zoek is naar een nieuwe tewerkstelling en een reële kans maakt om 

aangenomen te worden. 

Betrokkene vroeg ook steun aan bij het OCMW. Klaarblijkelijk heeft hij zelf ook weinig vertrouwen in zijn 

tewerkstellingskansen daar hij zich genoodzaakt voelt om zich te beroepen op het OCMW om in zijn 

levensonderhoud te voorzien. 

Gezien al deze elementen is het derhalve niet onredelijk te stellen dat zijn reële kans op tewerkstelling 

niet valt af te leiden uit het administratief dossier. Bijgevolg kan hij het verblijfsrecht als werkzoekende 

evenmin behouden. 

Verder onderzoek van het administratief dossier heeft ook uitgewezen dat betrokkene niet aangesloten 

is bij een sociale kas voor zelfstandigen. Hij is namelijk niet geregistreerd in de databank van het 

algemeen repertorium voor zelfstandige arbeiders. Aangezien betrokkene niet officieel een zelfstandige 

activiteit in België uitoefent kan hij uiteraard ook in de hoedanigheid van zelfstandige het verblijfsrecht 

niet langer behouden. 

Verder werd ook nog nagekeken of betrokkene eventueel het verblijfsrecht zou kunnen behouden in 

kader van een detachering. Indien betrokkene gedetacheerd zou worden valt hij met zijn activiteiten 

onder het vrij verkeer van diensten (richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt). De wettelijke verplichtingen inzake de 

voorafgaande melding van de detachering (KB van 19 maart 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit 

van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 

december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen, 27 maart 

2013) en de regeling inzake het sociale zekerheidsstelsel (Verordening (EEG) nr. 1408/71 en 

Verordening (EG) nr. 883/2004) en dat van toepassing is op de grensoverschrijdende activiteiten zijn 

hier dus van kracht, waardoor betrokkene een geldig A1-formulier en limosa-attest moet voorleggen. 

Betrokkene legt hier niets van voor. 

Een raadpleging in het limosa kadaster toont ook aan dat er geen limosa melding voor betrokkene is. 

Hierdoor is het duidelijk dat betrokkene op heden geen diensten als gedetacheerde verleend in België. 

Hierdoor kan betrokkene het verblijfsrecht als gedetacheerde dan ook niet behouden. 

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

om in zijn levensonderhoud te voorzien. Het betreft een volledig leefloon. 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 artikel 40 § 

4, eerste lid, 2° van de wet van 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. 

Er dient opgemerkt te worden dat er door dienst Vreemdelingenzaken voldoende initiatief werd 

genomen om, ondanks het feit dat betrokkene weigert mee te werken, toch na te gaan of er geen basis 

is waarop hij het verblijfsrecht zou kunnen behouden. Uit de informatie waarover wij kunnen beschikken 

blijkt dit echter nergens. 
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In hoeverre betrokkene eventueel zou voldoen aan de voorwaarden om in een andere hoedanigheid, 

overeenkomstig art. 40 § 4 van de wet van 15-12-1980, het verblijfsrecht te behouden, kan bij gebrek 

aan medewerking niet worden vastgesteld. 

Waarom betrokkene nalaat zulke belangrijke informatie mee te delen valt niet af te leiden uit het 

administratief dossier. In ons schrijven van 24-08-2018 wordt duidelijk vermeld welke bewijsstukken 

voorgelegd moeten worden en wordt duidelijk vermeld dat er overwogen wordt om een einde te maken 

aan het verblijfsrecht. Betrokkene diende oorspronkelijk zijn bijlage 19 in het Nederlands in. Men kan er 

dus van uitgaan dat hij ons schrijven van 24-08-2018 duidelijk begrepen moet hebben. Daarnaast zijn 

alle documenten die hij heeft voorgelegd in kader van zijn bijlage 19 ook opgesteld in het Nederlands. 

Indien er zou aangehaald worden dat het niet volledig duidelijk was, bijvoorbeeld door een taalbarrière, 

wat er precies verwacht werd van betrokkene moeten we opmerken dat er nergens uit het dossier blijkt 

dat betrokkene, of een derde (VDAB, andere instelling, kennis, vriend,...) contact heeft opgenomen met 

Dienst Vreemdelingenzaken om meer uitleg aangaande de brief d.d. 24- 08-2018 te vragen. Derhalve is 

het redelijk te stellen dat betrokkene weldegelijk op de hoogte was van welke bewijsstukken er 

noodzakelijk waren om te kunnen voorkomen het verblijfsrecht te verliezen. 

Er werden geen documenten voorgelegd naar aanleiding van de hierboven vermelde uitnodigingsbrief 

van Dienst Vreemdelingenzaken d.d. 24-08-2018 waarbij betrokkene werd gevraagd eventuele 

humanitaire elementen toe te lichten overeenkomstig art. 42 bis § 1, 3e lid van de wet van 15-12-1980 

waarmee rekening dient gehouden te worden bij de beoordeling van het dossier. Bijgevolg is het redelijk 

te stellen dat betrokkene zonder problemen moet in staat zijn gevolg te geven aan deze intrekking van 

het verblijfsrecht. 

Bij deze beslissing werd rekening gehouden met eventuele humanitaire elementen in overeenstemming 

met artikel 42bis § 1, 3e lid van de wet van 15-12-1980. Zo is de duur van het verblijf niet van die aard 

om de bindingen met het land van herkomst te verliezen. Er werd evenmin aangetoond door betrokkene 

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. In de hoedanigheid van EU-burger moet hij zich evengoed in de eigen lidstaat of in 

een andere lidstaat waar hij aan de verblijfsvoorwaarden voldoet kunnen vestigen, zich kunnen 

integreren, medische verzorging kunnen genieten, een gezinsleven of economische activiteit kunnen 

uitbouwen. 

