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 nr. 257 334 van 28 juni 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. COOLEMAN 

Langestraat 131 

8000 BRUGGE 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn, op 22 maart 2021 

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

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 9 februari 2021 die een einde stelt aan het recht op verblijf 

van meer dan drie maanden (bijlage 21). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 21 april 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 mei 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DECROOCK, die loco advocaat S. COOLEMAN verschijnt 

voor de verzoekende partij, en van advocaat E. WILLEMS, die loco advocaten C. DECORDIER en T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 20 juni 2016 dient de verzoekende partij een aanvraag in voor een verklaring van inschrijving in 

haar hoedanigheid als werknemer. 

 

1.2. Op 29 november 2016 wordt de verzoekende partij in het bezit gesteld van een E-kaart. 

 

1.3. Op 9 februari 2021 neemt de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie een 

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

beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 
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“In uitvoering van artikel 42 bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 54 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: 

 

(…) 

Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 dagen. 

 

Reden van de beslissing 

 

Betrokkene diende een aanvraag in tot verklaring van inschrijving als werknemer op 20.06.2016. Zij 

verkreeg de E-kaart op 29.11.2016. 

Uit het administratief onderzoek blijkt dat de situatie van betrokkene echter totaal gewijzigd is. Sinds juni 

2017 wordt Dienst Vreemdelingenzaken immers 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 26.03.2018 werd er daarom een eerste 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 en eventuele humanitaire elementen. Betrokkene werd op 07.05.2018 in 

kennis gesteld van deze brief en legde nadien volgende bewijsstukken voor: interimcontracten van 

2014, een verklaring van betrokkene zelf omtrent haar mentale toestand, een medisch getuigschrift van 

Dr. C.L. (…), een attest van het OCMW van Blankenberge, een brief van Dienst Ombudsman van de 

Stad Brugge, een verklaring van betrokkene ivm de achtervolgingen, een brief van de Stad Antwerpen 

aan Mevr. D.K. (…) (Geldrop) i.v.m. een brief die zij aan hen richtte ivm de achtervolging, een brief van 

D66 aan betrokkene ivm een brief die zij aan hen richtte ivm de achtervolging, een brief van de 

Nationale ombudsman van Nederland ivm brief die zij aan hen richtte ivm de achtervolging en een 

bewijs dat betrokkene deelneemt aan de vergaderingen van Brugge Dialoogstad. Gezien de specifieke 

situatie waarin betrokkene zich bevindt (mentale/psychische problemen) hadden we graag meer 

informatie hieromtrent zodat we hiermee rekening konden houden bij de beoordeling van het dossier. 

Op 31.05.2018 werd er daarom een nieuwe uitnodigingsbrief verstuurd. Deze brief kon niet betekend 

worden aan betrokkene gezien zij opgenomen was in het ziekenhuis sinds 29.05.2018. Die 

ziekenhuisopname heeft ons op dat moment doen besluiten dat zij het verblijfsrecht voorlopig kon 

behouden. 

Aangezien na een tijdje uit het dossier bleek dat betrokkene nog steeds een leefloon genoot, werd er op 

06.11.2018 een nieuwe uitnodigingsbrief verstuurd met het oog op een herevaluatie van de 

economische en/of medische/mentale toestand van betrokkene. Deze brief werd aan betrokkene 

betekend op 08.11.2018. Nadien werd er een verklaring van de sociale dienst van AZ Zeno, een 

OCMW-attest en een verklaring van de maatschappelijk assistent i.v.m. de mentale toestand van 

betrokkene voorgelegd. Uit die bewijsstukken blijkt dat betrokkene op 17.08.2018 uit het ziekenhuis 

werd ontslagen. Verder verklaart de maatschappelijk assistent dat betrokkene aan een ziekte lijdt en 

hier in behandeling is. Zij zou zich in Nederland achtervolgt voelen en zou er onmogelijk de nodige 

psychische rust vinden, dat blijkt ook uit een reeds eerder voorgelegde verklaring van betrokkene zelf. 

Aangezien er nog steeds zeer weinig informatie wordt verschaft over de medische en mentale toestand 

van betrokkene werd er op 27.11.2018 alweer wat meer informatie opgevraagd bij de maatschappelijk 

assistent, zodat er hiermee rekening kan gehouden worden bij de beoordeling van het dossier. Hierop 

kwam er echter geen reactie. Op 29.01.2019 werd er daarom een specifieke uitnodigingsbrief verstuurd 

aan betrokkene met de vraag om ons informatie te verschaffen over de medische toestand, 

behandeling, … zodat we daarmee rekening kunnen houden bij de beoordeling in het dossier. Er werd 

nadien een medisch attest voorgelegd met daarin de vermelding dat betrokkene lijdt een ene 

psychotische stoornis, wellicht schizofrenie, dat er nog steeds sprake was van actieve psychoses en dat 

zij nog verder opgevolgd wordt. Een uitwijzing naar Nederland zou niet aangewezen zijn. Ook nu werd 

er beslist om betrokkene het verblijfsrecht nog te laten behouden. 

