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 nr. 110 225 van 19 september 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 4 maart 2013 heeft 

ingediend om (de schorsing van de tenuitvoerlegging en) de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing tot weigering van de vestiging met bevel om het grondgebied te verlaten van 22 januari 2013. 

 

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. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 16 juli 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 augustus 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat helen VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat Vesselina 

BOUROVA verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat Edda MATTERNE die verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker diende op 3 november 2009 een aanvraag van verklaring van inschrijving in als zelfstandige. 

Hij legde een bewijs van aandelenoverdracht, een uittreksel uit het aandelenregister en een uittreksel uit 

de kruispuntbank der ondernemingen van de firma Haddens Global BVBA voor. Op 24 november 2009 

werd hij in het bezit gesteld van een E- kaart. Bij vonnis van 28 januari 2011 werd door de rechtbank 

van Koophandel te Gent het faillissement vastgesteld inzake Haddens Global BVBA. Op 21 november 

2012 diende verzoeker een aanvraag in voor een duurzaam verblijf (bijlage 22). Uit onderzoek is 

gebleken dat verzoeker nooit als zelfstandige is aangesloten geweest bij een sociale verzekeringskas 

voor zelfstandigen. Die informatie werd op 9 januari 2013 bevestigd door het Rijksinstituut voor de 

Sociale Verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ). Op 22 januari 2013 werd de beslissing die een einde 
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stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten 

genomen. Dit is de bestreden beslissing. 

 

Eveneens werd de beslissing tot weigering van het duurzaam verblijf (bijlage 24) genomen. 

 

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

Reden van de beslissing: 

Betrokkene diende op 03.11.2009 een aanvraag in als zelfstandige. Op 03.11.2009 werd hij in het bezit 

gesteld van een bijlage 8, gevolgd door een E kaart op 24.11.2009. Bij zijn originele aanvraag voegde 

hij een verklaring van de zaakvoerder van de BVBA Haddens Global dd. 27.10.2009, een bewijs van 

aandelenoverdracht, een uittreksel uit het aandelenregister en een uittreksel uit de kruispuntbank der 

ondernemingen van de firma Haddens Global BVBA voor. 

Verder onderzoek wees echter uit dat de aangeleverde documenten in het kader van zijn aanvraag niet 

in overeenstemming waren met de werkelijke situatie. Zo is uit administratief onderzoek gebleken dat 

betrokkene nooit als zelfstandige is aangesloten geweest bij een sociale verzekeringskas voor 

zelfstandigen. Dit werd ons bevestigd door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der 

zelfstandigen (RSVZ). 

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. 

Betrokkene diende op 21.11.2012 een aanvraag voor een duurzaam verblijf (bijlage 22) in. Gezien de 

vastgestelde fraude, kan het duurzaam verblijfsrecht niet worden toegestaan. 

Het feit dat betrokkene heden in het bezit zou zijn van een arbeidscontract doet geen afbreuk aan het 

feit dat betrokkene op frauduleuze wijze het verblijfsrecht (en bijgevolg ook de latere arbeidskaart B, 

gezien de verblijfsstatus daar een element van beoordeling bij is) heeft bekomen. Overeenkomstig het 

rechtsbeginsel 'fraus omnia corrumpit’ kunnen geen rechten worden ontleend aan deze arbeidskaart 

B/tewerkstelling…“ 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan: 

 

“Eerste middel: schending van artikel 2 en artikel 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

1/ Conform bovenvermelde artikelen dient iedere beslissing van het bestuur op motieven te berusten die 

niet enkel in feite en in rechte aanwezig moeten zijn, maar die bovendien pertinent moeten zijn en de 

beslissing moeten verantwoorden. Van de materiële motivering, welke uit de gegevens van de zaak 

moet blijken, wordt de formele (of uitdrukkelijke) motiveringsplicht onderscheiden. In casu wordt 

ondermeer de materiële motiveringsplicht geschonden. Verweerster laat in de bestreden beslissing 

immers uitschijnen dat verzoeker 'valse voorwendsels' zou gebruikt hebben en gefraudeerd zou hebben. 

