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 nr. 121 166 van 20 maart 2014 

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 Nederlandse nationaliteit te zijn en die handelt in 

eigen naam en in de hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van haar minderjarige kinderen X, X 

en X, op 7 januari 2014 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 29 oktober 2013 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 10 februari 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 maart 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat W. LOOPMANS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat N. DE POORTERE, 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 30 april 2013 diende verzoekster een aanvraag in tot het verkrijgen van een verklaring van 

inschrijving als werknemer.   

 

1.2. Op 26 juli 2013 werd verzoekster in het bezit gesteld van een E-kaart. 

 

1.3. Op 29 oktober 2013 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 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 

beslissingen werden aan verzoekster betekend op 13 december 2013.  
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Dit zijn thans de bestreden beslissingen, gemotiveerd als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 42 septies 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: B.S.,  Nationaliteit :Nederland,  Geboortedatum : (…), Geboorteplaats: (…), Identificatienummer 

in het Rijksregister: (…),  

Verblijvende te; (…) 

+ minderjarige kinderen: J.A.I.S. geboren op (…); J.I.D. geboren op (…) en J.A.S.R. geboren op (…) 

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

Reden van de beslissing 

Mevrouw deed op 30/04/2013 een aanvraag voor een verklaring tot inschrijving als werknemer. Zij legde 

ter staving van haar aanvraag een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur voor bij de werkgever GK 

bvba (…), loonfiches voor de maanden april 2013 - juni 2013 en een verklaring van lidmaatschap bij een 

ziekenfonds Zij bekwam de E-kaart als werknemer op 26/07/2013. 

Door het voorleggen van de arbeidsovereenkomst (en loonfiches), liet betrokkene tegenover de Dienst 

Vreemdelingenzaken uitschijnen in loondienst aan de slag te zijn. Het voorgelegde document was van 

doorslaggevend belang bij het bekomen van het verblijfsrecht overeenkomstig art. 50§2,1° van het KB 

van 08/10/1981.  

Uit verder onderzoek blijkt dat mevrouw -die volgens hét voorgelegde contract in dienst trad vanaf 

01/03/2013- pas veel later officieel werd aangemeld als werknemer in de RSZ-databank, zo blijkt uit 

raadpleging van de DOLSIS-databank op 29/10/2013. 

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) heeft echter intussen een onderzoek naar de tewerk-

stelling van betrokkene ingesteld en is tot de conclusie gekomen dat er geen effectieve "activiteit met 

tewerkstelling van bezoldigde werknemers" plaats heeft gevonden vanaf het tweede kwartaal 2013, 

waardoor werd overgegaan tot annulering van alle aangiftes Dimona en bijhorende te vereffenen sociale 

bijdragen. Dientengevolge heeft de Rijksdienst, de Dienst Vreemdelingenzaken laten weten dat 

betrokkene retroactief wordt geschrapt als werknemer voor de periode dat zij zou tewerkgesteld 

geweest zijn bij de vermeende werkgever. 

De Directeur-inspecteur van de Rijksdienst voor sociale Zekerheid is in deze optiek duidelijk in zijn 

verslag (zie info ontvangen op 25/10/2013): Talrijke nauwkeurige en eensluidende gegevens bewijzen 

immers voldoende met recht de afwezigheid van activiteit met tewerkstelling van bezoldigde werkne-

mers van de vennootschap GK bvba tijdens de betwiste periode en bijgevolg het niet voorhanden zijn 

van een arbeidsovereenkomst tussen haar en de personen aangegeven onder haar identificatie bij de 

RSZ aangezien deze personen geen arbeidsprestaties hebben kunnen leveren voor de onderneming 

GK bvba in de zin van de artikelen 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 en evenmin onderworpen kunnen 

zijn geweest aan enige band van ondergeschiktheid of een bezoldiging hebben kunnen ontvangen." 

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

heeft bekomen en nooit daadwerkelijk bij de desbetreffende firma in loondienst heeft gewerkt. Artikel 42 

septies 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. 42 septies dan ook een 

einde gesteld te worden aan het verblijfsrecht van de Burger van de Unie.  