Echter, aangezien betrokkene ondertussen al zéér lange tijd ten laste was van het sociale 

bijstandsstelsel en er nog steeds weinig informatie wordt verschaft omtrent de specifieke medische 

situatie en behandeling van betrokkene, werd er op 06.02.2020 opnieuw een uitnodigingsbrief verstuurd 

met de vraag naar de huidige economische én medische situatie en behandeling. Deze brief werd, door 

een vergissing van de gemeente, aan betrokkene pas betekend op 14.09.2020. Nadien werd er opnieuw 

een OCMW-attest en een verklaring van een arts op de dienst Psychiatrie van AZ Zeno voorgelegd. Uit 

deze verklaring blijkt dat betrokkene niet in staat is om te werken door ziekte, dat zij 66% 
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werkonbekwaam is en dat daar in de nabije toekomst ook geen vernadering in zal komen. Het zou voor 

haar mentaal en medisch welzijn ook belangrijk zijn dat zij hier kan blijven wonen. 

Betrokkene heeft het verblijfsrecht in 2016 verkregen als werknemer. Zij heeft sind haar aanvraag op 

20.06.2016 een tijdje gewerkt voor Flodej bvba, nl. tot 24.12.2016. Na die datum is zij 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 als werknemer. Zij heeft immers geen volledig jaar gewerkt (art. 42 bis §2, 2°) en is reeds 

meer dan 6 maanden werkloos (art. 42 bis §2, 3°). De arbeidsongeschiktheid van betrokkene blijkt ook 

niet van tijdelijke aard te zijn gezien de ondertussen lange duur van de arbeidsonbekwaamheid (nu 

ondertussen al meer dan 3 jaar). Zij kan zich dus ook niet beroepen op art. 42 bis §2, 1° van de wet van 

15.12.1980 om het verblijfsrecht te behouden. 

Verder kan, overeenkomstig art. 42 sexies §1, 1° van de wet van 15.12.1980, het duurzaam 

verblijfsrecht ook enkel toegekend worden voor het einde van de ononderbroken periode van 5 jaar als 

men als werknemer de werkzaamheden staakt als gevolg van een blijvende arbeidsongeschiktheid als 

men meer dan 2 jaar in het Rijk heeft verbleven én als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een 

arbeidsongeval of beroepsziekte waardoor recht ontstaat op een uitkering die geheel of ten dele ten 

laste komt van een instelling van het Rijk. Betrokkene valt ook niet onder deze categorie om het 

verblijfsrecht te kunnen behouden en duurzaam verblijfsrecht te kunnen verwerven, aangezien zij niet 

arbeidsongeschikt is door een arbeidsongeval of beroepsziekte. 

Zij toont evenmin aan te voldoen aan de voorwaarden als werkzoekende (art. 40 §4, 1e lid, 1° - wet 

15.12.1980). Zij haalde in een eigen verklaring ook aan als vrijwilliger te werken bij Brugge Dialoostad 

en een opleiding Engels en theorie voor het rijbewijs te hebben gevolgd maar dit vormt evenmin een 

reden om het verblijfsrecht te kunnen behouden. Betrokkene zou in dat opzicht kunnen beschouwd 

worden als beschikker van voldoende bestaansmiddelen (art. 40 §4, 1e lid, 2° - wet 15.12.1980) of 

student (art. 40 §4, 1e lid, 3° - wet 15.12.1980) maar uit het dossier blijkt nergens dat zij nu nog steeds 

een opleiding volgt, of vrijwilligerswerk doet, beschikt over een geldige ziekteverzekering en dat zij 

voldoende inkomsten heeft om te voorkomen ten laste te komen van het sociale bijstandsstelsel van het 

Rijk. Uit het dossier blijkt immers dat betrokkene gebrek aan enige economische activiteit zich diende te 

wenden tot het OCMW om in haar bestaansmiddelen te kunnen voorzien. Aangezien de 

bestaansmiddelen ter beschikking gesteld worden door de Belgische overheid en zij al een aantal jaren 

leefloon ontvangt, dient te worden vastgesteld dat zij 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, wat eveneens een grond tot intrekking is. Betrokkene ontvangt al geruime 

tijd, sinds maart 2017, leefloon. We kunnen dus stellen dat de belasting van het sociale bijstandsstelsel 

niet van beperkte duur is. 

Zoals hierboven reeds opgesomd werden er door betrokkene een aantal bewijsstukken voorgelegd 

aangaande de reden van de lange duur van belasting van het sociale bijstandsstelsel. Betrokkene legde 

een aantal medische attesten ed. voor waaruit blijkt dat zij psychische/psychiatrische problemen heeft 

en daardoor werkonbekwaam is. Een arts verklaarde ook dat daar in de nabije toekomst niet direct 

verandering in zal komen en dat het belangrijk is dat zij in België kan blijven. Gezien de aanwezige 

medische informatie in het dossier werd er door DVZ advies gevraagd aan een arts-adviseur om zo 

rekening te kunnen houden met de medische situatie en het eventuele tijdelijke karakter van de 

medische problematiek en van de belasting van het sociale bijstandsstelsel Alle documenten met 

betrekking tot de medische toestand werden ter beoordeling overgemaakt aan de art-adviseur van DVZ. 