Hij heeft echter altijd alle, hem gevraagde documenten tijdig ingediend, waardoor hij terecht eerst een E-

kaart ontvangen heeft en later (eveneens terecht) twee maal een arbeidskaart B. De documenten van 

verzoeker zijn na de indiening ervan door verweerster nagekeken en goedgekeurd. Het is absoluut niet 

duidelijk is op welke criteria verwerende partij zich steunt om tot de besluit te komen dat verzoeker 

'valse voorwendsels' zou hebben gebruikt en fraude zou gepleegd hebben bij het bekomen van zijn 

arbeidskaart. Los van het feit dat verweerster volkomen niet bevoegd is om de voorwaarden van het 

verkrijgen van een arbeidskaart na te gaan (laat staan om vast te stellen dat er fraude zou zijn) , blijkt uit 

de beslissing allerminst welke criteria gehanteerd werden hiervoor en hoe zij geïnterpreteerd moeten 

worden. De motivering is derhalve onjuist; De overheid schendt hierdoor ook de algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur. De burger moet immers kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de 

overheid of op toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete geval gedaan heeft (cf. o.m. 

Cass. 10 juni 1988, Arr. Cass. 1987-88, 1313; Cass. 27 maart 1992, R.W. 1991-92, 1466; Cass. 6 

november 2000, A.P.T., 2000, 236; R. v. St., VERVLIET, nr. 94090 van 19 maart 2001). De algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur sluiten bovendien het rechtszekerheidsbeginsel en het 

vertrouwensbeginsel in. De lange termijn tussen het toekennen van de E-kaart en de ontvangst door de 

administratie van alle relevante documenten en de plotse betekening van het bestreden bevel nadat de 
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administratie kennis had van alle relevante informatie van de toestand van verzoeker verstaat zich niet 

met de hierboven aangehaalde beginselen van behoorlijk bestuur. Dat in casu immers geen enkele 

ernstige reden of nieuwe informatie bestaat om een zodanig onverwachte in ingrijpende wijziging in 

verzoekers toestand rechtens te verantwoorden en dit integendeel rechtstreeks indruist tegen het recht 

op rechtszekerheid als beginsel van behoorlijk bestuur. De beslissing van verwerende partij mist dan 

ook elke grondslag. Het is verzoeker een raadsel waarom verweerster plots van oordeel is dat zijn 

documenten nu ineens "vals" zouden zijn, terwijl ze in 2009 zonder enig probleem aanvaard werden. Er 

wordt nergens een bewijs verstrekt van de beweringen van verweerster. Dit argument wordt evenmin in 

de neergelegde nota ontkracht. Verzoeker heeft zich tussen 2009 en heden verschillende malen 

aangeboden bij het gemeentebestuur om verschillende wijzigingen in zijn situatie te melden (zoals bv. 

adreswijziging). Hij heeft geen enkele vraag ontvangen m.b.t. zijn documenten of zijn verblijfsstatuut. 

Integendeel: zijn verblijf werd altijd verlengd!  

2/ Verwerende partij lijkt verder een aantal algemene veronderstellingen te maken over mogelijke fraude 

in hoofde van verzoeker. Niet alleen wordt de vermoede fraude op geen enkele manier bewezen, 

verwerende partij dient op de eerste plaats geen veronderstellingen te maken, maar de individuele 

situatie van verzoeker grondig te analyseren, alvorens een beslissing te nemen. Zij dient zichzelf 

minstens te plaatsen op het ogenblik van het indienen van de documenten en de bedoelingen van 

verzoeker op dat ogenblik te onderzoeken. Uit alles blijkt dat verzoeker alleen maar goede bedoelingen 

had en zij de wet strikt heeft nageleefd. Er ligt nergens een veroordeling en/of dagvaarding voor. 

