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 nr. 104 754 van 11 juni 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 15 februari 2013 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris van 12 december 2012, die een 

einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 20 februari 2013 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 26 april 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 mei 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. VANDEN ABEELE, die loco advocaat P. GODELAINE 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster legde op 1 maart 2012 een verklaring af van inschrijving als zelfstandige. Op 17 september 

2012 werd zij in het bezit gesteld van een E- kaart. De Rijksdienst voor Sociale Verzekeringen voor 

Zelfstandigen (RSVZ) zond op 28 september 2012 een e-mail bericht, waaruit bleek dat haar aansluiting 

als zelfstandige geschrapt werd. Op 12 december 2012 werd de beslissing genomen die een einde stelt 

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

21). Dat is de bestreden beslissing. 
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“BESLISSING DIE EEN EINDE STELT AAN HET RECHT OP VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE 

MAANDEN MET BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

Reden van de beslissing: 

Betrokkene diende een aanvraag in tot verklaring van inschrijving als zelfstandige op 01/03/2012 , en 

verkreeg de E-kaart op 17/09/2012. 

Betrokkene legde oorspronkelijk ter staving van de aanvraag tot verklaring van inschrijving de volgende 

documenten voor: het volledig uittreksel van de Kruispuntbank der ondernemingen van de firma Pita 

San Marco en een bewijs van inschrijving bij een sociale kas voor zelfstandigen. Betrokkene liet 

daarmee tegenover de Dienst Vreemdelingenzaken uitschijnen een zelfstandige activiteit te hebben. De 

voorgelegde documenten waren van doorslaggevend belang bij het toestaan van het verblijfsrecht 

omdat overeenkomstig art. 50, §2, 2° van het KB van 8.10.1981 net die documenten dienen te worden 

voorgelegd om het verblijfsrecht als zelfstandige te kunnen krijgen. 

Het Rijksinstituut voor sociale verzekeringen voor zelfstandigen (RSVZ) heeft echter een onderzoek 

naar de (vermeende) zelfstandige activiteit van betrokkene ingesteld en is tot de conclusie gekomen dat 

er geen effectieve activiteit plaats vindt, waardoor de sociale kas de opdracht kreeg de aansluiting met 

terugwerkende kracht stop te zetten. Dientengevolge heeft het Rijksinstituut, de Dienst 

Vreemdelingenzaken laten weten dat betrokkene retroactief wordt geschrapt als zelfstandige. 

Uit deze bevindingen moet besloten worden dat betrokkene onder valse voorwendsels het verblijfsrecht 

heeft bekomen en nooit daadwerkelijk een zelfstandige activiteit heeft uitgeoefend. Artikel 42septies van 

de wet van 15.12.1980 voorziet dat de Staatssecretaris of zijn gemachtigde een einde kan stellen aan 

het verblijf, wegens het verstrekken van valse of misleidende informatie of gebruik van vervalste 

documenten die van doorslaggevend belang zijn geweest voor het verkrijgen van het verblijfsrecht. 

Gezien bovenstaande vaststellingen dient overeenkomstig art 42septies dan ook een einde gesteld te 

worden aan het verblijfsrecht van de Burger van de Unie…“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert een enig middel aan: 

 

“A. Weergave van het enig middel: Het enig middel wordt genomen uit de schending van artikel 

42septies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna vreemdelingenwet), de artikelen 2 en 3 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (hierna formele motiveringswet), de 

materiële motiveringsplicht, het redelijkheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en de hoorplicht. 

Doordat het bevel om onmiddellijk het grondgebied gesteund gaat op het feit dat verzoekster valse of 

misleidende informatie zou hebben verstrekt of vervalste documenten zou hebben gebruikt om een 

verblijfsrecht te verkrijgen; Doordat de bestreden beslissing genomen werd zonder enig verder 

onderzoek naar de feitelijke situatie van verzoekster; Doordat verzoekster evenmin gehoord werd om 

zich te verdedigen laat staan haar argumenten dienaangaande verder uiteen te zetten; Doordat in de 

bestreden beslissing verder ook geen termijn werd verleend aan verzoekster om een en ander te 

kunnen bijbrengen; Terwijl de verplichting van een af doende motivering inhoudt dat een administratieve 

rechtshandeling steunt op draagkrachtige motieven; Terwijl een beslissing die een nadeel toebrengt aan 

een particulier het voorwerp moet hebben uitgemaakt van een zorgvuldig onderzoek; Terwijl de 

mogelijkheid moet worden geboden aan de rechtsonderhorige om zijn standpunt te laten kennen 

alvorens een beslissing genomen wordt die hem een ernstig nadeel toebrengt; En terwijl geen beslissing 

kennelijk onredelijk mag zijn; Zodat de in het middel aangehaalde beginselen geschonden werden; 

Art. 42 septies Vreemdelingenwet luidt als volgt: (…) In casu wordt gesteld dat na onderzoek van het 

RSVZ zou zijn gebleken dat er nooit enige zelfstandige activiteit zou zijn uitgeoefend door verzoekster. 