Uit het advies van de arts-adviseur van DVZ blijkt dat het bij betrokkene gaat om een chronische situatie 

die een levenslange opvolging noodzaakt maar dat er geen tegenindicatie tot reizen om medische 

redenen is. Verder meldt men ook dat een behandeling en psychiatrische opvolging onontbeerlijk is 

maar dat deze zeker beschikbaar is in Nederland. Gezien deze informatie kan er niet gesproken worden 

van een tijdelijk karakter van de medische toestand en de belasting van het sociale bijstandsstelsel. 

Aangezien betrokkene al geruime tijd steun ontvangt (meer dan 3 jaar) van het sociale bijstandsstelsel 

en er niet bewezen werd dat zij haar financiële afhankelijkheid van het sociale bijstandsstelsel zal 

kunnen afbouwen, dienen we te stellen het hier niet gaat om een tijdelijke toestand en dat betrokkene, 

door de duur van de financiële steun, ook een onredelijke belasting vormt van het sociale 

bijstandsstelsel van het Rijk. Betrokkene voldoet bijgevolg niet aan de voorwaarden om het verblijfsrecht 

te behouden als beschikker van voldoende bestaansmiddelen (art.40 §4, 1e lid, 2° van de wet 

15.12.1980). 

 

Er dient bij de beoordeling van het dossier ook rekening gehouden te worden met eventuele humanitaire 

elementen (de duur van het verblijf, de leeftijd, gezondheidstoestand, gezinssituatie en economische 
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situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk) overeenkomstig art. 42 bis §1, 3e lid van de wet van 

15.12.1980. 

Eerst en vooral dienen we op te merken dat de duur van het verblijf in België en de leeftijd van 

betrokkene niet van die aard is dat het een terugkeer naar Nederland in de weg zou staan. De sociale 

en culturele integratie kan bij gebrek aan bewijsstukken hieromtrent niet beoordeeld worden. 

Verder worden er wel een aantal bewijsstukken voorgelegd aangaande de gezondheidstoestand van 

betrokkene. Gezien de aanwezige medische informatie in het dossier werd er door DVZ, zoals 

hierboven reeds vermeld, advies gevraagd aan een artsadviseur om zo rekening te kunnen houden met 

de medische situatie. Alle documenten met betrekking tot de medische toestand werden ter beoordeling 

overgemaakt aan de art-adviseur van DVZ. 

Uit het advies van de arts-adviseur van DVZ blijkt dat het bij betrokkene, zoals reeds eerder vermeld, 

gaat om een chronische situatie die een levenslange opvolging noodzaakt maar dat er geen 

tegenindicatie tot reizen om medische redenen is. Verder meldt men ook dat de behandeling en 

psychiatrische opvolging onontbeerlijk is maar dat deze zeker beschikbaar is in Nederland. Er wordt in 

de verklaring van de arts vermeld dat de psychische toestand van betrokkene een reden zou zijn om 

haar het verblijfsrecht in België te laten behouden maar er wordt verder geen informatie geleverd over 

de effectieve diagnose en de behandeling. Er wordt enkel gesproken aan actieve psychoses begin 2019 

en dat het wellicht om schizofrenie gaat maar een definitieve diagnose of actueel behandelplan werd 

niet meegedeeld of toegelicht. Er werd evenmin toegelicht waarom het zo belangrijk is dat betrokkene in 

België kan blijven. De bewering van de arts dat een uitwijzing niet aangewezen is en dat het voor haar 

mentaal en medisch welzijn ook belangrijk is dat zij hier kan blijven wonen, wordt verder door niets meer 

onderbouwd of beargumenteerd. De medische toestand, waarvan betrokkene bewijsstukken voorlegde, 

werd ondanks de vele uitnodigingen (4 à 5- tal) onvoldoende gestaafd om nu te kunnen oordelen dat dit 

is gegronde reden zou zijn om betrokkene het verblijfrecht te laten behouden. Er kan bij de beoordeling 

van het dossier enkel rekening gehouden worden met de bewijsstukken in het dossier aanwezig. Uit het 

advies van de arts-adviseur van DVZ, gebaseerd op alle voorgelegde bewijsstukken in het kader van 

haar mentale toestand, blijkt dat er uit het dossier geen medische onmogelijkheid tot reizen blijkt en dat 

medische behandeling niet noodzakelijk in België moet voorzien worden maar dat dit eveneens 

voorhanden is in het land van herkomst. 

We dienen op te merken dat er dus wel degelijk rekening werd gehouden met álle elementen in het 

dossier en dat er bij de beoordeling wel degelijk de nodige zorgvuldigheid aan de dag werd gebracht. 

Betrokkene werd immers 4 tot 5 keer uitgenodigd om ons de nodige informatie te verschaffen waaruit 

zou blijken dat zij aan de voorwaarden voldoet om het verblijfsrecht te behouden. Er werd in het 

verleden ook tweemaal beslist om gezien de situatie destijds haar het verblijfsrecht voorlopig te laten 

behouden, dit door de opname in het ziekenhuis in 2018 en de actieve psychoses in 2019. 