Bovendien en louter volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat fraude niet wordt vermoed, maar 

dat zij dient bewezen te worden, zodat de aangehaalde motieven de bestreden beslissing niet kunnen 

dragen. Verweerster beperkt zich tot het vermelden van een "onderzoek", zonder meer en verwijst 

eenvoudigweg (enkel) naar het rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit', zonder enige vorm van uitleg 

hierover. Nergens in de bestreden beslissing wordt aangetoond dat de door verwerende partij gegeven 

argumenten voldoende draagkrachtig zijn om de beslissing te verantwoorden, zoals vereist wordt door 

de aangehaalde artikelen. Hierdoor is het thans voor verzoeker allerminst duidelijk waarom de 

bestreden beslissing genomen werd. Het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht is nochtans om de 

bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft 

genomen, zodat hij/zij kan beoordelen of er een aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen 

waarover hij beschikt, hetgeen in casu dus allerminst gebeurd is.” 

 

2.1.2. Verzoeker betoogt dat hij alle gevraagde documenten tijdig heeft ingediend, waardoor hij eerst 

een E-kaart heeft ontvangen en later twee maal een arbeidskaart. Volgens hem is het niet duidelijk op 

welke criteria de verwerende partij zich gesteund heeft om te besluiten dat hij onder 'valse 

voorwendsels' fraude zou hebben gepleegd. Hij meent dat het vertrouwensbeginsel werd geschonden, 

gezien de lange termijn tussen het toekennen van de E-kaart en de beslissing. Er zou geen ingrijpende 

wijziging gebeurd zijn die de beslissing zou verantwoorden. Er zou nergens een bewijs verstrekt worden 

van de beweringen van de verwerende partij. Hij verwijt de verwerende partij louter te verwijzen naar 

'fraus omnia corrumpit' zonder aan te tonen dat dit wel afdoende draagkrachtig zou zijn. 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt. Het begrip "afdoende" zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, 

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing. 

 

Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing leert dat het determinerende motief op grond 

waarvan de beslissing is genomen wordt aangegeven. Immers de bestreden beslissing geeft duidelijk 

de feiten weer op basis waarvan ze genomen werd. Vooreerst wordt aangegeven dat verzoeker in het 

bezit werd gesteld van een E-kaart in zijn hoedanigheid van zelfstandige. Vervolgens wordt aangegeven 

dat hij nooit werd aangesloten bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen en dat die informatie 

bevestigd werd door de RSVZ. Verzoeker kon derhalve nooit beschouwd worden als een zelfstandige, 

terwijl hij bij zijn aanvraag documenten voorlegde die deden uitschijnen dat hij wel degelijk zelfstandige 

was. Dat is de reden waarom werd gesteld dat hij misleidende informatie heeft gebruikt die van 

doorslaggevend belang zijn geweest voor het verkrijgen van een duurzaam verblijf. De toepasselijke 

wetsbepaling, artikel 42septies van de vreemdelingenwet, staat op duidelijke wijze tevens vermeld in de 

bestreden beslissing. 
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Verzoeker betwist niet dat hij niet aangesloten is geweest bij een sociale verzekeringskas voor 

zelfstandigen. De feitelijke grondslag op basis waarvan de beslissing werd genomen staat te lezen in de 

bestreden beslissing en wordt niet weerlegd door verzoeker. 

 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt de motivering van de bestreden beslissing hem niet in staat 

stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (cfr R.v.St., nr. 105.103, 26 

maart 2002).  

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. Verzoeker voert bijgevolg de 

schending van de materiële motiveringsplicht aan, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dit oogpunt 

wordt onderzocht. 

 

Uit het administratieve dossier blijkt dat onderzocht werd of verzoeker wel degelijk kan beschouwd 

worden als zelfstandige. Uit het administratief dossier blijkt dat er telefonisch bevestigd werd door de 

RSVZ dat verzoeker nooit als zelfstandige was aangesloten bij een sociale verzekeringskas voor 

zelfstandigen. Het is duidelijk dat het verder onderzoek hieromtrent gaat. Verzoekster stelt derhalve al te 

gemakkelijk dat geenszins duidelijk is wat het 'bijkomend onderzoek' zou uitmaken, nu alle stukken 

aanwezig waren in het administratieve dossier en de verzoekende partij er kennis van kon nemen. 

