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 nr. 251 772 van 29 maart 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. CHRISTIAENS 

Torhoutsesteenweg 335 

8400 OOSTENDE 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Spaanse nationaliteit te zijn, op 4 november 2020 

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

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 15 september 2020 die 

een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden (bijlage 21). 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 25 januari 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 februari 

2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VANDEN BOGAERDE, die loco advocaat V. CHRISTIAENS 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, 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 19 februari 2019 dient verzoeker een aanvraag in voor een verklaring van inschrijving als werk-

zoekende. Hij wordt op 27 augustus 2019 in het bezit gesteld van de elektronische E-kaart.  
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Op 15 september 2020 neemt de gemachtigde van de destijds bevoegde minister de beslissing die een 

einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden. Dit is de bestreden beslissing, die luidt 

als volgt:  

 

“In uitvoering van artikel 42 bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 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: [M.M., I.] 

Nationaliteit: Spanje 

Geboortedatum: […] 

Geboorteplaats: […] 

Identificatienummer in het Rijksregister: […] 

Verblijvende te: […] 

 

Reden van de beslissing 

 

Betrokkene diende een aanvraag van verklaring van inschrijving in als werkzoekende op 19.02.2019 en 

verkreeg de E-kaart op 27.08.2019. Uit het administratief onderzoek blijkt dat de situatie van betrokkene 

echter totaal gewijzigd is.  

Sinds december 2019 wordt Dienst Vreemdelingenzaken regelmatig ingelicht door de POD 

Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid over het feit 

dat betrokkene financiële steun ontvangt van het OCMW. Overeenkomstig artikel 42bis, §1 van de wet 

van 15.12.1980 kan de minister of zijn gemachtigde controleren of er nog steeds aan de naleving van de 

verblijfsvoorwaarden wordt voldaan. Op 29.01.2020 werd er daarom een brief verstuurd aan de 

gemeente met de vraag om betrokkene uit te nodigen om nieuwe bewijsstukken voor te leggen 

aangaande de huidige economische situatie of bestaansmiddelen. Betrokkene nam op 04.05.2020 in 

kennis gesteld van deze beslissing gezien hij op die dag onze aangetekende zending afhaalde bij een 

PostPunt. Tot op heden heeft hij nog niet gereageerd op de uitnodiging. Hij legde bijgevolg geen enkel 

bewijsstuk voor van zijn huidige economische situatie of bestaansmiddelen. Er werd nochtans 

uitdrukkelijk in de uitnodigingsbrief, die hij ontvangen heeft, vermeld dat hij bij gebrek aan bewijzen van 

zijn huidige situatie het verblijfsrecht kon verliezen. Toch ging betrokkene niet in op onze vraag. 

 

Bij gebrek aan medewerking van betrokkene, werd er in de mate van het mogelijke een eigen 

onderzoek gedaan en werd de databank van de RSZ geraadpleegd om na te gaan of betrokkene het 

verblijfsrecht eventueel kan behouden als werknemer, zelfstandige of gedetacheerde. 

 

Betrokkene blijkt sinds zijn aanvraag slechts voor zeer korte perioden tewerkgesteld te zijn geweest nl. 

op 07.06.2019, van 17.06.2019 tot 21.06.2019 en op 24.06.2019 en 26.06.2019. Nadien is hij niet meer 

aan het werk geweest. Op basis van achterhaalde tewerkstelling kan het verblijfsrecht als werknemer 

(art. 40 §4, 1e lid 1° - wet 15.1.1980) niet behouden worden. Betrokkene kan ook geen toepassing 

genieten van de uitzonderingsgronden van  art. 42 bis §2, 2° of 3° van de wet van 15.12.1980 om het 

verblijfsrecht te behouden. Hij heeft immers geen volledig jaar gewerkt (art. 42 bis §2, 2°) en is reeds 

meer dan 6 maanden werkloos (art. 42 bis §2, 3°).  

 

Betrokkene werd niet gemeld in ARZA (Algemeen Repertorium voor Zelfstandige Arbeiders) of het 

Limosa-kadaster en kan het verblijfsrecht ook niet behouden als zelfstandige of gedetacheerde (art. 40 

§4, 1e lid, 1° - wet 15.12.1980). 