Echter bij de huidige herevaluatie van het dossier (rekening houdend met alle voorgelegde 

bewijsstukken) moet er besloten worden dat de voorgelegde bewijsstukken onvoldoende zijn om tot het 

oordeel te komen dat zij nog steeds het verblijfsrecht kan behouden. Nergens uit het dossier of uit het 

advies van de arts-adviseur van DVZ blijkt dat haar huidige gezondheidssituatie dermate ernstig is dat 

het een behoud van het verblijfsrecht rechtvaardigt. De medische toestand van betrokkene vormt 

bijgevolg ook geen reden om het verblijfsrecht te kunnen behouden op basis van humanitaire 

elementen. 

 

Gezien deze elementen in het dossier dient er overeenkomstig art. 42bis §1 van de wet van 15.12.1980 

dan ook een einde gesteld te worden aan het verblijfsrecht van de burger van de Unie. 

 

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 

 

2.1. Aan de verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet 

kan worden ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste van 

de verzoekende partij te leggen. 

 

2.2. De verzoekende partij heeft binnen de in artikel 39/81, vierde lid van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) voorziene termijn van 8 dagen, de griffie in kennis 

gesteld dat zij geen synthesememorie wenst neer te leggen. Met toepassing van artikel 39/81, laatste lid 

van voormelde wet wordt de procedure voortgezet overeenkomstig het eerste lid. 
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3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 42bis van de 

Vreemdelingenwet, van artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 

Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de 

wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van artikel 1 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, van de materiële motiveringsplicht, van het redelijkheidsbeginsel en van de 

zorgvuldigheidsplicht.  

 

De verzoekende partij licht haar enig middel onder meer toe als volgt: 

 

“Samenvatting van het middel: 

 

“Bij het nemen van de bestreden beslissing werd er onvoldoende rekening gehouden met artikel 42bis 

van de Vreemdelingenwet. De gezondheidstoestand van de verzoekende partij wordt, zij het weliswaar 

ontoereikend, dan wél in aanmerking genomen, maar de verwerende partij motiveert in de bestreden 

beslissing de andere elementen zoals bepaald in artikel 42bis, § 1, derde lid van de Vreemdelingenwet, 

nl. het langdurig verblijf op het Belgisch grondgebied, alsook de sociale en culturele integratie in het 

Rijk, niet. Bovendien houdt de bestreden beslissing, gelet op de psychische / mentale toestand van de 

verzoekende partij een schending in van artikel 1 EU – Handvest. 

Door het verblijfsrecht van de verzoekende partij te beëindigen, dient zij, ook al is er nog geen bevel om 

het grondgebied te verlaten afgeleverd, terug te te keren naar Nederland zodat de bestreden beslissing 

eveneens een schending inhoudt van artikel 8 E.V.R.M. 

Door bovengaande wetsartikelen te miskennen is er in casu op dezelfde wijze sprake van een 

schending van de materiële motiveringsplicht, het redelijkheidsbeginsel als de zorgvuldigheidsplicht.” 

 

4.1. 

 

Eerst en vooral, de verzoekende partij betwist niet dat zij, omwille van ernstige psychische problemen, al 

een lange tijd niet tewerkgesteld is, én dit mogelijks in de nabije toekomst niet (meer) geval zal zijn. 

Evenzo klopt het inderdaad dat de verzoekende partij al sinds maart 2017 een leefloon van het 

O.C.M.W. van Blankenberge ontvangt. 

 

Echter meent de verzoekende partij, dat er bij de intrekking van haar verblijfsrecht, artikel 42bis, § 1, 

derde lid van de Vreemdelingenwet onvoldoende in aanmerking genomen. Nochtans dient de 

verwerende partij overeenkomstig bovenvermeld artikel rekening te houden met: 

 

“Bij een 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.” 

 

De specifieke omstandigheden betreffende de verzoekende partij laten haar wél degelijk toe, om, 

overeenkomstig de humanitaire omstandigheden zoals voorzien in artikel 42bis, § 1, derde lid van de 

Vreemdelingenwet, haar verblijfsrecht te behouden. 

 

De bestreden beslissing daarentegen beperkt zich ertoe te stellen dat de gezondheidstoestand 

betreffende de verzoekende partij niet van die aard is dat het verblijfsrecht van de verzoekende partij 

niet zou kunnen worden ingetrokken. Wat betreft de andere humanitaire elementen haalt de verwerende 

partij aan dat er door verzoekende partij geen relevante elementen werden voorgelegd naar aanleiding 

van de uitnodigingsbrieven die aan de verzoekende partij werden betekend. Bijgevolg is, de verwerende 

partij, van oordeel dat het niet is aangetoont dat de leeftijd, de duur van het verblijf in het Rijk, alsook de 

sociale en culturele integratie in het Rijk een gegronde reden zou zijn om te besluiten dat de 

verzoekende partij haar verblijfsrecht mag behouden. 

 

Zoals hierna blijkt heeft de verwerende partij deze stellingname niet nader gemotiveerd, noch in 

concreto getoetst zoals voorgeschreven door de bepaling opgenomen in artikel 42bis, § 1, derde lid van 

de Vreemdelingenwet. 

