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 nr. 101 645 van 25 april 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Bulgaarse nationaliteit te zijn, op 5 september 2012 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 20 juni 

2012 die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten (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 beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 12 oktober 2012 met refertenummer X. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 14 maart 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 april 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 12 november 2009 diende verzoekster een aanvraag in tot het verkrijgen van een verklaring van 

inschrijving als zelfstandige.  

 

1.2. Op 16 december 2009 werd verzoekster in het bezit gesteld van een E-kaart. 
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1.3. Op 20 juni 2012 trof de gemachtigde van de staatssecretaris een beslissing die een einde stelt aan 

het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21). 

Deze beslissing werd aan verzoekster betekend op 11 augustus 2012. 

 

Dit vormt de bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 42 bis en 42 ter 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.,K.] 

Nationaliteit :Bulgarije […] 

.+ minderjarige zoon: [A.B.E.]  

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 zelfstandige op 12.11.2009 en 

verkreeg de E-kaart op 16.12.2009. 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. 

Betrokkene werd daarom op 04.04.2012 uitgenodigd om nieuwe bewijsstukken voor te leggen 

aangaande haar huidige situatie. Betrokkene legt nadien een kopie van de publicatie (van haar 

benoeming als vennoot) in het Belgisch Staatsblad en kopie van het aandelenregister voor. Zij zou later 

nog bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds en een OCMW-attest voorleggen. Zij heeft 

dit echter niet meer vertoond bij de gemeente. 

Wanneer we het dossier ten gronde bekijken, dienen we vast te stellen dat betrokkene dus enkel 

aantoont aangenomen of benoemd te zijn als werkend vennoot op 12.04.2012. Zij legt echter geen 

enkel officieel bewijsstuk overeenkomstig art. 50 §2, 2° van het KB van 08.10.1981 voor ter staving van 

haar statuut als zelfstandige. Nochtans werden deze bewijsstukken uitdrukkelijk opgevraagd in onze 

vorige ambtsbrief dd. 04.04.2012. Het immers niet omdat ze benoemd is in een buitengewone 

vergadering van aandeelhouders als werkend vennoot dat ze ook de daaruit vloeiende wettelijke 

stappen heeft ondernomen om het statuut van zelfstandige te officialiseren en er sprake is van een 

daadwerkelijke zelfstandige activiteit. Zij legt immers geen volledig uittreksel van de kruispuntbank der 

ondernemingen voor noch een bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds. We kunnen dus 

uit het dossier niet afleiden of betrokkene daadwerkelijk een reguliere zelfstandige beroepsactiviteit 

uitoefent en dat er voor haar sociale bijdragen betaald worden, hetgeen verplicht is wanneer men een 

zelfstandige activiteit uitbouwt. 

Betrokkene toont bijgevolg niet aan de voldoen aan de voorwaarden van art. 40 §4, 1° van de wet van 

15.12.1980 waardoor er, overeenkomstig art. 42bis §1 van het KB van 08.10.1981, een einde wordt 

gesteld aan haar recht op verblijf. 

Hierdoor dient ook het verblijfsrecht van zijn minderjarige zoon, [A.B.E.], die haar vervoegd heeft, te 

worden beëindigd, dit overeenkomstig art. 42ter §1,1° van de wet van 15.12.1980. Hij 

verkreeg immers het verblijfsrecht op basis van gezinshereniging met zijn moeder. 

Bij de beslissing werd rekening gehouden met de bepalingen van art. 42ter §1, 3
e
 lid (wet 15.12.1980). 

Zo is de duur van het verblijf niet van die aard om de banden met het land van oorsprong te verliezen en 

bovendien in het belang van het kind niet opportuun, het kind van de moeder te scheiden. […]”. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Voorafgaandelijk dient gewezen te worden op het gestelde in artikel 39/81, vijfde en 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), die luiden als volgt: 

 

“ Indien de verzoekende partij tijdig een kennisgeving heeft ingediend dat zij een synthesememorie 

wenst neer te leggen, beschikt zij, te rekenen vanaf de in het derde lid bedoelde kennisgeving, over een 

termijn van vijftien dagen om een synthesememorie neer te leggen waarin alle aangevoerde middelen 

worden samengevat.   