 

We kunnen uit het dossier wel afleiden dat betrokkene zich bij gebrek aan enige economische activiteit 

diende te wenden tot het OCMW om in de bestaansmiddelen te kunnen voorzien. Betrokkene moet dus 

eigenlijk beschouwd worden als beschikker van voldoende bestaansmiddelen maar aangezien deze 

bestaansmiddelen ter beschikking gesteld worden door de Belgische overheid en hij al meer dan een 

jaar leefloon ontvangt, dient te worden vastgesteld dat hij niet aan de voorwaarden voldoet zoals 

voorzien in art. 40, §4 van de wet van 15.12.1980 en daarenboven een onredelijke belasting vormt voor 

het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. Betrokkene toont wegens gebrek aan medewerking ook op 

geen enkele wijze aan wat de oorzaak is van de langdurige belasting van het sociale bijstandsstelsel. 

We kunnen hier dan ook geen rekening mee houden bij de beoordeling van het dossier. Betrokkene kan 

het verblijfsrecht als beschikker van voldoende bestaansmiddelen bijgevolg ook niet behouden (art. 40 

§4,  1e lid, 2° - wet 15.12.1980) . 
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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 en bewijsstukken niet worden vastgesteld. 

 

Bij gebrek aan medewerking van betrokkene werden er ook geen relevante documenten van eventuele 

humanitaire elementen voorgelegd, overeenkomstig 42 bis §1, 2e en/of 3e lid van de wet van 

15.12.1980, waarnaar gevraagd werd in de uitnodigingsbrief en waarmee rekening dient gehouden te 

worden bij de beoordeling van het dossier. Er werd dus niet aangetoond dat de leeftijd, gezondheids-

toestand, gezinssituatie en economische situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk een gegronde 

reden zou zijn om te besluiten dat betrokkene het verblijfsrecht mag behouden. 

 

Betrokkene heeft onze uitnodigingsbrief wel degelijk ontvangen en hiervan bijgevolg kennis genomen. 

Er werd uitdrukkelijk in de brief vermeld dat hij bij gebrek aan bewijzen van de huidige situatie het 

verblijfsrecht kon verliezen maar hij heeft ons niets van informatie of bewijsstukken omtrent de huidige 

economische situatie of bestaansmiddelen, overgemaakt. Er is bijgevolg geen schending van het 

hoorrecht aangezien betrokkene kennis genomen heeft van onze brief en het zelf heeft nagelaten om 

bewijsstukken voor te leggen. 

 

Bij gebrek aan medewerking van betrokkene en bewijsstukken kan er dus niet vastgesteld worden dat 

betrokkene nog voldoet aan de voorwaarden overeenkomstig art. 40 §4 van de wet van 15.12.1980. 

Hierdoor dient er, overeenkomstig art. 42 bis §1 van de wet van 15.12.1980, een einde gesteld te 

worden aan het verblijfsrecht van betrokkene. 

 

Deze beslissing kan na het verstrijken van de beroepstermijn of bij een eventueel beroep, na uitspraak 

waarbij het beroep wordt afgewezen, gevolgd worden door een verwijderingsmaatregel.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoeker heeft ervoor geopteerd een synthesememorie neer te leggen. Overeenkomstig artikel 39/81, 

zevende 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) doet de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) uitspraak op basis van de synthesememorie behoudens 

wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 6 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: het EVRM), van de 

artikelen 40, § 4 en 42bis van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

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

van de materiële motiveringsplicht.  

 

Hij vat het middel in zijn synthesememorie samen als volgt:  

 

“Verweerster stelt dat zij geen niet-ontvangen docht gevraagde toelichting van verzoeker heeft 

ontvangen. Er wordt verwezen naar een aanvraag van de Dienst Vreemdelingenzaken aan Stad 

Oostende en een brief van Stad Oostende die volgens verweerster zou zijn opgehaald in een postpunt 

op 04.05.2020.  

Verzoeker is formeel: hij heeft van stad Oostende nooit een uitnodiging ontvangen om aanvullende 

stukken in zijn dossier te bezorgen. Voor zover verzoeker weet, is hij nog nooit in een Postpunt 

geweest. Bovendien lijkt dat onmogelijk: zowat alle winkels waren gesloten tot en met 10.05.2020. Pas 

op 11.05.2020 ging de versoepeling van de coronamaatregelen fase 1-b in.  

Had hij die brief ontvangen, quod non, dan was hij daar meteen mee geweest naar zijn sociaal assistent 

en/of raadsman, die verzoeker al geruime tijd -bijstaan. 