 

(…) 
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Als de bestreden beslissing erop wordt nagelezen dan kan, zoals hierna blijkt, vastgesteld worden dat 

de verwerende partij een aantal pertinente elementen, waarvan ze geacht wordt op de hoogte van te 

zijn, niet heeft besproken / gemotiveerd in de bestreden beslissing. De feitelijke overwegingen die in 

vermeld zijn in de bestreden beslissing, zijn bijgevolg allerminst afdoende. Bovendien merkt de 

verzoekende partij op dat zij steeds de nodige documenten heeft voorgelegd inzake haar persoonlijke 

situatie (documenten aangaande haar gezondsheidssituatie, tewerkstelling, uitoefening van 

vrijwilligerswerk, het volgen van opleidingen) heeft voorgelegd. Als de verwerende partij, na het 

verkrijgen van het verslag van de arts – adviseur van DVZ, nog bijkomende vragen had dan kon de 

verzoekende partij nogmaals uitgenodigd worden om de specifieke vragen van de verwerende partij te 

beantwoorden, met als gevolg dat het niet vaststaat of het wettelijke voorziene hoorrecht voldoende 

werd nageleefd vooraleer een einde werd gesteld aan het verblijf van de verzoekende partij. 

 

Uit hetgeen hierna volgt kan bijgevolg duidelijk afgeleid worden dat artikel 42bis, § 1, derde lid van de 

Vreemdelingenwet, in samenhang met de op de verwerende partij rustende materiële motiveringsplicht, 

alsook haar zorgvuldigheidsplicht, wordt geschonden. 

 

(…) 

 

4.4. 

 

Ook de beoordeling betreffende de sociale én culturele integratie van de verzoekende partij in het Rijk 

werd door de verwerende partij achterwege gelaten. 

 

De verzoekende partij is bijzonder goed geïntegreerd in onze samenleving, én het is inderdaad zoals Dr. 

J.C. (…) stelt: de verzoekende partij doet alles wat in haar macht ligt door bij te dragen aan de 

gemeenschap door haar vrijwilligerswerk én haar engagement. 

 

Zo heeft de verzoekende partij, teneinde haar kennis te verruimen, verschillende cursussen gevolgd 

(grammatica, Frans, Engels, enz…) (stuk 10). De verzoekende partij wordt bovendien intensief 

opgevolgd door mevrouw I.S. (…), trajectbegeleidster bij de dienst tewerkstelling en activering van de 

stad Blankenberge. Uit het sociaal verslag die door mevrouw S. (…) werd opgemaakt kan gelezen 

worden dat de verzoekende partij regelmatig wordt ingeschakeld in verschillende activeringsprojecten. 

Zo komt de verzoekende partij regelmatig naar de “Binnewipper” (ontmoeting), waar ze actief wordt 

ingeschakeld in het tuinproject (kweken van groenten en fruit maar vooral ook het samen aan de slag 

gaan van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt), én komt ze ook naar “kokkerel” 

(kookproject, budgetvriendelijk koken). Als er binnen deze projecten acties op touw gezet worden is de 

verzoekende partij steeds bereid om haar steentje bij te dragen. Zo was de verzoekende partij actief 

betrokken bij de actie rond “de warmste week”, waar ze op haar manier een grote inzet toonde voor de 

kansarme kinderen in onze maatschappij. De verzoekende partij nam ook deel aan de workshops 

“onder de rok”, een creatief project voor de internationale vrouwendag. Mevrouw S. (…) getuigt: 

 

“Vanuit de dienst tewerkstelling en activering begeleiden wij mevrouw S. (…) sinds 2017. Gelet op haar 

psychische problematiek was het in de begeleiding tot nu toe niet mogelijk om mevrouw S. (…) toe te 

leiden tot de arbeidsmarkt. Deze problematiek gekenmerkt door wanen en hallucinaties zorgt ervoor dat 

zij tot nu toe een te grote afstand had tot de arbeidsmarkt. 

Desalniettemin werd betrokkene door onze dienst in het kader van sociale activering van zeer dicht bij 

opgevolgd. 

De allergrootste uitdaging in de begeleiding was het streven naar een vertrouwensrelatie wat gelet op 

haar problematiek heel wat tijd vergde. 

Mevrouw had omwille van haar psychische problemen nood aan heel veel structuur. Samen met haar 

werd steeds op zoek gegaan naar zinvolle dagelijkse bezigheden. 

Zij volgde met vrucht verschillende cursussen bij SNT om haar kennis bij te schaven (Grammatica, 

Frans, Engels, … zie documenten in bijlage). 

Mevrouw werd ook ingeschakeld in verschillende van onze activeringsprojecten. Zo komt ze regelmatig 

naar de Binnewipper (ontmoeting), werd ze actief ingeschakeld in ons tuinproject (kweken van groenten 

en fruit maar vooral ook het samen aan de slag gaan van mensen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt) en komt ze naar de kokkerel (ons kookproject, budgetvriendelijk koken). 

Als er binnen deze projecten acties op touw gezet worden is zij steeds bereid om haar steentje bij te 

dragen. Zo was ze actief betrokken bij onze actie rond “De warmste week”. Waar ze op haar manier 

haar grote inzet toonde voor de kansarme kinderen in onze maatschappij. Zo nam zij ook deel aan de 

workshops “onder de rok”, een creatief project voor de internationale vrouwendag. 
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Vanuit onze dienst werd mevrouw aangemoedigd om langs te gaan in het inloophuis ’t SAS in Brugge. 