Hierbij werd rekening gehouden met de in artikel 42bis § 1, 2° van de wet van 15-12-1980 vermelde 

omstandigheden. Betrokkene toont op geen enkele wijze aan wat de oorzaak is van zijn langdurige 

belasting van het sociale bijstandsstelsel en gezien betrokkene reeds sinds 01-12-2017 leefloon geniet 

is het niet onredelijk te stellen dat zijn situatie geen tijdelijk karakter betreft. De duur van zijn verblijf in 

België, noch zijn persoonlijke situatie vormen een element waardoor hij het verblijfsrecht alsnog zou 

kunnen behouden. Betrokkene heeft er oorspronkelijk zelf voor gekozen het verblijfsrecht te bekomen 

op basis van een tewerkstelling in België. Hij zou dus in staat moeten zijn in zijn eigen levensonderhoud 

te voorzien. Bij gebrek aan bewijzen dat er weldegelijk sprake is van een tijdelijk karakter van de nood 

aan sociale bijstand kan men dus weldegelijk stellen dat betrokkene een langdurige en onredelijke 

belasting vormt voor het sociale bijstandsstelsel van het rijk. 

Mochten er toch humanitaire elementen, al dan niet aangaande het tijdelijke karakter van de situatie van 

betrokkene, aanwezig zijn kunnen we enkel concluderen dat deze niet blijken uit het administratief 

dossier en dat het de nalatigheid van betrokkene is die ervoor gezorgd heeft dat er geen rekening kan 

gehouden worden met deze elementen bij gebrek aan het voorleggen van bewijzen hiervan. 

Dit document is geenszins een identiteitsbewijs noch een nationaliteitsbewijs. 

(…)” 

 

1.3. Tweede verzoekster werd op 23 maart 2018 in het bezit gesteld van een E-kaart als werknemer. Op 

23 oktober 2018 werd te haren aanzien een beslissing genomen die een einde stelt aan het recht op 

verblijf van meer dan drie maanden (bijlage 21). Dit is de tweede bestreden beslissing, die als volgt 

gemotiveerd is: 

 

“(…) 

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

MAANDEN 

 

In uitvoering van artikel 42 bis en artikel 42ter 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 
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verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt een einde gesteld aan het recht op 

verblijf van 

 

- Naam: V. G. D., Nationaliteit: Bulgarije, Geboortedatum: 28-04-1976, Geboorteplaats: R., 

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

- Naam: V. D. V., Nationaliteit: Bulgarije, Geboortedatum: 27-05-2016, 

  Identificatienummer in het Rijksregister (…). 

- Naam: V. D. V., Nationaliteit: Bulgarije, Geboortedatum: 29-08-2002, 

 Identificatienummer in het Rijksregister: (…). 

 

Reden van de beslissing: 

 

V. G. D. diende op 17-01-2017 een aanvraag tot verklaring van inschrijving (bijlage 19) in als 

werknemer. 

 

Ter staving van haar aanvraag legde zij een arbeidsovereenkomst en een dimona aangifte voor. 

 

Op 13-03-2018 werd zij in het bezit gesteld van een bijlage 8, gevolgd door een E-kaart d.d. 23-03-

2018. 

 

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

echtgenoot van betrokkene “V. V. D. - …” een volledig leefloon als persoon met gezinslast ontvangt van 

het OCMW. Dit laat uitschijnen dat ook de situatie van betrokkene zelf is gewijzigd. 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 14-08-2018 had betrokkene een afspraak bij de vreemdelingendienst van Gent, naar aanleiding van 

ons schrijven d.d. 25-06-2018, om haar huidige situatie te verduidelijken om, overeenkomstig artikel 

42bis § 1 van de wet van 15-12-1980, na te kunnen gaan of betrokkene nog voldoet aan de aan haar 

verblijf opgelegde voorwaarden. Betrokkene kwam echter niet opdagen waardoor onze dienst d.d. 24-

08-2018 overging tot het versturen van een aangetekende zending naar het adres van betrokkene met 

dezelfde vraag tot verduidelijking van haar huidige situatie. Er moet hierbij opgemerkt worden dat er een 

wettelijke verplichting geldt om een verandering van hoofdverblijfplaats ten alle tijden binnen de 8 dagen 

bekend te maken bij de gemeente van de hoofdverblijfplaats (art. 7 § 4 van het KB van 16-07-1992 

betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister....). Aangezien betrokkene nog steeds 

ingeschreven staat op het adres waarnaar de aangetekende brief gestuurd werd, rekening houdend met 

de wettelijke verplichting om de verandering van hoofdverblijfplaats mede te delen aan de gemeente, 

moet er geconcludeerd worden dat betrokkene wel degelijk de mogelijkheid gehad heeft om gehoord te 

worden om uitleg te verschaffen omtrent haar huidige situatie. Volgens de jurisprudentie van het 

Europees Hof van Justitie, moet eenieder de gelegenheid krijgen zijn of haar standpunt kenbaar te 

maken in het kader van een administratieve procedure die zijn of haar belangen op een nadelige wijze 

kan beïnvloeden. Het hof stelt bovendien dat dit recht niet absoluut is en dat betrokkene zich in dit 

verband coöperatief moet opstellen en de bevoegde autoriteiten alle relevante informatie moet 

verstrekken (HvJEU C-249/13, Boudjlida, 11 december 2014). Dit wordt bevestigd door de Raad van 

State betreffende de Belgische interpretatie van het hoorrecht, waarbij zij oordelen dat het recht om 

gehoord te worden geen absoluut recht is, waarvan afgeweken kan worden als het noodzakelijk is om 

snel op te treden of wanneer betrokkene onbereikbaar is (RvS 23 februari 1999, nr.78.887). Hieruit kan 

afgeleid worden dat er geen schending van het hoorrecht is aangezien betrokkene het zelf nagelaten 

heeft bewijsstukken voor te leggen, na verschillende pogingen haar te contacteren. Bij gebrek aan 

medewerking werd gekeken naar de informatie die wel ter onze beschikking is. 