Verzoeker heeft aldus niet de mogelijkheid gehad om zijn dossier aan te vullen en zijn standpunt weer te 

geven. 

Zijn rechten van verdediging zijn geschonden. 

Omgekeerd is verweerster niet in de mogelijkheid geweest om rekening te houden met de feitelijke 

situatie van verzoeker, zoals vereist is door art. 42bis §1 Vreemdelingenwet. 
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Kennelijk is er iets verkeerd gelopen in de communicatie. Verzoeker neemt verweerster dat niet kwalijk, 

maar wenst wel dat verweerster het dossier van verzoeker (opnieuw) ten gronde onderzoekt, ditmaal 

met de stukken en toelichting van verzoeker bij de hand. 

Verzoeker toont aan dat hij te goeder trouw is: hij heeft effectief enkele dagen gewerkt. 

Het probleem was echter dat verzoeker het Nederlands onvoldoende beheerste om verder te blijven 

werken, laat staan kans te maken op méér dan een interimdagcontract. 

Hij heeft een hele resem lessen Nederlands gevolgd op één jaar tijd (cf. stukken 2-10). Verzoeker is nu 

bezig aan zijn negende opleidingssessie op ruim één jaar. Hij houdt er een goed tempo in en is voor 

elke opleiding geslaagd. 

Dat de lessenreeksen enkele maanden vertraging hebben opgelopen door de coronacrisis kan hem 

bezwaarlijk verweten worden. 

Verzoeker had in oktober jl. een nieuwe afspraak gemaakt met het OCMW Oostende, om samen 

opnieuw te zoeken voor een aangepaste job. 

En toen ontving verzoeker op 09.10.2020 de beëindigingsbeslissing van verweerster. 

Verzoeker wenst uiteraard dat er rekening wordt gehouden met zijn standpunt vooraleer er een 

beslissing omtrent zijn verblijf wordt genomen. 

Verweerster heeft nog geen rekening gehouden met de werkelijke situatie van verzoeker, zoals vereist 

is in de Vreemdelingenwet. 

Daardoor is de beslissing de facto niet in feite gemotiveerd (er wordt geen rekening gehouden met de 

feitelijke omstandigheid van verzoeker) en worden de rechten van verdediging van verzoeker 

geschonden (verzoeker werd niet gehoord). 

In elk geval is er niet voldaan aan de voorwaarden uit art. 42bis Vreemdelingenwet. Verzoeker vormt 

namelijk geen onredelijke belasting voor het sociale bijstandstelsel. 

Het is correct dat verzoeker een leefloon ontvangt van het OCMW Oostende. Hij ontvangt dat leefloon 

echter enkel omdat hij Nederlands aan het leren is. Het is het terechte standpunt van het OCMW dat 

een betere kennis van het Nederlands ervoor zal zorgen dat verzoeker meer kan werken en niet langer 

afhankelijk zal zijn van interim dagcontracten. 

Het betreft een relatief kleine investering van het OCMW Oostende, opdat verzoeker er in de toekomst 

hopelijk nooit meer gebruik van zou moeten maken.” 

 

3.2.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals deze voortvloeit uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve 

overheid de beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de 

beroepen in te stellen waarover hij beschikt (RvS 25 september 2002, nr. 110.667; RvS 10 december 

2002, nr. 113.439; RvS 17 mei 2005, nr. 144.471). De naleving van de genoemde plicht houdt evenwel 

geen verband met de inhoudelijke juridische of feitelijke correctheid van de tot uitdrukking gebrachte 

motieven (RvS 18 november 1993, nr. 44.948). Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam 

dat de inhoud verzoeker het genoemde inzicht verschaft en hem aldus toelaat de bedoelde nuttigheids-

afweging te maken. Uit het door verzoeker neergelegde verzoekschrift blijkt ook dat hij zowel de 

feitelijke als de juridische overwegingen kent, zodat het doel dat met het bestaan van de formele 

motiveringsplicht wordt beoogd, is bereikt. Een schending van de uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals 

vervat in de voormelde wetsbepalingen wordt niet aangetoond. 

 

3.2.2. In zoverre verzoeker inhoudelijk kritiek heeft op de motivering van de bestreden beslissing, wordt 

het middel onderzocht vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht en dit in het licht van de in 

de bestreden beslissing aangehaalde artikelen 40, § 4 en 42bis, § 1 van de Vreemdelingenwet. 