 

Indien de verzoekende partij een synthesememorie, zoals bedoeld in het vijfde lid, heeft ingediend 

binnen de voorziene termijn, doet de Raad uitspraak op basis van de synthesememorie behoudens wat 

de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft en zonder afbreuk te doen aan artikel 

39/60.” 
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In de voorbereidende werken van de wet van 31 december 2012 houdende diverse bepalingen, 

inzonderheid betreffende justitie die ertoe strekt artikel 39/81 van de Vreemdelingenwet te wijzigen, kan 

het volgende gelezen worden: “De meerwaarde van een synthesememorie is meervoudig omdat het 

verzoekende partij toelaat om bepaalde middelen niet meer aan te houden en het haar de mogelijkheid 

geeft te repliceren op het verweer tegen de middelen die zij wel wenst aan te houden, zodat zij de 

middelen samenvat om de taak van de vreemdelingenrechter in complexe zaken te verlichten.” (Kamer, 

zitting 2012-2013, Doc 53, 2572/002, p.6).    

 

Uit het bovenvermelde kan afgeleid worden dat de bedoeling is de vereenvoudiging van het onderzoek 

van het annulatieberoep door het de Raad mogelijk te maken uitspraak te doen op basis van één enkel 

procedurestuk van een verzoekende partij, met name de synthesememorie.   

 

In casu blijkt dat verzoekster in de synthesememorie een toelichting bij de middelen verstrekt die 

verschilt van de uiteenzetting in het verzoekschrift. Hierna worden de middelen derhalve enkel in 

ogenschouw genomen zoals zij in synthesememorie voorkomen (cf. RvS 11 januari 2013, nr. 222.017).   

 

2.2. Verzoekster voert volgend eerste middel aan: “Schending van de artikelen 40§4. 42bis en 42ter van 

de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen : van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. van de algemene rechtsbeginselen en beginselen 

van behoorlijk bestuur, meer bepaald de zorgvuldigheidsverplichting, de motiveringsplicht en verzoek-

sters rechten van verdediging. Manifeste beoordelingsfout”. 

 

Verzoekster betoogt in haar synthesememorie als volgt: 

 

“Dat verweerder geenszins heeft rekening gehouden met het feit dat er wel degelijk sprake is van een 

daadwerkelijke zelfstandige activiteit in hoofde van verzoekster waardoor zij wel degelijk voldoet aan de 

voorwaarden van art. 40 Vw. en derhalve geenszins een beslissing die een einde stelt aan het recht op 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten haar kon worden 

betekend. 

Dat derhalve verweerder, alvorens een beslissing te nemen, geenszins voorafgaandelijk een grondig 

onderzoek heeft gevoerd en heeft nagelaten verzoekster te horen/uit te nodigen teneinde haar 

verdediging en nieuwe bewijsstukken naar voor te brengen”. 

 

2.3. Met haar overtuiging dat zij “wel degelijk” voldoet aan de voorwaarden van artikel 40 van de 

Vreemdelingenwet en dat er “wel degelijk” sprake is van een daadwerkelijke zelfstandige activiteit in 

haren hoofde, zonder deze op enige wijze te concretiseren en zonder in te gaan op de motivering van 

de bestreden beslissing, toont verzoekster geen schending aan van de in het middel aangehaalde 

bepalingen en beginselen.   