 

Bovendien verwijst de bestreden beslissing uitdrukkelijk naar artikel 42septies van de vreemdelingenwet 

die luidt als volgt: 

 

"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." 

 

Het is niet kennelijk onredelijk te oordelen dat verzoeker misleidende informatie heeft gebruikt, wat van 

doorslaggevend belang is geweest voor de toekenning van zijn verblijfsrecht, daar het niet betwist wordt 

dat hij nooit werd aangemeld bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen, doch zich wel degelijk 

voordeed bij de verwerende partij als zijnde 'zelfstandige'. 

 

Een schending van de motiveringsplicht werd niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. Verzoeker voert een tweede middel aan: 

 

“De overheid dient de situatie in concreto te beoordelen en rekening te houden met alle relevante 

documenten die werden overgemaakt door verzoeker, alsook deze (correct) beoordelen, hetgeen in 

casu niet gebeurd is. Het zorgvuldigheidsbeginsel kan worden omschreven als een algemeen beginsel 

van behoorlijk bestuur dat de overheid verplicht om zorgvuldig te werk te gaan bij een vormelijke 

voorbereiding van een beslissing en ervoor te zorgen dat de feitelijke en juridische aspecten van het 

dossier duidelijk geïnventariseerd en gecontroleerd worden. 

1./ Er dient in casu vastgesteld te worden dat de administratieve overheid nagelaten heeft om de zaak 

van verzoeker grondig te onderzoeken, zoals zij verplicht is, nu duidelijk vaststaat dat verzoeker alle 

gevraagde documenten tijdig ingediend heeft, zodat hij (na controle ervan) recht had op het ontvangen 

van een E-kaart. Van verzoeker kan moeilijk meer gewenst worden dan om alles wat hem gevraagd 

wordt op tijd in te dienen. Hoewel verzoeker aldus volkomen in orde was met betrekking tot de vereiste 

documenten en hij op die manier derhalve de bepalingen van de Vreemdelingenwet niet geschonden 

heeft, riskeert hij nu, louter door de foutieve handelswijze van verweerster, uitgewezen te worden. Het 

spreekt voor zich dat verzoeker hierdoor ernstige schade lijdt. Verweerster heeft immers niet met alle 

concrete gegevens die haar werden verstrekt door verzoeker rekening gehouden bij het nemen van 

haar beslissing en aldus een onzorgvuldige beslissing genomen. 

2. / Bovendien dient vastgesteld te worden dat verweerster nagelaten heeft om de zaak van verzoeker 

grondig te onderzoeken, zoals zij verplicht is, nu vaststaat dat hij bij het nemen van de bestreden 

beslissing reeds 2 jaar tewerkgesteld was als arbeider en tot twee maal toe een arbeidskaart heeft 

gekregen op grond van zijn arbeidscontract, zodat hij thans rechtmatig in België verblijft (stukken 2-5). 
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Hoewel verzoeker aldus volkomen in orde was met betrekking tot de vereiste documenten als 

zelfstandige en hij bovendien reeds tewerkgesteld was als arbeider bij het nemen van de bestreden 

beslissing, riskeert hij nu uitgewezen te worden.  Verweerster formuleert geen antwoord hierop in haar 

nota. Er dient daarom vastgesteld te worden dat verweerster het zorgvuldigheidsbeginsel op 2 manieren 

geschonden heeft oor geen nader onderzoek te voeren naar de specifieke situatie van verzoeker 

waardoor hem thans schade wordt berokkend. Verzoeker verwijst hieromtrent o.m. naar de volgende 

rechtspraak : (…) (cf. RvV arrest nr. 86 147 dd. 22.08.2012, onuitg). Verweerster heeft aldus kennelijk 

niet met alle concrete gegevens die haar werden verstrekt door verzoeker rekening. gehouden bij het 

nemen van haar beslissing en aldus ook deze wijze een onzorgvuldige beslissing genomen. 