Verwerende partij verschaft ter zake geen enkele duidelijkheid inzake het onderzoek van de RSVZ, 

zodat het voor verzoekster in deze bijzonder moeilijk is zich op de beschuldigingen van fraude te 

verdedigen. Verzoekster kan enkel stellen dat zij te goeder trouw heeft gehandeld en ter zake op basis 

van haar inschrijving als zelfstandige op correcte gronden om een verblijfsrecht heeft verzocht. 

Verzoekster legt de verschillende betalingen van RSZ-bij dragen voor dewelke aantonen dat er van 

enige fraude geen sprake is. Bovendien legt verzoekster de overdracht van aandelen voor waarbij zij 

100 deelbewijzen heeft verworven in de BVBA Pita San Marco. Om te kunnen spreken van fraude zal 

verwerende partij dienen aan te tonen dat verzoekster moedwillig en op een misleidende wijze 

documenten heeft voorgelegd teneinde een recht op verblijf te vrijwaren. Niets is echter minder waar. In 

meest ondergeschikte orde, mocht komen vast te staan dat verzoekster niet zou zijn tewerkgesteld als 

zijnde zelfstandige, dient te worden betwist dat zij moedwillig misleidende informatie heeft verstrekt. 

Verwerende partij zal dienen aan te tonen dat verzoekster wetens en willens heeft gehandeld. 

Verzoekster was bij haar aanvraag zeer zeker te goeder trouw en zette in geen geval bepaalde 
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misleidende constructies op teneinde een verblijfstitel te bemachtigen. Verzoekster brengt de 

documenten ter zake voor. De beslissing is bijgevolg compleet ongegrond, daar de motieven de 

bestreden beslissing niet kunnen schragen. 

In dit opzicht dient de motivering bovendien evenredig te zijn met de beslissing die zij ondersteunt; het 

evenredigheidsbeginsel houdt in dat de motieven in rechte en feite evenredig moet zijn aan het belang 

van de genomen beslissing.  De omvang van de motivering is bijgevolg afhankelijk van het voorwerp, de 

aard en het belang van een bepaalde beslissing (R.v.St. nr. 43.556, 30 juni 1993, STAD BRUGGE; 

R.v.St. nr. 60.959, 11 juni 1996, DENYS; R.v.St. nr. 102.343, 21 december 2001, WADEH). In casu 

bracht verzoekster te goeder trouw de documenten binnen en deed zij een aanvraag als zelfstandige 

teneinde een verblijfstitel te bekomen. Het moge duidelijk zijn dat de concrete situatie waarin 

verzoekster verkeert niet voldoende onder de loep werd genomen; er werd nooit om bijkomende 

informatie gevraagd, noch werden de resultaten van enig onderzoek van het RSVZ aan verzoekster 

mede gedeeld, waarop zij zich toch zou kunnen verdedigd hebben en de nodige documentatie zou 

kunnen hebben voorgelegd. Artikel 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen bepaalt dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen moet vermelden die ten grondslag liggen aan die beslissing en dat de gegeven 

motivering voldoende moet zijn. Louter verwijzen naar een beweerdelijk onderzoek van de RSVZ 

voldoet absoluut niet aan deze vereiste. Verwerende partij achtte dit blijkbaar niet nodig en beschuldigt 

verzoekster zonder verdere motivering van fraude. Hierdoor wordt niet enkel de motiveringsverplichting 

geschonden, doch tevens het evenredigheidsbeginsel daar waar de bijzonder summiere motivering in 

geen geval evenredig is met het belang van de genomen beslissing; verzoekster wordt thans op basis 

van een motivering van enkele regels verplicht het land te verlaten. Deze gang van zaken is ongehoord 

en een rechtsstaat onwaardig! 

Uit het gegeven dat de verwerende partij geen concreet en gedegen onderzoek heeft uitgevoerd van de 

situatie van de verzoekende partij, vloeit verder voort dat zij het zorgvuldigheidsbeginsel heeft 

overtreden. Dit beginsel gebiedt de overheid immers om alle elementen van het dossier met zorg te 

onderzoeken en de nodige tijd te nemen om alle elementen tegen elkaar af te wegen na kennisname 

van het volledige dossier (R.v.St., nr. 116.070, 18 februari 2003, VERDAET; R.v.St., nr. 170.918, 8mei 

2007, TORFS). Dit gebeurde in casu duidelijk niet. 

Hoorplicht. Tenslotte werd verzoekster niet de mogelijkheid geboden om haar argumenten te doen 

gelden. Immers werd de beslissing genomen op basis van een ‘onderzoek’ door de RSVZ waarop 

verzoekster in geen geval zicht heeft. Nochtans impliceert de hoorplicht dat tegen geen enkele persoon 

een individuele maatregel kan worden getroffen die van aard is om zijn belangen aan te tasten, zonder 

dat hem de mogelijkheid geboden wordt zijn standpunt kenbaar te maken (R.v.St., nr. 65.968, 21 april 

1997, BRAEM). Verzoekster heeft geen enkel van de in huidig verzoekschrift uiteengezette argumenten 

kunnen meedelen aan de verwerende partij voor het nemen van de bestreden beslissing. De beslissing 

ware anders geweest indien verzoekster de kans was geboden om haar standpunt mede te delen.” 