Ook daar werd zij betrokkene bij allerlei acties voor kansarmen en dialoogstad. Naast haar dagstructuur 

werd mevrouw ook toegeleid naar de juiste medische hulp voor haar aandoening (vaste huisarts, 

begeleidende psychiater, Covias, …). 

Tijdens de jarenlange begeleiding kwam het gesprek vaak terug op haar vlucht uit Nederland. Uit haar 

verhalen is duidelijk af te leiden dat haar wanen en hallucinaties ontstaan zijn in de periode dat zij daar 

woonde. 

In België vond zij, gesteund en begeleid door haar artsen en verschillende welzijnsorganisaties, haar 

rust. Het heeft verschillende jaren geduurd vooraleer deze rust er is gekomen. We zien mevrouw met 

vallen en opstaan ook nog steeds verder positief evolueren.” 

(stuk 11, sociaal verslag opgemaakt door mevrouw I.S. (…), trajectbegeleidster, Dienst tewerkstelling en 

activering stad Blankenberge). 

 

Op vandaag is de verzoekende partij eveneens nog altijd vrijwilligster bij Brugge dialoogstad. Dit was ze 

trouwens al in mei 2018, waar de verwerende partij, zoals blijkt uit het administratieve dossier, eveneens 

van op de hoogte is. De verwerende partij kan er zich dus niet van afmaken door te stellen dat de 

verzoekende partij geen bewijzen zou hebben voorgelegd. 

 

De verzoekende partij vertegenwoordigt, binnen Brugge dialoogstad, Inloophuis ’t Sas: 

 

“N. (...) is lid van Dialoogstad. Dialoogstad brengt de stad Brugge en z’n beleid dichter bij de inwoners. 

 

N. (...) vertegenwoordigt Inloophuis ’t Sas binnen Dialoogstad. 

 

Inloophuis ’t Sas is een ontmoetingsplaats voor iedereen, maar heel speciaal voor zij die het moeilijk 

hebben. 

 

(…).’ 

(stuk 8) 

 

N. S. (…) is al sinds 2013 gekend als bezoekster in het inloophuis van Welzijnsvereniging ’t Sas, Prof. 

Dr. J. Sebrechtsstraat 2, 8000 Brugge. 

 

Het inloophuis is een ontmoetingsplek voor maatschappelijk kwetsbare personen. Via onze werking 

leerde N. (...) ook andere organisaties kennen in het Brugse die werken rond thema’s als armoede en 

diversiteit, thema’s waar zij een grote interesse in toont. 

 

N. (...) vertegenwoordigt al jaar en dag de bezoekers van inloophuis in de ‘ervaringsgroep’, een iniatitief 

van Armoedeadviesraad Brugge Dialoogstad. Armoedeadviesraad Brugge Dialoogstad heeft als doel 

het bevorderen van een integraal armoedebeleid in het belang van alle inwoners en verenigingen van 

Brugge. Zo helpt zij onder andere jaarlijks de dag tegen de armoede op 17 oktober mee organiseren. 

 

Hoewel N. (...) geen inwoner is van Brugge, toont ze toch een groot sociaal engagement om bij elke 

vergadering van de ervaringsgroep aanwezig te zijn, zelfs al is dit voor haar moeilijk bereikbaar met het 

openbaar vervoer. N. (...) koppelt steeds aan ons terug wat er op die vergaderingen wordt besproken. 

Op die manier hoopt ze mee iets te betekenen voor mensen in nood.” 

(stuk 12, verklaring van mevrouw F.D.V. (…) (Projectleider ’t Sas) & verklaring van mevrouw Sien 

Dupan (medewerkster Inloophuis ’t Sas) van 19 maart 2021) 

 

“Ik was in de periode van 2010 tot 2020 voorzitter van Brugge Dialoogstad. Dit is een overkoepeling van 

alle verenigingen in Brugge, die rond armoede werken. 

 

In Brugge Dialoogstad leerde ik N. (...) kennen, als een vertegenwoordiger van inloophuis ’t Sas te 

Brugge. N. (...) nam deel aan de algemene vergaderingen van Brugge Dialoogstad (en moest hiervoor 

vaak de moeilijkheden rond het openbaar vervoer overwinnen om ’s avonds op de vergadering te 

geraken en ook nog naar huis terug te keren). 

 

Naast haar deelname aan de algemene vergadering, was N. (...) ook nog vaak aanwezig in 

werkgroepen van Brugge Dialoogstad (zoals de ervaringsgroep, waarin mensen vanuit hun ervaring 

getuigenissen delen en de werkgroep rond sociaal wonen). N. (...) aarzelfde niet om in deze groep actief 
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deel te nemen door ervaringen te delen en vragen te stellen rond deze thema’s. Zij was dus een heel 

betrokken deelneemster… 

 

Ook nam N. (...) een paar keer haar verantwoordelijkheid op om vanuit deze werkgroepen mee te gaan 

naar gesprekken met het beleid (burgemeester, schepenen, gemeenteraadsleden, voorzitters van 

sociale huisvestingsmaatschappijen…). Ook hier aarzelde ze niet om het woord te nemen en haar visie 

en ervaring aan het beleid te vertellen. 