 

2.2.2. Verzoeker betoogt dat de verwerende partij nagelaten heeft om zijn zaak grondig te onderzoeken 

nu duidelijk vaststaat dat hij alle gevraagde documenten tijdig heeft ingediend. De verwerende partij zou 

niet met alle concrete gegevens rekening hebben gehouden bij het nemen van haar beslissing. Hij stelt 

dat hij al twee jaar tewerkgesteld was als arbeider en tot twee maal toe een arbeidskaart heeft gekregen 

op grond van zijn arbeidscontract. 

 

Uit de bespreking van het eerste middel blijkt dat verzoeker niet betwist dat hij nooit werd aangemeld bij 

een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen. 

 

Waar verzoeker aangeeft dat er geen rekening zou zijn gehouden met het feit dat hij al twee jaar 

tewerkgesteld is als arbeider, duidt de Raad erop dat de beslissing onder meer luidt als volgt: 

 

"Het feit dat betrokkene heden in het bezit zou zijn van een arbeidscontract doet geen afbreuk aan het 

feit dat betrokkene op frauduleuze wijze het verblijfsrecht (en bijgevolg ook de latere arbeidskaart B, 

gezien de verblijfsstatus daar een element van beoordeling bij is) heeft bekomen. Overeenkomstig het 

rechtsbeginsel 'fraus omnia corrumpit' kunnen geen rechten worden ontleend aan deze arbeidskaart 

B/tewerkstelling." 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het bestuur de verplichting op om 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). 

 

Verzoeker kan derhalve niet dienstig voorhouden dat er geen rekening zou zijn gehouden met het feit 

dat hij in het bezit was van een arbeidskaart B. Verzoeker toont voorts niet aan dat de redenering van 

de verwerende partij, in het licht van het beginsel 'fraus omnia corrumpit' foutief zou zijn. 

 

Verzoeker toont bovendien niet aan welk element een ander licht zou hebben kunnen werpen op zijn 

situatie en met welk element de verwerende partij geen rekening heeft gehouden of zou hebben 

veronachtzaamd bij het nemen van de bestreden beslissing. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

2.3.1. Verzoeker voert een derde middel aan: 

 

“Derde middel: schending van het vermoeden van onschuld en schending van de rechten van 

verdediging. Het "onderzoek" waarnaar in de bestreden beslissing verwezen wordt, is verzoeker nog 

steeds volkomen onbekend. Meer nog: hij is nooit, door geen enkele dienst, ondervraagd geweest over 

zijn verblijfsstatuut. Hij is dus nooit betrokken geweest bij dat onderzoek. Verweerster is nochtans 

verplicht om dit te doen. Verzoeker heeft hier desbetreffend nooit verweer tegen kunnen voeren, noch 

heeft hij dit onbekende en enigmatische "onderzoek" ooit kunnen bestrijden of hierover tegenspraak 

kunnen voeren. Het 'onderzoek' heeft wel heel verregaande gevolgen gehad voor verzoeker nu zowel 

zijn verblijfskaart als zijn arbeidskaart ingetrokken werden. Het heeft wel nog niet geleid tot enige 

vervolging van verzoeker of beschuldiging ten zijne laste naar aanleiding van dat onderzoek (voor zover 

aan verzoeker bekend is). Toch meent de bestreden beslissing reeds voldoende elementen voorhanden 

te hebben om hem te laten verwijderen op grond van het voorleggen van 'valse voorwendsels' . Quid? 