 

2.2. Verzoekster verwijt de verwerende partij de beslissing genomen te hebben zonder enig 

voorafgaandelijk onderzoek en zonder haar gehoord te hebben. Zij meent dat de verwerende partij geen 

enkele duidelijkheid verschaft omtrent het onderzoek van de RSZV, waardoor ze zich niet kan 

verdedigen. Zij stelt steeds ter goede trouw gehandeld te hebben en legt bij haar verzoekschrift 

betalingsbewijzen voor van de RSZ. In ondergeschikte orde meent ze dat ze geenszins wetens en 

willens fraude zou hebben gepleegd. 

 

Verzoekster werd op 17 september 2012 in het bezit gesteld van een E-kaart nadat ze op 1 maart 2012 

een verklaring van inschrijving als zelfstandige deed. Verder blijkt uit het administratief dossier dat de 

Rijksdienst voor Sociale Verzekeringen voor Zelfstandigen (RSVZ) op 28 september 2012 een               

e-mailbericht zond waaruit blijkt dat verzoeksters aansluiting als zelfstandige geschrapt werd. In het 

administratief dossier is een lijst te vinden waarin duidelijk de naam van verzoekster vermeld staat. 

 

Verzoekster kan niet gevolgd worden in haar kritiek dat zij niet zou weten om welke informatie het zou 

gaan, daar het document en e-mailbericht van de RSVZ aanwezig zijn in het administratief dossier, 

waartoe verzoekster inzage heeft. 

  

Aangezien de Rijksdienst voor Sociale Verzekeringen voor Zelfstandigen (RSVZ) de verwerende partij 

hiervan op de hoogte heeft gebracht en de toekenning van verzoeksters verblijfsrecht afhankelijk was 

van haar statuut als zelfstandige, is het niet kennelijk onredelijk dat de verwerende partij hieraan 

gevolgen verbond met betrekking tot verzoeksters verblijfsrecht. 
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Op basis van de informatie die de verwerende partij ter hare beschikking had, bleek dat verzoekster 

geschrapt werd als zelfstandige. Op basis van haar voorgewende zelfstandige activiteit verwierf zij 

echter verblijfsrecht. De verwerende partij ging op correcte wijze over tot de vaststelling dat er een einde 

diende te worden gesteld aan haar verblijfsrecht, daar het op onwettige wijze werd bekomen. 

 

De bestreden beslissing werd genomen op grond van artikel 42septies van de vreemdelingenwet:  

 

"De minister of zijn gemachtigde kan de binnenkomst weigeren of een einde stellen aan het 

verblijfsrecht van de burger van de Unie of van zijn familieleden indien deze of dezen valse of 

misleidende informatie of valse of vervalste documenten hebben gebruikt, of fraude gepleegd hebben of 

ander onwettige middelen gebruikt hebben die van doorslaggevend belang geweest zijn voor de 

erkenning van dit recht." 

 

Verzoekster kan niet gevolgd worden dat de verwerende partij het intentionele element moet aantonen 

vooraleer zij toepassing kan maken van artikel 42septies van de vreemdelingenwet. Aangezien 

verzoeksters zelfstandige activiteit van doorslaggevende aard was om haar in het bezit te stellen van 

een E-kaart en aangezien aan dit statuut een einde gesteld werd, is het niet kennelijk onredelijk dat de 

beslissing genomen werd in toepassing van voormeld artikel. 

 

Uit een lezing van de vreemdelingenwet blijkt niet dat er, indien er een einde wordt gesteld aan het 

verblijfsrecht van een vreemdeling op basis van artikel 42septies, rekening gehouden moet worden met 

een voorgaand verhoor van verzoekster. Verzoekster maakt het tegendeel niet aannemelijk. Immers, 

verzoekster wist of diende te weten dat haar verblijfsrecht afhangt van haar zelfstandige activiteiten. Een 

schending van de hoorplicht kan in dit opzicht derhalve niet aangenomen worden, daar er toepassing 

werd gemaakt van artikel 42septies van de vreemdelingenwet. Bovendien is het beginsel van de rechten 

van de verdediging in principe niet van toepassing is op een administratieve procedure. De rechten van 

de verdediging in administratiefrechtelijke zaken zijn enkel van toepassing in tuchtzaken, doch niet op 

zuiver administratiefrechtelijke beslissingen die worden genomen in het raam van de vreemdelingenwet 

(RvS 3 november 2003, nr. 124.957). Verzoekster kan zich niet op een schending van de hoorplicht of 

op het beginsel van de rechten van verdediging beroepen. 

 

De bestreden beslissing bevat zowel een juridische uiteenzetting als een feitelijke uiteenzetting, 

waardoor verzoekster een schending van de motiveringsplicht niet aannemelijk maakt. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

4. Kosten 

 

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

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf juni tweeduizend dertien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