 

De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij haar beoordeling is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar 

besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624; RvS 28 oktober 2002, nr. 111.954). 

 

Verzoekers recht op verblijf van meer dan drie maanden wordt beëindigd met toepassing van artikel 

42bis, § 1 van de Vreemdelingenwet en dit omdat hij niet langer voldoet aan de verblijfsvoorwaarden 

van artikel 40, § 4 van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 42bis van de Vreemdelingenwet stelt 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, 
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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.” 

 

Artikel 40, § 4 van de Vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 

 

“Iedere burger van de Unie heeft het recht gedurende meer dan drie maanden in het Rijk te verblijven 

indien hij de in artikel 41, eerste lid, bedoelde voorwaarde vervult en hij : 

1° hetzij in het Rijk werknemer of zelfstandige is of het Rijk binnenkomt om werk te zoeken, zolang hij 

kan bewijzen dat hij nog werk zoekt en een reële kans maakt om te worden aangesteld; 

2° hetzij voor zichzelf over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen dat hij tijdens zijn 

verblijf ten laste komt van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk, en over een verzekering beschikt die 

de ziektekosten in het Rijk volledig dekt; 

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

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

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

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

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

sociale bijstandsstelsel van het Rijk. 

De in het eerste lid, 2° en 3°, bedoelde bestaansmiddelen moeten minstens gelijk zijn aan het 

inkomstenniveau onder hetwelk sociale bijstand kan worden verleend. In het kader van de evaluatie van 

de bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de burger van de Unie, 

waarbij ondermeer rekening gehouden wordt met de aard en de regelmaat van diens inkomsten en met 

het aantal familieleden die te zijnen laste zijn. 

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

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

 

Verzoeker verkreeg op 27 augustus 2019 een verklaring van inschrijving als werkzoekende. Hij was in 

deze hoedanigheid als Unieburger dus gerechtigd op een verblijf van meer dan drie maanden in België. 

Verweerder besliste tot een hernieuwd onderzoek van de verblijfsrechtelijke situatie van verzoeker, gelet 

op de OCMW-steun die hij sinds augustus 2019 geniet.  

 

In de bestreden beslissing wijst verweerder op een uitnodigingsbrief die hij aan verzoeker richtte om 

hem uit te nodigen om nieuwe bewijsstukken voor te leggen inzake zijn huidige economische activiteiten 

of bestaansmiddelen of nog inzake de (humanitaire) elementen zoals bedoeld in artikel 42bis, § 1, 

tweede en/of derde lid van de Vreemdelingenwet. Hij stelt dat de stad Oostende deze brief aangetekend 

heeft verzonden aan verzoeker en verzoeker deze aangetekende zending op 4 mei 2020 afhaalde bij 

een PostPunt. Hij stelt vervolgens vast dat verzoeker naliet te reageren op de aan hem gerichte 
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uitnodigingsbrief, hoewel hem in deze brief nadrukkelijk werd gewezen op een mogelijk verlies van het 

verblijfsrecht bij gebrek aan bewijzen in verband met zijn huidige situatie.  

 

Ondanks het gebrek aan medewerking van verzoeker doet verweerder ‘in de mate van het mogelijke’ 

een eigen onderzoek aan de hand van de gegevens waarover hij kan beschikken, onder meer op basis 

van de databanken waartoe hij toegang heeft. Verweerder stelt vast dat niet blijkt dat verzoeker nog als 

werknemer (of werkzoekende) kan worden beschouwd en daarnaast ook niet blijkt dat hij voldoet aan de 

verblijfsvoorwaarden als zelfstandige of als beschikker over voldoende bestaansmiddelen. Vervolgens 

stelt hij vast dat evenmin blijkt dat verzoekers leeftijd, gezondheidstoestand, gezinssituatie, econo-

mische situatie of de sociale en culturele integratie in België een gegronde reden zijn om te besluiten 

dat verblijfsrecht op deze basis kan worden behouden.  

 

Verzoeker betwist dat hij via de stad Oostende een uitnodigingsbrief tot het voorleggen van aanvullende 

stukken heeft ontvangen. Hij geeft aan zich niet te kunnen herinneren dat hij ooit in een PostPunt is 

geweest. Hij stelt ook dat dit onmogelijk lijkt, nu – omwille van de coronapandemie – zowat alle winkels 

waren gesloten tot en met 10 mei 2020. Hij spreekt van een kennelijk verkeerd gelopen communicatie. 