 

Uit onderzoek van het administratief dossier blijkt dat betrokkene sinds 18-10-2016 voor onbepaalde 

duur dimona gemeld is bij K. V. Verder onderzoek van het administratief dossier heeft echter 

uitgewezen dat dit bedrijf sinds 29-09-2017 failliet verklaard is. Er zijn dan ook sinds het 4de kwartaal 

van 2016 tot op heden geen DMFA aangiften terug te vinden voor betrokkene. 

Derhalve moet ertoe besloten worden dat betrokkene, ondanks de dimona melding, niet effectief bij de 

werkgever aan de slag is. 

 

Betrokkene kan bijgevolg ook geen toepassing genieten van de uitzonderingsgronden van artikel 42bis 

§ 2 van de wet van 15-12-1980. 
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Uit onderzoek van het administratief dossier blijkt wel dat betrokkene nog 1 dag, namelijk op 25-04-

2017, dimona gemeld was bij L. V. Voor deze tewerkstelling vond er wel een DMFA aangifte plaats. 

 

Het betreft echter een marginale tewerkstelling. 

 

Op basis van een marginale tewerkstelling kan betrokkene overeenkomstig artikel 40 § 4, 1° van de wet 

van 15- 12-1980 het verblijfsrecht niet beoefenen als werknemer. 

Betrokkene kan bijgevolg ook geen toepassing genieten van de uitzonderingsgronden van artikel 42bis 

§ 2 van de wet van 15-12-1980 in kader van deze tewerkstelling. 

 

Gezien alle elementen dienen we te concluderen dat betrokkene het verblijfsrecht als werknemer niet 

langer kan behouden. 

 

Indien betrokkene momenteel werkzoekende zou zijn dienen we het volgende vast te stellen. 

 

Om te voldoen aan de voorwaarden in de hoedanigheid van werkzoekende dient betrokkene enerzijds 

aan te tonen ingeschreven te zijn als werkzoekende bij de VDAB of te beschikken over 

sollicitatiebewijzen. Aan deze voorwaarde werd niet voldaan. 

Anderzijds dient zij ook aan te tonen een reële kans op tewerkstelling te maken. Hierover valt het 

volgende op te merken. 

Uit het administratief dossier blijkt dat betrokkene reeds tewerkstellingen bekomen heeft. Haar laatste 

dag van officiële tewerkstelling, waarin zij effectief prestaties geleverd heeft, dateert intussen echter al 

van 25-04-2017. 

 

Deze tewerkstelling was marginaal waardoor, zoals hierboven reeds aangehaald, betrokkene het 

verblijfsrecht niet kon uitoefenen als werknemer. 

 

Vanaf 25-04-2017 is betrokkene er klaarblijkelijk ook niet meer in geslaagd nog een tewerkstelling te 

kunnen bemachtigen. Ze toont ook niet aan dat ze actief op zoek is naar een job. Ze toont bijvoorbeeld 

niet aan te solliciteren en ze maakt op geen enkele wijze aannemelijk dat er binnenkort verandering zal 

komen in haar situatie van werkloosheid door bijvoorbeeld een bewijs van een positief afgeronde 

sollicitatieprocedure, een werkbelofte, ... of een ander bewijs voor te leggen waaruit we kunnen afleiden 

dat betrokkene binnenkort aan de slag zal kunnen gaan. 

 

Het is niet omdat betrokkene in het verleden al tewerkgesteld geweest is dat we er automatisch kunnen 

van uitgaan dat betrokkene opnieuw tewerkgesteld zal worden in de nabije toekomst zonder enig bewijs 

dat zij tenminste actief op zoek is naar een nieuwe (niet marginale) tewerkstelling en een reële kans 

maakt om aangenomen te worden. 

Gezien al deze elementen is het derhalve niet onredelijk te stellen dat haar reële kans op tewerkstelling 

niet valt af te leiden uit het administratief dossier. Bijgevolg kan zij het verblijfsrecht als werkzoekende 

evenmin behouden. 

Verder onderzoek van het administratief dossier heeft ook uitgewezen dat betrokkene niet aangesloten 

is bij een sociale kas voor zelfstandigen. Zij is namelijk niet geregistreerd in de databank van het 

algemeen repertorium voor zelfstandige arbeiders. Aangezien betrokkene niet officieel een zelfstandige 

activiteit in België uitoefent kan zij uiteraard ook in de hoedanigheid van zelfstandige het verblijfsrecht 

niet behouden. 

 

Verder werd ook nog nagekeken of betrokkene eventueel het verblijfsrecht zou kunnen behouden in 

kader van een detachering. Indien betrokkene gedetacheerd zou worden valt zij met haar activiteiten 

onder het vrij verkeer van diensten (richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt). De wettelijke verplichtingen inzake de 

voorafgaande melding van de detachering (KB van 19 maart 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit 

van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 

december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen, 27 maart 

2013) en de regeling inzake het sociale zekerheidsstelsel (Verordening (EEG) nr. 1408/71 en 

Verordening (EG) nr. 883/2004) en dat van toepassing is op de grensoverschrijdende activiteiten zijn 

hier dus van kracht, waardoor betrokkene een geldig A1-formulier en limosa-attest moet voorleggen. 

 

Betrokkene legt hier niets van voor. 

 

Een raadpleging in het limosa kadaster toont ook aan dat er geen limosa melding voor betrokkene is.  
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Hierdoor is het duidelijk dat betrokkene op heden geen diensten als gedetacheerde verleend in België. 

 

Hierdoor kan betrokkene het verblijfsrecht als gedetacheerde dan ook niet behouden. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de echtgenoot van betrokkene beroep moet doen op financiële 

steun van het OCMW om in het levensonderhoud van het gezin te voorzien. Het betreft een volledig 

leefloon als persoon met gezinslast, wat impliceert dat betrokkene zelf ook geen of tenminste 

ontoereikende bestaansmiddelen heeft. De bestaansmiddelen verschaft door het OCMW worden ter 

beschikking gesteld door de Belgische overheid, wat uiteraard niet in overeenstemming is met de 

voorwaarden zoals opgenomen in artikel 40 § 4, eerste lid, 2° van de wet van 15-12-1980. 