 

Als er acties gevoerd werden in Brugge rond het probleem van armoede was N. (...) ook hier present… 

Ik denk aan de jaarlijkse dag van verzet tegen extreme armoede (op 17 oktober) en ook acties voor de 

gemeenteraadszittingen in Brugge rond huisvesting en sociaal beleid. 

 

Kortom als voorzitter van Brugge Dialoogstad leerde ik N. (...) kennen als een heel betrokken en actieve 

burger om het probleem van de armoede te leren kennen en te helpen zoeken naar oplossingen. Op die 

manier probeerde ze actief aansluiting te zoeken met mensen uit de diverse verenigingen en mensen in 

armoede. In oktober 2020 nam ikzelf afscheid als voorzitter van Brugge Dialoogstad… In de periode 

nadien waren er géén vergaderingen meer mogelijk wegens het coronaprobleem.” 

(stuk 13, verklaring van de heer J.D. (…) van 20 maart 2021, de verzoekende partij zet vet). 

 

Het ten dienste staan van de samenleving, door het jarenlang uitoefenen van vrijwilligerswerk, getuigt 

van een uitmuntende sociale én culturele integratie, die zeker in aanmerking dient te worden genomen 

wanneer er een beslissing wordt genomen over het behoud van het verblijfsrecht. 

 

Andermaal schendt de verwerende partij artikel 42bis, § 1, derde lid van de Vreemdelingenwet, in 

samenhang met de materiële motiveringsplicht én de op de verwerende partij rustende 

zorgvuldigheidsplicht. 

 

4.5. 

 

De bestreden beslissing bevat verschillende lancunes. 

 

De hierboven vermelde wetsbepalingen werden manifest geschonden. Dit is middel is bijgevolg, gelet 

op bovenstaande argumentatie, ernstig en gegrond. 

 

De beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden (bijlage 21) van 9 

februari 2021 (kennisgeving 22 februari 2021) dient vernietigd te worden.” 

 

3.2. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

zijn beoordeling in de plaats te stellen van deze van de administratieve overheid. 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.  

 

Waar de verzoekende partij de schending aanvoert van het zorgvuldigheidsbeginsel, wijst de Raad erop 

dat dit beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te 

bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167 411; RvS 14 februari 

2006, nr. 154 954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de administratie bij het 

nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte 

dienstige stukken.  

 

Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht, treedt 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.  

  

3.3. De aangevoerde schending van de motiveringplicht en van de zorgvuldigheidsplicht wordt 

onderzocht in het licht van de toepasselijke wettelijke bepaling waaromtrent de verzoekende partij haar 

betoog ontwikkelt, met name artikel 42bis, §1, derde lid van de Vreemdelingenwet.  

 

Voormelde bepaling luidt als volgt: 
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“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.” 

 

3.4. De verzoekende partij betoogt dat voormelde bepaling onvoldoende in aanmerking werd genomen, 

dat als de bestreden beslissing erop wordt nagelezen kan vastgesteld worden dat de verwerende partij 

een aantal pertinente elementen, waarvan ze geacht wordt op de hoogte te zijn, niet heeft besproken, 

dat zij steeds de nodige documenten heeft voorgelegd inzake haar persoonlijke situatie. Zij stelt dat de 

beoordeling van haar sociale en culturele integratie in het Rijk achterwege werd gelaten, dat zij echter 

bijzonder goed geïntegreerd is in onze samenleving, zij wijst erop dat zij teneinde haar kennis te 

verruimen verschillende cursussen heeft gevolgd, dat zij intensief wordt opgevolgd door een 

trajectbegeleidster bij de dienst tewerkstelling en activering van de stad Blankenberge, dat uit het 

sociaal verslag van deze begeleidster blijkt dat zij regelmatig wordt ingeschakeld in verschillende 

activeringsprojecten, dat zij steeds bereid is haar steentje bij te dragen, waarbij zij verwijst naar het 

sociaal verslag van voormelde trajectbegeleidster dat zij voegt aan haar verzoekschrift. Zij stelt dat zij 

vandaag eveneens nog altijd vrijwilligster is bij Brugge Dialoogstad, dat ze dit trouwens al was in mei 

2018, waar de verwerende partij eveneens van op de hoogte was, zodat zij er zich niet vanaf kan maken 

door te stellen dat zij geen bewijzen zou hebben voorgelegd. Zij wijst erop dat zij binnen Brugge 

Dialoogstad het Inloophuis ’t Sas vertegenwoordigt en voegt bij haar verzoekschrift stavingstukken 

dienaangaande. De verzoekende partij betoogt dat het ten dienste staan van de samenleving, door het 

jarenlang uitoefenen van vrijwilligerswerk, getuigt van een uitmuntende sociale en culturele integratie, 

die in aanmerking dient te worden genomen wanneer er een beslissing wordt genomen over het behoud 

van het verblijfsrecht.  