Verweerster baseert zich hiervoor aldus louter op een vooralsnog onbekend onderzoek, waaruit (voor 

zover verzoeker kan afleiden) absoluut niets met betrekking tot hem en zijn toestand kan afgeleid 

worden ! Evenwel geldt hier het vermoeden van onschuld. Verzoeker heeft bovendien tijdens de 

betekening van de besteden beslissing nooit uitleg gekregen wat hem al dan niet ten laste werd gelegd, 

zodat hij onmogelijk kan volgen wat er gebeurt en waarom hij plots een beslissing om het grondgebied 

te verlaten krijgt. Hij heeft dus nooit de kans gehad om zich te verdedigen tegen zowel dat onderzoek 
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als tegen het nemen van de bestreden beslissing en tegen de mogelijke, nog steeds onduidelijke 

redenen die aan de basis hiervan liggen, zodat zijn fundamentele rechten inzake geschonden zijn. 

Immers, tegen iemand kan een ernstige maatregel worde genomen die steunt op zijn persoonlijk gedrag 

en die van aard is om zij belangen zwaar aan te tasten, zonder dat hem de gelegenheid geboden wordt 

om zijn standpunt op nuttige wijze te doen kennen (o.m. R.v.St. THYS, nr. 24651 van 18 september 

1984; GRAVET nr. 88547 van 30 juni 2000;). De bestreden beslissing steunt derhalve op een manifeste 

schending van de rechten van verdediging.  

 

2.3.2. Verzoeker betoogt dat het onderzoek waarnaar in de beslissing verwezen wordt, volkomen 

onbekend is. Hij stelt nooit ondervraagd te zijn geweest over zijn verblijfsstatuut. Hij stelt nooit betrokken 

te zijn geweest bij het onderzoek en dat er nooit van enige vervolging sprake is geweest. De 

verwerende partij zou zich hebben gebaseerd op een onbekend onderzoek waardoor het vermoeden 

van onschuld niet gerespecteerd werd.  

 

De rechten van verdediging noch de hoorplicht zijn van toepassing op administratieve beslissingen die 

worden genomen in het raam van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet). 

 

In het eerste middel werd reeds uiteengezet wat het onderzoek juist inhield, zijnde de bevestiging van 

het RSVZ op 9 januari 2013 waaruit is gebleken dat verzoeker nooit aangemeld was als zelfstandige. In 

casu gaat het niet om het vaststellen van schuld of onschuld, doch wel omtrent het feit dat op basis van 

het beginsel 'fraus omnia corrumpit' en op basis van artikel 42septies van de vreemdelingenwet een 

einde werd gesteld aan verzoekers verblijfsrecht. 

 

Verzoeker toont niet aan welk element een ander licht zou hebben kunnen werpen op zijn situatie en 

met welk element de verwerende partij geen rekening heeft gehouden of zou hebben veronachtzaamd 

bij het nemen van de bestreden beslissing. 

 

Het derde middel is ongegrond. 

 

2.4.1. Verzoeker voert een vierde middel aan: 

 

“Vierde middel: schending van het evenredigheidsbeginsel. Het gevolg van de beslissing van de Dienst 

Vreemdelingenzaken is dat verzoeker thans dreigt zijn werk als arbeider in de bouw te verliezen omdat 

hij geen Belgische verblijfsdocument meer heeft, terwijl hij altijd alle regels heeft nageleefd. De 

aangevochten beslissing is dan ook onevenredig aan het nagestreefde doel. Verweerster kan dit 

moeilijk betwisten.” 

 

2.4.2. Verzoeker stelt dat hij zijn werk als arbeider in de bouw dreigt te verliezen, omdat hij geen 

Belgische verblijfsdocumenten meer heeft en dat de beslissing onevenredig is aan het nagestreefde 

doel. 

 

De Raad stelt vast dat de beslissing een gevolg is van het eigen gedrag van verzoeker. Hij betwist de 

motieven van de beslissing (dat hij nooit als zelfstandige is aangesloten geweest bij een sociale 

verzekeringskas voor zelfstandigen) niet, waardoor hij niet aannemelijk maakt dat het 

evenredigheidsbeginsel geschonden zijn. 

 

Het vierde middel is ongegrond. 
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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 negentien september tweeduizend dertien 

door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. L. JANS, toegevoegd griffier  

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

L. JANS M. MILOJKOWIC 

 