 

Bijgevolg kan betrokkene ook onmogelijk het verblijfsrecht behouden als beschikker van voldoende 

bestaansmiddelen. 

 

Aangezien betrokkene niet langer voldoet aan de eerder vermelde verblijfsvoorwaarden wordt een einde 

gesteld aan het verblijfsrecht overeenkomstig artikel 42bis § 1 van de wet van 15-12-1980. 

Er dient opgemerkt te worden dat er door dienst Vreemdelingenzaken voldoende initiatief werd 

genomen om, ondanks het feit dat betrokkene weigert mee te werken, toch na te gaan of er geen basis 

is waarop zij het verblijfsrecht zou kunnen behouden. Uit de informatie waarover wij kunnen beschikken 

blijkt dit echter nergens. 

 

In hoeverre betrokkene eventueel zou voldoen aan de voorwaarden om in een andere hoedanigheid, 

overeenkomstig art. 40 § 4 van de wet van 15-12-1980, het verblijfsrecht te behouden, kan bij gebrek 

aan medewerking niet worden vastgesteld. 

 

Waarom betrokkene nalaat zulke belangrijke informatie mee te delen valt niet af te leiden uit het 

administratief dossier. In ons schrijven van 24-08-2018 wordt duidelijk vermeld welke bewijsstukken 

voorgelegd moeten worden en wordt duidelijk vermeld dat er overwogen wordt om een einde te maken 

aan het verblijfsrecht. Betrokkene diende oorspronkelijk haar bijlage 19 in het Nederlands in. Men kan er 

dus van uitgaan dat zij ons schrijven van 24-08-2018 duidelijk begrepen moet hebben. Daarnaast zijn 

alle documenten die zij heeft voorgelegd in kader van haar bijlage 19 ook opgesteld in het Nederlands. 

Indien er zou aangehaald worden dat het niet volledig duidelijk was, bijvoorbeeld door een taalbarrière, 

wat er precies verwacht werd van betrokkene moeten we opmerken dat er nergens uit het dossier blijkt 

dat betrokkene, of een derde (OCMW, VDAB, andere instelling, kennis, vriend,...) contact heeft 

opgenomen met Dienst Vreemdelingenzaken om meer uitleg aangaande de brief d.d. 24-08-2018 te 

vragen. Derhalve is het redelijk te stellen dat betrokkene weldegelijk op de hoogte was van welke 

bewijsstukken er noodzakelijk waren om te kunnen voorkomen het verblijfsrecht te verliezen. 

 

Er werden geen documenten voorgelegd naar aanleiding van de hierboven vermelde uitnodigingsbrief 

van Dienst Vreemdelingenzaken d.d. 24-08-2018 waarbij betrokkene werd gevraagd eventuele 

humanitaire elementen toe te lichten overeenkomstig art. 42 bis § 1, 3® lid van de wet van 15-12-1980 

waarmee rekening dient gehouden te worden bij de beoordeling van het dossier. Bijgevolg is het redelijk 

te stellen dat betrokkene zonder problemen moet in staat zijn gevolg te geven aan deze intrekking van 

het verblijfsrecht. 

 

Bij deze beslissing werd rekening gehouden met eventuele humanitaire elementen in overeenstemming 

met artikel 42bis § 1, 3e lid van de wet van 15-12-1980. Zo is de duur van het verblijf niet van die aard 

om de bindingen met het land van herkomst te verliezen. Er werd evenmin aangetoond door betrokkene 

dat haar 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 zij zich in de onmogelijkheid zou bevinden om gevolg te geven 

aan deze beslissing. In de hoedanigheid van EU-burger moet zij zich evengoed in de eigen lidstaat of in 

een andere lidstaat waar zij aan de verblijfsvoorwaarden voldoet kunnen vestigen, zich kunnen 

integreren, medische verzorging kunnen genieten, een gezinsleven of economische activiteit kunnen 

uitbouwen. 

Hierbij werd rekening gehouden met de in artikel 42bis §1,2° van de wet van 15-12-1980 vermelde 

omstandigheden. Betrokkene toont op geen enkele wijze aan wat de oorzaak is van de langdurige 

belasting van het sociale bijstandsstelsel door het gezin en gezien de echtgenoot van betrokkene reeds 

sinds 01-12-2017 leefloon geniet is het niet onredelijk te stellen dat hun situatie geen tijdelijk karakter 

betreft. De duur van haar verblijf in België, noch haar persoonlijke situatie vormen een element 

waardoor zij het verblijfsrecht alsnog zou kunnen behouden. Betrokkene heeft er oorspronkelijk zelf voor 
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gekozen het verblijfsrecht te bekomen op basis van een tewerkstelling in België. Zij zou dus in staat 

moeten zijn in haar eigen levensonderhoud te voorzien. Bij gebrek aan bewijzen dat er weldegelijk 

sprake is van een tijdelijk karakter van de nood aan sociale bijstand kan men dus weldegelijk stellen dat 

het gezin een langdurige en onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandsstelsel van het rijk. 

 

Mochten er toch humanitaire elementen, al dan niet aangaande het tijdelijke karakter van de situatie van 

het gezin, aanwezig zijn kunnen we enkel concluderen dat deze niet blijken uit het administratief dossier 

en dat het de nalatigheid van betrokkene is die ervoor gezorgd heeft dat er geen rekening kan 

gehouden worden met deze elementen bij gebrek aan het voorleggen van bewijzen hiervan. 

 

Het verblijfsrecht van haar kinderen “V. D. V. en V. D. V.” dient eveneens beëindigd te worden. Zij 

verkregen immers het verblijfsrecht op basis van gezinshereniging met hun moeder. 

Het verblijfsrecht van de kinderen dient beëindigd te worden overeenkomstig artikel 42ter §1,1" van de 

wet van 15-12-1980. 