 

Het administratief dossier bevat allereerst een mail van een medewerker van de stad Oostende van 15 

april 2020 waarin deze aan verweerder meedeelt dat verzoeker niet opdaagde bij de dienst Burgerzaken 

van de stad Oostende voor het ontvangen van de uitnodigingsbrief en dat daarom de brief op diezelfde 

dag aangetekend werd verzonden aan verzoeker. Het op de aangetekende zending vermelde adres 

komt overeen met het verblijfsadres zoals verzoeker dit ook opgeeft in zijn procedurestukken bij de 

Raad. Het administratief dossier bevat het bewijs van aangetekende zending en het resultaat van de 

dienst ‘Track & Trace’ van Bpost dat de aangetekende zending op 4 mei 2020 werd afgehaald in een 

PostPunt. Een aangetekende zending mag enkel aan de betrokkene zelf of aan een gevolmachtigde 

worden afgegeven, zodat op basis van de voorliggende gegevens mag worden aangenomen dat 

verzoeker de aangetekende zending daadwerkelijk heeft ontvangen. Verzoeker toont alleszins het 

tegendeel niet aan. Zijn verklaring dat hij nog nooit in een PostPunt is geweest, is niet meer dan een 

blote bewering. Verzoeker maakt ook geenszins aannemelijk dat tijdens de eerste lockdown omwille van 

de Covid-19-pandemie het PostPunt waarvan sprake gesloten was, hetgeen trouwens wordt tegenge-

sproken door de stukken van het administratief dossier. Het is niet zo dat tijdens de eerste lockdown alle 

winkels waren gesloten. Postkantoren en bepaalde winkels zoals krantenwinkels konden wel degelijk 

openblijven. Verzoeker toont niet aan dat in de bestreden beslissing verkeerdelijk is vastgesteld dat hij 

de uitnodigingsbrief op 4 mei 2020 heeft ontvangen, maar ervoor heeft gekozen om hier niet op in te 

gaan en zo elke medewerking weigerde bij het heronderzoek van zijn verblijfssituatie. Op de terecht-

zitting geconfronteerd met de stukken uit het administratief dossier in verband met de aangetekende 

zending die hij op 4 mei 2020 ophaalde in een PostPunt, had verzoeker hieromtrent ook geen verdere 

bemerkingen. 

 

Verzoeker brengt in zijn middel alsnog enkele gegevens en stukken naar voor waarvan hij wenst dat 

verweerder deze in het kader van een nieuw onderzoek ten gronde zou beoordelen in het licht van de 

toepassing van artikel 42bis, § 1 van de Vreemdelingenwet. Met dit betoog toont verzoeker evenwel niet 

aan dat verweerder bij het nemen van de bestreden beslissing enige onwettigheid of onregelmatigheid 

heeft begaan die de vernietiging van deze beslissing door de Raad rechtvaardigt. Gelet op de gegevens 

waarover de Raad beschikt, blijkt dat verweerder verzoeker voorafgaand aan het nemen van zijn 

beslissing uitdrukkelijk heeft uitgenodigd om gegevens in verband met zijn huidige situatie voor te 

leggen zodat hiermee rekening kon worden gehouden, maar het verzoeker zelf is die verzuimde te 

antwoorden op de uitnodigingsbrief en zo zijn medewerking weigerde. Enkel verzoekers eigen nalatig 

handelen is er dus de oorzaak van dat de thans door hem aangebrachte gegevens en stukken niet 

reeds konden worden meegenomen in de beoordeling die heeft geleid tot de bestreden beslissing.  

 

De Raad benadrukt dat de regelmatigheid van een administratieve beslissing moet worden beoordeeld 

in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van deze beslissing kon 

beschikken. Verweerder kon op het moment van de totstandkoming van de bestreden beslissing geen 

rekening houden met de stukken en hierin vervatte gegevens die verzoeker hem voorheen niet 

overmaakte en die hij pas voor het eerst in de beroepsfase naar voor brengt. Deze stukken kunnen niet 

dienstig voor het eerst worden aangevoerd in de huidige procedure voor de Raad (RvS 1 september 

1999, nr. 81.172, RvS 19 november 2002, nr. 112.681). Het komt ook niet toe aan de Raad optredend 

als annulatierechter om nieuw aangebrachte stukken in de plaats van het bevoegde bestuur te 

beoordelen. 
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Verzoeker heeft steeds de mogelijkheid om de thans door hem aangebrachte stukken voor te leggen bij 

het bestuur in het kader van een nieuwe aanvraag tot inschrijving.  