 

3.5. Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt, zoals de verzoekende partij ook aangeeft, dat er 

geen beoordeling heeft plaatsgevonden van de sociale en culturele integratie in het Rijk. Uit de 

motieven van de bestreden beslissing blijkt echter dat de verwerende partij oordeelt dat een dergelijke 

beoordeling niet mogelijk was bij gebrek aan bewijsstukken hieromtrent.  

 

Hoewel veel van de stukken waarnaar de verzoekende partij verwijst in en bijvoegt bij haar 

verzoekschrift dateren van na de bestreden beslissing en zij deze aldus niet heeft voorgelegd voor het 

nemen van de bestreden beslissing en de verwerende partij dan ook niet ten kwade kan worden geduid 

hiermee geen rekening te hebben gehouden zoals de verwerende partij ook opmerkt in de verweernota, 

kan de verzoekende partij minstens gevolgd worden waar zij stelt dat de verwerende partij op de hoogte 

was van het feit dat zij vrijwilligster is bij Brugge Dialoogstad. In de bestreden beslissing wordt immers 

gewezen op een stuk dat de verwerende partij omschrijft als “een bewijs dat betrokkene deelneemt aan 

de vergaderingen van Brugge Dialoogstad” alsook dat de verzoekende partij “in een eigen verklaring 

ook aan(haalde) als vrijwilliger te werken bij Brugge Dialoostad”. In de nota met opmerkingen wordt 

voormelde stelling dat de verwerende partij op de hoogte was van het feit dat zij vrijwilligster is bij 

Brugge Dialoogstad niet betwist.  

 

De verwerende partij heeft dan ook niet op correcte en zorgvuldige wijze geoordeeld dat er geen 

bewijsstukken zijn betreffende de sociale en culturele integratie waardoor dit niet beoordeeld kan 

worden.  

 

Gelet op voormelde vaststellingen kan de verwerende partij in de nota met opmerkingen niet dienstig 

verwijzen naar de motieven van de bestreden beslissing waarin gesteld wordt dat de verzoekende partij 

geen bewijzen had bijgebracht nopens haar sociale en/of culturele integratie in het Rijk. 

 

In zoverre in de bestreden beslissing betreffende de verklaring van de verzoekende partij dat zij als 

vrijwilligster werkt bij Brugge Dialoogstad, wordt gemotiveerd dat uit het dossier nergens blijkt dat zij nog 

steeds een opleiding volgt of vrijwilligerswerk doet, kan de Raad enkel vaststellen dat deze motieven 

betrekking hebben op het beoordelen of de verzoekende partij kan beschouwd worden als beschikker 

van voldoende bestaansmiddelen en niet op het beoordelen van sociale en/of culturele integratie in het 

Rijk. 

 

Geheel ten overvloede wijst de Raad er ook nog op dat het administratief dossier geenszins volledig is, 

daar stukken die blijkens de bestreden beslissing door de verzoekende partij werden overgemaakt, er 

geenszins in terug te vinden zijn. Evenmin zijn alle vragen tot informatie aan de verzoekende partij in het 

administratief dossier terug te vinden, zodat niet blijkt welke informatie de verwerende partij op welk 
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moment aan de verzoekende partij heeft gevraagd. Blijkens de motieven van de bestreden beslissing 

bevat de laatste vraag tot informatie van 6 februari 2020 betekend aan de verzoekende partij op 14 

september 2020 – document dat zich niet in het administratief dossier bevindt – op het eerste zicht 

aldus enkel een vraag naar de huidige economische en medische situatie en behandeling en dus geen 

vraag naar de sociale en/of culturele banden. Zoals de verzoekende partij ook lijkt voor te houden in 

haar verzoekschrift, kwam het de verwerende partij toe, indien op basis van het verslag van de arts-

adviseur geen verblijfsrecht kon behouden worden om medische redenen, bijkomende vragen te stellen 

teneinde met alle relevante elementen conform artikel 42bis, §1, derde lid van de Vreemdelingenwet 

rekening te kunnen houden. Gelet op het ontbreken van de laatste vraag tot informatie in het 

administratief dossier, kan niet worden nagegaan of de verzoekende partij omtrent deze gegevens werd 

gehoord.   

 

Waar de verwerende partij in haar verweernota, betreffende de aangevoerde schending van artikel 8 

van het EVRM, nog stelt dat zelfs indien wordt aangenomen dat de verzoekende partij in België 

betekenisvolle sociale relaties zou hebben opgebouwd, dan nog moet worden aangenomen dat zij zich 

in Nederland kan laten opzoeken door haar sociale relaties, alsook zelf nog opnieuw naar België kan 

afreizen, dat zij gedurende periodes van tijdelijke scheiding nauw contact kan onderhouden via moderne 

communicatiekanalen, wijst de Raad erop dat dit hoogstens een a posteriori-motivering betreft en dat zij 

hiermee het vastgestelde gebrek van de bestreden beslissing niet kan herstellen. 

 

3.6. Een schending van de materiële motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht in het licht van artikel 

42bis, §1, derde lid van de Vreemdelingenwet wordt aannemelijk gemaakt. 

 

Het enig middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de vernietiging van de 

bestreden beslissing. De overige aangevoerde schendingen behoeven geen verder onderzoek. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 9 februari 2021 

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

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig juni tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN N. VERMANDER 

 