Er werden geen documenten voorgelegd naar aanleiding van de hierboven vermelde uitnodigingsbrief 

van Dienst Vreemdelingenzaken d.d. 24-08-2018 waarbij aan de moeder van betrokkene werd gevraagd 

eventuele humanitaire elementen toe te lichten overeenkomstig art. 42ter § 1, 3e lid van de wet van 15-

12-1980 waarmee rekening dient gehouden te worden bij de beoordeling van het dossier. Bijgevolg is 

het redelijk te stellen dat ook de minderjarige kinderen zonder problemen in staat moeten zijn gevolg te 

geven aan deze intrekking van het verblijfsrecht. 

 

Voor zover er humanitaire bezwaren zouden zijn overeenkomstig art. 42ter § 1, 3°lid van diezelfde wet 

dient opgemerkt te worden dat de kinderen de Bulgaarse nationaliteit hebben en dus als EU-burgers in 

staat moeten 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 ouders van de kinderen in 

de desbetreffende lidstaat aan de verblijfsvoorwaarden voldoen of eventueel zouden kiezen voor 

terugkeer in de eigen lidstaat. 

(…)” 

 

1.4. Derde verzoeker werd op 30 mei 2017 in het bezit gesteld van een E-kaart als werknemer. Op 12 

juli 2019 werd een beslissing genomen die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie 

maanden (bijlage 21). Dit is de derde bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“(…) 

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 1930 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; V., A. V., Nationaliteit Bulgarije, Geboortedatum; 23.09.1997, Geboorteplaats; R., 

Identificatienummer in het Rijksregister. (…) , Verblijvende te; (…). 

 

Reden van de beslissing: 

 

Betrokkene diende een aanvraag van verklaring van inschrijving in als werknemer op 17.01.2017. Hij 

werd op 12.05.2017 in het bezit gesteld van een bijlage 8 en op 30.05.2017 verkreeg hij de E-kaart. 

Overeenkomstig art. 42 bis. §1 (wet 15.12,1980) kan de staatssecretaris of zijn gemachtigde controleren 

of er nog steeds wordt voldaan aan de verblijfsvoorwaarden. Bijgevolg werden er op 27.08.2018 daarom 

instructies gestuurd naar de gemeente om betrokkene op te roepen en hem in kennis te stellen van 

onze uitnodigingsbrief. Betrokkene ging niet in op de vraag van de gemeente, waarna diezelfde 

uitnodigingsbrief aangetekend opgestuurd werd naar de gemeente. Op 13.05.2019 werd deze 

aangetekende brief aangeboden op het adres van betrokkene, maar betrokkene kon niet aangetroffen 

worden door de postbode. Daarna werd de zending beschikbaar gesteld in het afhaalpunt. doch 

betrokkene ging deze brief nooit afhalen. Er meet hierbij opgemerkt worden dat er een wettelijke 

verplichting geldt om een verandering van hoofdverblijfplaats te alle tijden binnen de 8 dagen bekend te 

maken bij de gemeente van de hoofdverblijfplaats (art 7 § 4 van het KB van 16.07.1992 betreffende de 

bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister). Aangezien betrokkene nog steeds ingeschreven 

staat op het adres waarnaar de aangetekende brief gestuurd werd, rekening houdend met de wettelijke 

verplichting om de verandering van hoofdverblijfplaats mede te delen aan de gemeente, moet er 

geconcludeerd worden dat betrokkene wel degelijk de mogelijkheid gehad heeft om gehoord te worden 
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cm uitleg te verschaffen omtrent zijn huidige situatie. Volgens de jurisprudentie van het Europees Hof 

van Justitie, moet eenieder de gelegenheid krijgen zijn standpunt kenbaar te maken in het kader van 

een administratieve procedure die zijn belangen op een nadelige wijze kan beïnvloeden. Het hof stelt 

bovendien dat dit recht niet absoluut is en dat betrokkene zich in dit verband coöperatief meet opstellen 

en de bevoegde autoriteiten alle relevante informatie moet verstrekken (HvJEU C-249/13, Boudjlida, 11 

december 2014). Dit wordt bevestigd door de Raad van State betreffende de Belgische interpretatie van 

hei hoorrecht, waarbij zij oordelen dat het recht om gehoord te worden geen absoluut recht is, waarvan 

afgeweken kan worden als het noodzakelijk is om snel op te treden of wanneer betrokkene 

onbereikbaar is (RvS 23 februari 1999, nr.78.S87). Hieruit kan afgeleid worden dat er geen schending 

van het hoorrecht is aangezien betrokkene het zelf nagelaten heeft bewijsstukken voor te leggen, na 

verschillende pogingen hem te contacteren. Bij gebrek aan bewijsstukken werd het administratief 

dossier grondig geconsulteerd. 

 

Betrokkene deed een aanvraag als werknemer. Bijgevolg werd de databank van de Rijksdienst voor 

Sociale Zekerheid (RSZ) geconsulteerd, d.d. 12.07.2019 en waarvan een kopie werd toegevoegd aan 

het dossier. Hieruit is gebleken dat betrokkene gewerkt heeft tot 11,01.2019, waarna hij geen enkele 

dag meer gewerkt heeft, zelfs niet als uitzendkracht of op proef. Aangezien de tewerkstelling van 

betrokkene achterhaald is, kan hij zijn verblijf als werknemer niet behouden. Betrokkene kan bovendien 

geen aanspraak maken op de uitzonderingsgronden onder art. 42 bis. §2, 2° en 3° (wet 15.12.1980). 

Betrokkene is namelijk reeds langer dan 6 maanden werkloos en heeft nog geen jaar gewerkt. Gezien 

bovenstaande bevindingen kan betrokkene het verblijf als werknemer (art. 50, §2, 1° - KB 08.10.1981) 

niet behouden. Bij gebrek aan tewerkstelling dient betrokkene als werkzoekende beschouwd te worden. 

Bij gebrek aan medewerking van betrokkene werden er echter geen bewijsstukken voorgelegd. 