 

In zoverre verzoeker verder betwist dat hij een onredelijke belasting is voor het sociale bijstandsstelsel, 

merkt de Raad nog op dat deze kritiek is gericht tegen een bijkomende, overtollige redengeving in de 

bestreden beslissing. De determinerende redengeving van de bestreden beslissing luidt dat verzoeker 

niet langer verblijfsgerechtigd is als werknemer of werkzoekende en verder niet blijkt dat hij voldoet aan 

de voorwaarden om het verblijfsrecht te genieten als zelfstandige of beschikker over voldoende 

bestaansmiddelen, waardoor hij niet langer voldoet aan de verblijfsvoorwaarden overeenkomstig artikel 

40, § 4 van de Vreemdelingenwet en er grond is om zijn verblijfsrecht te beëindigen met toepassing van 

artikel 42, § 1 van de Vreemdelingenwet. Nu verzoeker sinds de maand waarin hij de E-kaart verkreeg 

als werkzoekende steun geniet van het OCMW, blijkt niet dat hij dienstig kan voorhouden dat hij op enig 

ogenblik voldeed aan de verblijfsvoorwaarden van artikel 40, § 4 van de Vreemdelingenwet om als 

beschikker over voldoende bestaansmiddelen in België te verblijven. De in artikel 42bis, § 1 van de 

Vreemdelingenwet voorziene beëindigingsgrond in geval de burger van de Unie een onredelijke 

belasting vormt voor het sociale bijstandsstelsel geldt evenwel enkel voor de burger van de Unie die in 

het Rijk verblijft als beschikker over voldoende bestaansmiddelen (of als student). Wat verzoeker betreft, 

blijkt evenwel niet dat op enig ogenblik kon worden vastgesteld dat hij verblijfsgerechtigd was als 

beschikker over voldoende bestaansmiddelen in de zin van artikel 40, § 4 van de Vreemdelingenwet, 

zoals dit ook wordt vastgesteld in de bestreden beslissing. Deze vaststelling in de bestreden beslissing 

kon volstaan. 

 

Verzoeker maakt met zijn uiteenzetting niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen op 

grond van onjuiste feitelijke gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met miskenning van de wet.  

 

Een schending van de artikelen 40, § 4 of 42bis van de Vreemdelingenwet of van de materiële 

motiveringsplicht wordt niet aangetoond.  

 

3.2.3. Rekening houdend met de voorgaande bespreking kan verzoeker niet worden gevolgd in zijn 

standpunt dat hij voorafgaand aan het nemen van de bestreden beslissing niet is gehoord of zijn 

verdediging niet heeft kunnen voeren. Hij werd uitdrukkelijk uitgenodigd om nieuwe bewijsstukken 

inzake zijn huidige economische situatie of bestaansmiddelen en eventuele relevante documenten van 

humanitaire elementen overeenkomstig artikel 42bis, § 1, tweede en derde lid van de Vreemdelingenwet 

voor te leggen. Hij werd erop gewezen dat bij gebrek aan bewijzen hij het verblijfsrecht kon verliezen. 

Verzoeker heeft de uitnodigingsbrief ontvangen op 4 mei 2020. Hij had aldus de mogelijkheid om op 

nuttige en concrete wijze voor zijn belangen op te komen en zijn standpunt kenbaar te maken door 

bijkomende stukken voor te leggen. Zijn eigen tekortkomingen op dit vlak kunnen niet aan verweerder 

worden tegengeworpen. 

 

3.2.4. Artikel 6 van het EVRM is volgens vaste rechtspraak, ook van het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens, niet van toepassing op geschillen betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, daar er geen uitspraak wordt gedaan over 

burgerlijke rechten, noch over de gegrondheid van een strafvervolging (RvS 13 december 2011, nr. 

216.838). Er blijkt geenszins dat verzoeker zich in het kader van de voorliggende procedure dienstig op 

dit verdragsartikel kan beroepen.  

 

3.2.5. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

4. Kosten 

 

Verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat geen standpunt dient te 

worden ingenomen inzake de kosten van het geding. 
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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 maart tweeduizend eenen-

twintig door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 

 

 

 

 

 

  

 