De minderjarige kinderen J.A.I.S. (…), J.I.D. (…) en J.A.S.R. (…) verkregen het verblijfsrecht als 

bloedverwanten in neerdalende lijn van mevrouw D.S. (…). Gelet op de beëindiging van het 

verblijfsrecht van de moeder, dient ook het verblijf van de kinderen te worden beëindigd overeenkomstig 

artikel 42ter, §1, 1° van de wet van 15/12/1980. Voor zover er humanitaire bezwaren zouden zijn 

overeenkomstig art. 42ter, §1, 3
e
 lid van diezelfde wet dient opgemerkt te worden dat de kinderen de 

Nederlandse nationaliteit hebben en dus als EU-burgers in staat moeten zijn zich in elke lidstaat naar 

keuze te vestigen, te integreren, medische verzorging te genieten, een gezinsleven op te bouwen en op 

te groeien toch voor zover de moeder van de kinderen in de desbetreffende lidstaat aan de 

verblijfsvoorwaarden voldoet of eventueel zou kiezen voor terugkeer in de eigen lidstaat.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel werpt verzoekster op: “schending van substantiële, hetzij op straffe van nietig-

heid voorgeschreven vorm vereisten, overschrijding of afwending van macht dan wel schending van de 
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beginselen van behoorlijk bestuur, inzonderheid de materiële motiveringsplicht en het evenredigheids- 

en zorgvuldigheidsbeginsel”. 

 

Verzoekster betoogt als volgt in haar verzoekschrift:  

 

“De rechtsleer is van oordeel dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur veronderstellen dat de 

DVZ bij het verrichten van een onderzoek in het kader van een verblijfsaanvraag zorgvuldig en degelijk 

tewerk gaat. 

Deze zorgvuldigheidsplicht houdt in dat het bestuursorgaan alle rechtstreeks bij de beslissing betrokken 

belangen moet afwegen. Voor de belanghebbende mogen de nadelige gevolgen van een beslissing niet 

onevenredig zijn in verhouding tôt de met de beslissing te dienen doeleinden. 

De DVZ bezondigt zich daarbij aan een uitermate rudimentaire en al even summiere motivering, waarbij 

simpelweg verwezen wordt naar een onderzoek, uitgevoerd door RSZ, dat aan het licht zou hebben 

gebracht dat er door verzoekster geen effectieve activiteit met bezoldigde tewerkstelling heeft plaats 

gevonden in deze firma BVBA GK. 

Dit strijdt met de werkelijkheid, derwijze dat DVZ haar beslissing louter steunt op een foutief, minstens 

onvolledig dan wel nog niet voltooid onderzoek door een andere overheidsdienst, die hierbij dan komt 

tôt de verkeerde bevindingen daar waar het verzoekster aanbelangt. 

DVZ is derhalve bij de beoordeling van het dossier niet uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, 

minstens heeft zij deze niet correct beoordeeld en is daarom en op grond daarvan tôt een onredelijk 

besluit gekomen, te weten dat DVZ - volstrekt ten onrechte overigens - meent verzoekster te moeten 

verwijten diverse (sociaal) strafrechtelijke misdrijven te hebben gepleegd zoals o.m. bewust gepleegde 

sociale fraude, het verstrekken aan een overheidsdienst van valse of misleidende informatie e/o gebruik 

van valse of vervalste documenten, zodoende onder valse voorwendselen een verblijfsrecht afdwingen  

Verzoekster betwist formeel deze motivering van DVZ en wel als volgt : 

Primo dient vastgesteld dat verzoekster op 24.10.2013 door een daartoe bevoegd sociaal inspecteur bij 

RSZ werd verhoord, waarbij expliciet verwezen werd naar inbreuken uit het Sociaal Strafwetboek; van 

dit verhoor werd een PV opgemaakt (stuk 3), hetgeen onmiskenbaar aantoont dat er een strafonderzoek 

geopend is geworden naar de malafîde praktijken bij de BVBA GK en de gebeurlijke 

medewerking en medeplichtigheid hieraan in hoofde van verzoekster (quod certe non). 

DVZ acht het blijkbaar niet aangewezen het adagium "le criminel tient le civil en état" te moeten 

respecteren en gaat amper 4 dagen na het verhoor van verzoekster over tot de in onderhavig geding 

aangevochten beslissing waarbij zij dan simpelweg en op onachtzame en ondoordachte wijze 

verzoekster de hogervermelde inbreuken/misdrijven aanwrijft. 