Bijgevolg kan er onmogelijk vastgesteld worden dat betrokkene nog voldoet aan de voorwaarden 

overeenkomstig art. 50, §2, 3° (KB 08.10.1981) Betrokkene kan bijgevolg het verblijf niet behouden als 

werkzoekende. Het dossier bevat bewijzen van steun van het OCMW. Betrokkene dient dus beschouwd 

te worden als economisch niet-actief, waardoor hij als beschikker van voldoende bestaansmiddelen 

beschouwd dient te worden. Echter aangezien de bestaansmiddelen aangeleverd worden door het 

OCMW, wat de facto beschouwd wordt als het sociale bijstandsstelsel, kan er onmogelijk gesteld 

worden dat betrokkene overeenkomstig art. 40. §4, 1a lid, 2* (wet 15.12.1980) heeft aangetoond dat hij 

kan voorkomen ten laste te vallen van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. Betrokkene voldoet 

bijgevolg niet aan de voorwaarden om het verblijf te behouden als beschikker van voldoende 

bestaansmiddelen. 

Nergens in het dossier is er enig ander bewijs dat kan aantonen dat betrokkene in een andere 

hoedanigheid wel zou voldoen aan de voorwaarden (art 40, §4, 1e lid - wet 15.12.1980 en art. 50, §2 - 

KB 08.10.1981). Aangezien betrokkene niet heeft aangetoond dat hij heden voldoet aan de 

voorwaarden wordt er overeenkomstig art. 42 bis, §1 (wet 15.12.1980) een einde gesteld aan het verblijf 

van betrokkene.  

 

Bij het nemen van deze beslissing werd rekening gehouden met de bepalingen in art. 42 bis, §1, 2de lid 

(wet 15.12.1980). 

Betrokkene beeft namelijk geen bewijsstukken voorgelegd waaruit kan blijken dat zijn problemen slechts 

tijdelijk van aard zijn. 

Betrokkene toont niet aan binnen welke termijn hij terug economisch actief zal zijn. en bijgevolg dus niet 

meer afhankelijk zal zijn van sociale bijstand. Bovendien krijgt hij het volledige bedrag, uitkeerbaar voor 

de categorie van samenwonende. Ook is de duur van zijn verblijf niet van dien aard dat hij alle binding 

mei zijn land van herkomst verloren heeft. 

 

Er werden verder ook geen relevante documenten voorgelegd naar aanleiding van de hierboven 

vermelde uitnodigingsbrief waarbij betrokkene werd gevraagd eventuele humanitaire elementen toe te 

lichten (art. 42 bis, §1 - wet 15.12.1950) waarmee rekening dient gehouden te worden bij de beoordeling 

van hel dossier. Nergens uit het dossier kan er evenmin afgeleid worden dat de leeftijd, de 

gezinssituatie, de economische situatie en de sociale en culturele integratie in hel 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. De duur van het verblijf is 

evenmin van dien aard dat betrokkene hierdoor de binding met zijn land van herkomst zou verloren zijn. 

Bovendien, in de hoedanigheid van EU-burger, moet hij evengoed in de eigen lidstaat of in een andere 

lidstaat waar hij aan de verbiijfsvoorwaarden voldoet, zich kunnen vestigen, zich kunnen integreren, 

medische verzorging kunnen genieten, een gezinsleven of economische activiteit kunnen uitbouwen. 

(…)” 
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2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. In de nota met opmerkingen werpt de verwerende partij op dat de beslissing ten aanzien van derde 

verzoeker werd genomen op 12 juni 2019 en hem ter kennis werd gebracht op 27 augustus 2019. Zij 

voert aan dat het op 27 september 2019 ingediende beroep tot nietigverklaring laattijdig is. 

 

Ter terechtzitting gewezen op deze exceptie, beperkt verzoekers’ advocaat zich ertoe te verwijzen naar 

het verzoekschrift. 

 

Uit de gegevens van de zaak blijkt dat een afschrift van de derde bestreden beslissing aan (derde) 

verzoeker werd overhandigd door de gemachtigd beambte van de burgemeester van Gent op 27 

augustus 2019. De kennisgeving vermeldt "weigert te tekenen". 

 

Overeenkomstig artikel 39/57, §2, 3°, 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) neemt de beroepstermijn van 30 dagen in dat geval een aanvang op de eerste dag 

die volgt op de afgifte of de weigering van ontvangst. In casu was dit woensdag 28 augustus 2019. De 

laatste dag van de beroepstermijn viel bijgevolg op donderdag 26 september 2019. 

 

De verwerende partij moet bijgevolg worden bijgetreden. Het op 27 september 2019 ingediende beroep 

is onontvankelijk ratione temporis ten aanzien van de derde bestreden beslissing. 

 

2.2. In een tweede exceptie voert de verwerende partij aan dat het beroep ingediend door eerste en 

tweede verzoeker onontvankelijk is omdat het geen uiteenzetting van de feiten in de middelen bevat, 

zoals bedoeld in artikel 39/69, §1, tweede lid, 4°, van de vreemdelingenwet. Verweerder meent dat niet 

wordt aangegeven welke rechtsregel of rechtsbeginsel door de bestreden beslissingen werd 

geschonden. 

 

Uit de lezing van het - weliswaar summiere - verzoekschrift kan worden opgemaakt dat verzoekers het 

niet eens zijn met de bestreden beslissingen. Zij voeren tal van feitelijke elementen aan zoals het feit dat 

eerste verzoeker momenteel gezondheidsproblemen heeft aan zijn vinger, dat hij zich bij ‘Jobfixers’ 

heeft ingeschreven en dat tweede verzoekster geen uitkering heeft genoten in de periode van 1 juli 2017 

tot en met 9 september 2019. Daarnaast citeren verzoekers artikel 42bis, tweede lid, van de 

vreemdelingenwet, dat stelt dat teneinde te bepalen of de burger van de Unie een onredelijke belasting 

vormt voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk er rekening moet worden gehouden met het al dan 

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

en het bedrag van de aan hem uitgekeerde steun. Verzoekers betogen dat zij geen onredelijke belasting 

vormen voor het sociale bijstandsstelsel en de verwerende partij is uitgegaan van “feitelijke 

vergetelheden”. 