 

2.4. Uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoekster via een schrijven van de verwerende partij werd 

uitgenodigd om bewijsstukken voor te leggen aangaande haar huidige situatie. Dit vindt steun in het 

administratief dossier waarin zich het betrokken schrijven van de verwerende partij van 11 augustus 

2011 bevindt dat op 4 april 2012 aan verzoekster betekend werd. Verzoekster betwist de gedane 

beoordeling van de door haar overgemaakte stukken niet. Verzoekster koestert blijkens haar verzoek-

schrift de verwachting dat zij door de verwerende partij zou uitgenodigd worden zodat zij zich kon 

verdedigen en nieuwe bewijsstukken voorleggen. De hoorplicht of het recht om zijn standpunt naar voor 

te brengen houdt, los van een wettelijke bepaling, in dat tegen niemand een ernstige maatregel kan 

worden genomen die op zijn persoonlijk gedrag is gesteund en die van aard is om zijn belangen zwaar 

aan te tasten, zonder dat hem de gelegenheid wordt geboden om zijn standpunt op nuttige wijze te doen 

kennen. De bestreden beslissing kan niet als een dergelijke maatregel worden gezien. Zij is immers niet 

gestoeld op het persoonlijke gedrag van de vreemdeling zoals begrepen in het voornoemd algemeen 

beginsel van behoorlijk bestuur, maar vloeit voort uit de toepassing van de artikelen 42 bis en 42 ter van 

de Vreemdelingenwet. Bovendien heeft verzoekster de mogelijkheid gehad om in antwoord op het 

bovenvermeld schrijven van de verwerende partij dat haar betekend werd op 4 april 2012 haar stand-

punt uiteen te zetten en hieraan alle mogelijke nuttige elementen en bewijsstukken ter staving ervan toe 

te voegen. (cf. RvS 21 september 2009, nr. 196.233). Een schending van de zorgvuldigheids- en 

hoorplicht wordt derhalve niet aangetoond. 

 

De stukken die gevoegd worden bij het verzoekschrift en die dateren van na de bestreden beslissing 

kunnen deze niet aan het wankelen brengen. De Raad kan immers niet besluiten tot de onwettigheid 
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van de bestreden beslissing aan de hand van stukken waarover de verwerende partij niet beschikte op 

het ogenblik dat zij de bestreden beslissing trof. De overige niet gedateerde stukken die gevoegd 

werden bij het verzoekschrift bevinden zich niet in het administratief dossier. Verzoekster toont niet aan 

waarom zij deze stukken niet kon voorleggen n.a.v. het bovenvermeld schrijven van de verwerende 

partij dat haar betekend werd op 4 april 2012. Het komt de Raad niet toe deze te gaan evalueren in de 

plaats van de verwerende partij.   

 

Het eerste middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

      

2.5. Verzoekster voert het volgende tweede middel aan, “Schending van de art. 15, 28 io. 31 van de 

richtlijn 2004/38 inzake het vrij verkeer van burgers van de Unie (= burgerschapsrichtlijn) en van het 

evenredigheidsbeginsel, de zorgvuldigheidsverplichting en de motiveringsplicht.” 

 

Verzoekster betoogt in haar synthesememorie als volgt: 

 

“Dat verweerder heeft nagelaten, alvorens een beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf 

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

verzoekster, rekening te houden met verzoeksters gezinsleven en haar langdurig verblijf in België”. 

 

2.6. Richtlijn 2004/38/EG is in het Belgische recht omgezet door de wet van 24 mei 2007 tot wijziging 

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 

en de verwijdering van vreemdelingen. Verzoekster voert niet aan dat die omzetting niet op correcte 

wijze zou zijn gebeurd. Zij kan derhalve thans niet meer rechtstreeks de schending van bepalingen van 

deze richtlijn inroepen. Het middel is in die mate niet ontvankelijk. 

 

2.7. Met haar niet geconcretiseerd betoog inzake haar gezinsleven en haar langdurig verblijf in België 

toont verzoekster geen schending aan van de in het middel aangevoerde beginselen. Het middel is op 

dit vlak onvoldoende uitgewerkt om ontvankelijk te zijn. 

 

Het tweede middel is onontvankelijk.    

 

3. Kosten 

 

Gelet op wat voorafgaat past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig april tweeduizend dertien door: 

 

mevr. M. EKKA, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