Nochtans zijn er voldoende redenen én aanwijzingen om aan te nemen dat lopende het strafonderzoek 

— dat toch à charge én à décharge dient gevoerd té worden — het wel eens zou kunnen bewezen 

worden dat verzoekster zich op geen enkele wijze schuldig heeft gemaakt aan welkdanig misdrijf.  

Dit gegeven an sich maakt dat DVZ op voorbarige wijze is overgegaan tôt de aangevochten beslissing, 

hetgeen onmiskenbaar leidt tôt de conclusie dat DVZ haar zorgvuldigheidsplicht niet heeft nageleefd — 

wat dan op zijn beurt reeds , voldoende grond uitmaakt om de gewraakte beslissing te vernietigen. 

Secundo doet verzoekster opmerken dat zij wel degelijk en effectief tewerk gesteld is geweest bij de 

firma BVBA GK, zoals zij in haar verhoor bij RSZ ook duidelijk te berde heeft gebracht (zie stuk 3). 

Verzoekster heeft hiervan de nodige bewijzen voorgelegd en voegt deze bij haar geïnventorieerd 

stukkenbundel.  

Vooreerst is er de op 01.03.2013 afgesloten arbeidsovereenkomst "voor onbepaalde duur voor 

bedienden" met en opgemaakt door dhr SHTVA optredend voor de firma BVBA GK (stuk 4). 

Deze tewerkstelling is dan op vraag van verzoekster niet ingegaan op 01.03.2013 doch pas op 

08.04.2013, zoals zij heeft toegelicht in het meervernoemd verhoor bij RSZ. 

Voorts zijn er loonbrieven voor april, mei en juni die verzoekster wél heeft gekregen van de werkgever 

en waarbij het vermelde loon in de hand werd uitbetaald (hetgeen arbeidsrechtelijk perfect rechtsgeldig 

is) (stukken 5, 6 en 7). Deze loonbrieven werden opgemaakt en uitgegeven door GROUP S, erkend 

sociaal secretariaat voor werkgevers, zoals onderaan de loonbrieven ook wordt vermeld en bevestigd. 

Voor de tewerkstellmg in juli en augustus heeft verzoekster niets meer ontvangen - loon noch 

loonbrieven. Dhr. SHIVA bleek bovendien spoorloos en kon met meer gekontakteerd worden zoals ook 

al meegedeeld aan RSZ (stuk 3). Zelfs het SOCIAAL FONDS VOOR DE SCHOONMAAKBEDRIJVEN - 

toch een officiële vakorganisatie - heeft verzoekster een individuele fiche afgeleverd mbt de door haar 

opgebouwde rechten op een bruto eindejaarspremie voor 2013 hetgeen ten overvloede de oprechtheid 

en waarachtigheid van het relaas van verzoekster onderschrijft (stuk 8). 

Het spreekt voor zich dat al de bij een aanwerving verplicht gestelde sociaal administratieve 

verplichtingen (DINAMO-aangiftes, RSZ-declaraties en voorafbetalingen edm...) enkel en alleen door de 

werkgever kunnen en moeten uitgevoerd worden (veelal dus via diens sociaals secretariaat). 
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De werknemer - in casu verzoekster - heeft hierin niet de minste zeg noch bijdrage te leveren.   

Ongeregeldheden komen dan ook altijd pas veel later aan het licht en waarbij daarenboven dan ook nog 

eens de rechten van de werknemer in het gedrang komen. 

Indien DVZ zich louter laat leiden en beïnvloeden door een (foutief dan wel onvolledig en/of niet 

afgesloten) strafonderzoek van een andere dienst (RSZ) zonder de betrokkene hieromtrent zelf te horen 

noch de afloop en en de bevindingen van voornoemd strafonderzoek af te wachten, dan schendt zij het 

beginsel van de behoorlijke onderzoeksplicht en miskent zij alzo haar motiveringsplicht. 

Met recht en rede kan derhalve gesteld worden dat de zorgvuldigheids- en motiveringsplicht, die rust op 

de DVZ, met de voeten werd getreden.” 