 

Verzoekers voeren daarmee de schending aan van de materiële motiveringsplicht, hetgeen de 

verwerende partij met haar verweer in de nota met opmerkingen ook zo lijkt te hebben opgevat. 

Aangezien het antwoord op het middel een inhoudelijk antwoord lijkt te vergen, kan niet zonder meer 

worden gesteld dat verzoekers geen middelen hebben aangewend tegen de bestreden beslissingen.  

 

De tweede exceptie wordt dan ook verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Het aangevoerde enig middel wordt door verzoekers als volgt uiteengezet:  

 

“(zie stuk nr. 1) 

Wat betreft de heer V. D. V., beschikt deze inderdaad sedert 1 januari 2018 over een leefloon. 

 

(zie stuk nr. 2) 

De heer V. D. V. kampt, ten gevolge een ongeval, reeds meer dan één jaar en drie maanden met 

gezondheidsproblemen betreffende zijn vinger. 

 

(zie stuk nr. 3) 
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Voorgaande medische problematiek bemoeilijkt zijn zoektocht naar een passende job. Sedert 13 

september 2019 is de heer V. D. V. ingeschreven bij JobFlXERS ten einde een passende betrekking te 

bekomen waar hij arbeidsprestaties kan verrichten aangepast aan zijn hiervoor uiteengezette 

gezondheidssituatie. 

 

(zie stuk nr. 4) 

 

De heer V. D. V. behoudt zich het recht voor lopende de procedure een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst 

voor te leggen. 

Wat betreft mevrouw G. D. V., dient te worden opgemerkt dat zij hier niet leeft op kosten van de staat. 1. 

Dit blijkt uit een attest d.d. 9 september 2019 uitgaande van de BOND MOYSON stavende dat mevrouw 

G. D. V. geen uitkeringen heeft genoten in de periode 1 juli 2017 tot en met 9 september 2019. 

 

(zie stuk nr. 5) 

 

Wat betreft de heer A. V. V., beschikt deze inderdaad sedert 14 januari 2019 over een leefloon. 

 

(zie stuk nr. 6) 

 

Daarvoor werkte hij o.a. bij de bvba A. 

 

(zie stuk nr. 7) 

 

De werkloosheid van de de heer A. V. V. is te wijten o.a. aan een scheur in zijn meniscus wegens 

overbelasting van zijn knie op zijn voormalig werk. 

 

(zie stuk nr. 8) 

 

De heer A. V. V. is eveneens ingeschreven bij JobFlXERS ten einde een passende betrekking te 

bekomen waar hij arbeidsprestaties kan verrichten aangepast aan zijn hiervoor uiteengezette 

gezondheidssituatie. 

 

De heer A. V. V. behoudt zich het recht voor lopende de procedure een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst 

voor te leggen. 

 

Artikel 42bis, tweede lid van de wet van 15 december 1980 stelt: 

 

"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." 

 

Gelet op het beperkt leefloon getrokken door de heren V. D. V. en A. V. V., alsook hun beider 

gezondheidssituatie en hun inspanningen om aangepast werk te zoeken, vormen zij geen onredelijke 

belasting van het sociale bijstandstelsel van het Rijk en dient hun verblijfsrecht niet te einde te worden 

gesteld. 

 

De gemachtigde van de Minister is aldus zijn rechtsmacht te buiten gegaan, aangezien hij is uitgegaan 

van feitelijke vergetelheden. Daarenboven, zou het kennelijk onredelijk zijn om op basis van de correcte 

feiten - zoals hiervoor geschetst - tot (een) gelijkaardige beslissing(en) te komen. 

 

Gelet op het voorgaande, verzoeken verzoekers u de voormelde beslissingen te annuleren.” 

 

3.2. De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven. Dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 5 december 

2011, nr. 216.669; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). De materiële 

motivering vereist met andere woorden dat voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare 

motieven een voldoende feitelijke grondslag moet bestaan. 
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Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht treedt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad) niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten gaat 

vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar gedane 

feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of 

deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen (RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

Uit lezing van het verzoekschrift blijkt dat de verzoekers erkennen dat zij niet langer voldoen aan de 

verblijfsvoorwaarden overeenkomstig artikel 40, §4, van de vreemdelingenwet. Verzoekers erkennen dat 

het gezin een leefloon geniet en geven als reden hiervoor gezondheidsproblemen aan die het vinden 

van een passende job bemoeilijken. Tweede verzoekster zou daarentegen geen uitkeringen genoten 

hebben in de periode van 1 juli 2017 tot en met 9 september 2019. Verzoekers zijn van oordeel dat zij 

geen onredelijke belasting vormen voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk overeenkomstig artikel 

42bis, tweede lid, van de vreemdelingenwet en stellen dat de verwerende partij haar rechtsmacht te 

buiten is gegaan door een einde te stellen aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden. 

 

Zoals de verwerende partij terecht aanvoert in haar nota met opmerkingen, dient er geen rekening te 

worden gehouden met stukken of informatie die verzoekers niet tijdig ter kennis hebben gebracht aan de 

verwerende partij. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt immers dat verzoekers op 25 juni 

2018 werden uitgenodigd om in het kader van een onderzoek in het licht van de artikelen 42bis of 44, 

§1, van de vreemdelingenwet hun individuele situatie toe te lichten. Verzoekers hebben nagelaten om 

tijdig te reageren op deze uitnodiging. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat eerste en tweede verzoeker op 14 augustus 2018 een afspraak 

hadden bij de vreemdelingendienst van de stad Gent, maar dat zij niet opdaagden. De verwerende partij 

heeft hen vervolgens op 25 juni 2019 een aangetekend schrijven verzonden. Deze brief werd door 

verzoekers niet afgehaald.  

 

De eerste bestreden beslissing motiveert in dit verband:  

 

“Op 14-08-2018 had betrokkene een afspraak bij de vreemdelingendienst van Gent, naar aanleiding van 

ons schrijven d.d. 25-06-2018, om zijn huidige situatie te verduidelijken om, overeenkomstig art. 42bis § 

1 van de wet van 15-12-1980, na te kunnen gaan of betrokkene nog voldoet aan de aan zijn verblijf 

opgelegde voorwaarden. Betrokkene kwam echter niet opdagen waardoor onze dienst d.d. 24-08-2018 

overging tot het versturen van een aangetekende zending naar het adres van betrokkene met dezelfde 

vraag tot verduidelijking van zijn huidige situatie. Er moet hierbij opgemerkt worden dat er een wettelijke 

verplichting geldt om een verandering van hoofdverblijfplaats ten alle tijden binnen de 8 dagen bekend 

te maken bij de gemeente van de hoofdverblijfplaats (art. 7 § 4 van het KB van 16-07-1992 betreffende 

de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister….). Aangezien betrokkene nog steeds 

ingeschreven staat op het adres waarnaar de aangetekende brief gestuurd werd, rekening houdend met 

de wettelijke verplichting om de verandering van hoofdverblijfplaats mede te delen aan de gemeente, 

moet er geconcludeerd worden dat betrokkene wel degelijk de mogelijkheid gehad heeft om gehoord te 

worden om uitleg te verschaffen omtrent zijn huidige situatie. Volgens de jurisprudentie van het 

Europees Hof van Justitie, moet eenieder de gelegenheid krijgen zijn of haar standpunt kenbaar te 

maken in het kader van een administratieve procedure die zijn of haar belangen op een nadelige wijze 

kan beïnvloeden. Het hof stelt bovendien dat dit recht niet absoluut is en dat betrokkene zich in dit 

verband coöperatief moet opstellen en de bevoegde autoriteiten alle relevante informatie moet 

verstrekken (HvJEU C-249/13, Boudjlida, 11 december 2014). Dit wordt bevestigd door de Raad van 

State betreffende de Belgische interpretatie van het hoorrecht, waarbij zij oordelen dat het recht om 

gehoord te worden geen absoluut recht is, waarvan afgeweken kan worden als het noodzakelijk is om 

snel op te treden of wanneer betrokkene onbereikbaar is (RvS 23 februari 1999, nr.78.887). Hieruit kan 

afgeleid worden dat er geen schending van het hoorrecht is aangezien betrokkene het zelf nagelaten 

heeft bewijsstukken voor te leggen, na verschillende pogingen hem te contacteren. Bij gebrek aan 

medewerking werd gekeken naar de informatie die wel ter onze beschikking is.” 

 

En de tweede bestreden beslissing:  

  

“Op 14-08-2018 had betrokkene een afspraak bij de vreemdelingendienst van Gent, naar aanleiding van 

ons schrijven d.d. 25-06-2018, om haar huidige situatie te verduidelijken om, overeenkomstig artikel 
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42bis § 1 van de wet van 15-12- 1980, na te kunnen gaan of betrokkene nog voldoet aan de aan haar 

verblijf opgelegde voorwaarden. Betrokkene kwam echter niet opdagen waardoor onze dienst d.d. 24-

08-2018 overging tot het versturen van een aangetekende zending naar het adres van betrokkene met 

dezelfde vraag tot verduidelijking van haar huidige situatie. Er moet hierbij opgemerkt worden dat er een 

wettelijke verplichting geldt om een verandering van hoofdverblijfplaats ten alle tijden binnen de 8 dagen 

bekend te maken bij de gemeente van de hoofdverblijfplaats (art. 7 § 4 van het KB van 16-07-1992 

betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister….). Aangezien betrokkene nog steeds 

ingeschreven staat op het adres waarnaar de aangetekende brief gestuurd werd, rekening houdend met 

de wettelijke verplichting om de verandering van hoofdverblijfplaats mede te delen aan de gemeente, 

moet er geconcludeerd worden dat betrokkene wel degelijk de mogelijkheid gehad heeft om gehoord te 

worden om uitleg te verschaffen omtrent haar huidige situatie  

Volgens de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie, moet eenieder de gelegenheid krijgen zijn 

of haar standpunt kenbaar te maken in het kader van een administratieve procedure die zijn of haar 

belangen op een nadelige wijze kan beïnvloeden. Het hof stelt bovendien dat dit recht niet absoluut is 

en dat betrokkene zich in dit verband coöperatief moet opstellen en de bevoegde autoriteiten alle 

relevante informatie moet verstrekken (HvJEU C-249/13, Boudjlida, 11 december 2014). Dit wordt 

bevestigd door de Raad van State betreffende de Belgische interpretatie van het hoorrecht, waarbij zij 

oordelen dat het recht om gehoord te worden geen absoluut recht is, waarvan afgeweken kan worden 

als het noodzakelijk is om snel op te treden of wanneer betrokkene onbereikbaar is (RvS 23 februari 

1999, nr.78.887). Hieruit kan afgeleid worden dat er geen schending van het hoorrecht is aangezien 

betrokkene het zelf nagelaten heeft bewijsstukken voor te leggen, na verschillende pogingen haar te 

contacteren. Bij gebrek aan medewerking werd gekeken naar de informatie die wel ter onze beschikking 

is.” 

 

Deze motivering wordt niet betwist. Verzoekers kunnen de verwerende partij niet verwijten dat geen 

rekening werd gehouden met gegevens waarover het bestuur bij het nemen van de beslissingen niet 

beschikte. Nu door verzoekers geen elementen werden aangebracht met betrekking tot de oorzaak van 

de langdurige belasting voor het sociale bijstandsstelsel door het gezin, kon de verwerende partij in 

overeenstemming met artikel 42bis van de vreemdelingenwet het verblijf beëindigen.  

 

Verzoekers maken niet aannemelijk dat de bestreden beslissingen zijn genomen op grond van onjuiste 

feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijke of onzorgvuldige wijze. Een schending van de materiële 

motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel in het licht van artikel 42bis van de 

vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

Het middel is ongegrond.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig januari tweeduizend twintig 

door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 