 

2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 

niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

Het proportionaliteitsbeginsel maakt een vorm uit van het redelijkheidsbeginsel. Het houdt in dat de 

Raad het enkel geschonden kan achten indien het voordeel dat voor de overheid voortvloeit uit de 

bestreden beslissing buiten elke redelijke verhouding staat tot het nadeel dat verzoeker ondergaat. (cf. 

RvS 4 juli 2002, nr. 108.862). 

 

Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht 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. 

 

2.3. Ter ondersteuning van haar in punt 1.1. bedoelde aanvraag legde verzoekster een arbeidsovereen-

komst voor onbepaalde duur bij GK BVBA die ingaat vanaf 1 maart 2013 neer. Zij legde tevens 

loonfiches neer voor de maanden april-juni 2013. Kernvaststelling in de bijlage 21 is dat verzoekster 

onder valse voorwendsels haar verblijfsrecht heeft verworven en dat zij nooit daadwerkelijk een activiteit 

als werknemer heeft uitgeoefend bij GK BVBA, nu blijkt dat zij retroactief geschrapt werd als 

werkneemster door de Rijksdienst Voor Sociale Zekerheid (RSZ).  

 

2.4. Verzoekster bestempelt tevergeefs de motivering van de bijlage 20 als een “uitermate rudimentaire 

en al even summiere motivering”, aangezien in detail in een duidelijke, pertinente en draagkrachtige 

motivering uiteengezet wordt waarom er een einde wordt gesteld aan het verblijfsrecht van verzoekster 

en haar kinderen. Verzoekster tracht tevergeefs de verwijzing in de bijlage 21 naar de conclusies van 

een onderzoek van de RSZ naar tewerkstelling bij de firma waarvan zij voorgehouden heeft er bij aan de 

slag te zijn te minimaliseren tot het “simpelweg” verwijzen naar een onderzoek van de RSZ. Verzoekster 

is van oordeel dat het een “foutief, minstens onvolledig dan wel nog niet voltooid onderzoek” betreft van 

een andere overheidsdienst die tot verkeerde bevindingen gekomen is voor wat haar geval betreft, maar 

de Raad kan het niet kennelijk onredelijk, disproportioneel of onzorgvuldig achten dat verwerende partij 

verblijfsrechtelijke gevolgen trekt uit de retroactieve schrapping van verzoekster als werkneemster bij de 

firma waar ze voorhield tewerkgesteld te zijn, haar meegedeeld door een overheidsdienst die daartoe de 

bevoegdheid heeft. Verzoekster betwist ook niet dat ze retroactief geschrapt werd als werkneemster 

door de RSZ. De Raad leest bovendien in stuk 3 gevoegd bij het verzoekschrift dat een proces-verbaal 

van verhoor van verzoekster betreft, opgesteld door de RSZ op 24 oktober 2013, het volgende: “Ik geef 

u toestemming om mijn dimona en rsz-aangiften te annuleren. Ik weet dat er vanalles niet juist is met de 

vennootschap en wil geen problemen”.     

 

2.5. Verzoekster wijst er verder op dat er nog een strafonderzoek lopende is, maar ze gaat eraan voorbij 

dat verwerende partij geen verblijfsrechtelijke gevolgen trekt uit een lopend strafonderzoek doch wel uit 

de retroactieve schrapping van verzoekster als werkneemster door de RSZ. Deze vaststelling kan 

verzoekster niet ongedaan maken door voor te houden dat zij wel degelijk en effectief tewerkgesteld is 

geweest bij de firma GK BVBA en hierbij te verwijzen naar haar arbeidsovereenkomst, twee loonfiches 

en een fiche i.v.m. opgebouwde rechten op een eindejaarspremie. Evenmin kan ze deze vaststelling 

ongedaan maken door zich te verschuilen achter administratieve verplichtingen die zijn te vervullen door 

de werkgever en waarover zij geen zeggingskracht heeft.  Enkel een schrijven van de RSZ waarin deze 

dienst terugkomt op de retroactieve schrapping  van verzoekster als werkneemster kan deze vaststelling 

ongedaan maken, quod non.  

 

Het enig 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 twintig maart tweeduizend veertien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


