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 nr. 122 008 van 31 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 Britse nationaliteit te zijn, op 19 november 2013 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 25 september 2013 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 25 november 2013 met 

refertenummer REGUL X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 20 februari 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 maart 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat G. LAMBERT, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

attaché F. MONDELAERS , die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 25 september 2013 werd een einde gesteld aan het verblijf van meer dan drie maanden met bevel 

om het grondgebied te verlaten (bijlage 21). Dit is de bestreden beslissing:  

 

“BESLISSING DIE EEN EINDE STELT AAN HET RECHT OP VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE 

MAANDEN MET BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

In uitvoering 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 en van artikel 54 van het 

koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
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vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt een einde gesteld aan het recht op verblijf van 

Naam: (…) 

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

De heer MR diende een aanvraag voor een verklaring van inschrijving in als zelfstandige op 25/03/2013 

en verkreeg de E-kaart op 06/08/2013. 

Hij voegde bij zijn aanvraag de volgende bewijsstukken: het volledig uittreksel van de Kruispuntbank der 

ondernemingen van de gewone commanditaire vennootschap GF (met ondernemingsnummer: xxx) en 

een attest van aansluiting bij een sociale kas voor zelfstandigen dd. 07/03/2013. Verder legde hij ook 

een uitprint met ondernemingsgegevens en een verklaring van aansluiting bij een ziekenfonds over. 

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 overeenkomstig art. 50, §2, 2° van het KB van 08/10/1981. 

Betrokkene werd ten gevolge van zijn aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen 

verzocht een vragenlijst in te vullen die hij samen met de nodige bewijsstukken diende terug te sturen 

naar het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). 

De vragenlijst die de betrokkene heeft ingevuld, omvat echter niet voldoende bewijskrachtige gegevens 

die wijzen op de uitoefening van een beroepsactiviteit als zelfstandige. Vandaar dat het RSVZ besliste 

over te gaan tot de retroactieve schrapping van zijn aansluiting als zaakvoerder-werkend vennoot bij 

GCV GF (kbo-nummer: xxx) met ingang van 31/01/2013 (zie informatie ontvangen van het RSVZ dd. 

15/05/2013). 

De instantie bevoegd voor de controle op het sociaal statuut der zelfstandigen (RSVZ) is dus tot de 

conclusie gekomen dat betrokkene geen zelfstandige is. Bij gebrek aan bewijzen die toelieten zijn 

zelfstandige activiteit vast te stellen, dient uitgegaan te worden van de afwezigheid van een zelfstandige 

activiteit door betrokkene en dus de misleiding van de Belgische autoriteiten door zich bij de indiening 

van zijn aanvraag voor verklaring tot voor te doen als zelfstandige. 

Artikel 42septies van de wet van 15/12/1980 voorziet dat de Staatssecretaris of zijn gemachtigde een 

tellen aan het verblijf, wegens het verstrekken van misleidende informatie 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. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van de hoorplicht. Verzoeker betoogt dat hij 

diende te worden gehoord alvorens een einde te stellen aan zijn verblijf van meer dan drie maanden.  

 

Verzoeker ontwikkelt het middel als volgt: 

 

“1. Waar verweerder zich baseert op een beslissing van de RSVZ dient opgemerkt dat verzoeker 

hiervan geen kennis heeft. Pas met de kennisgeving van de in casu bestreden beslissing van de 

Staatssecretaris krijgt verzoeker kennis van het feit dat door de RSVZ beslist werd om retroactief zijn 

inschrijving als zelfstandige met ingang van 15.5.2013 te schrappen. Nooit eerder heeft verzoeker daar 

enige kennis van gekregen. Wel integendeel: door zijn sociaal secretariaat kreeg hij zonder enige 

vermelding van een schrapping nog steeds documenten bezorgd. Verzoeker heeft bijgevolg, samen met 

huidig verzoek, hiertegen een beroep ingediend bij de Arbeidsrechtbank. 

2. Verzoeker werd op geen enkel moment uitgenodigd door verweerder om aan te tonen dat de 

bewering van de RSVZ niet correct zou zijn. Hiermee werd een Algemeen Beginsel van Behoorlijk 

Bestuur overtreden waarbij als een correlarium van de zorgvuldigheidsplicht een hoorrecht wordt 

voorzien. 

3. Verzoeker kan de argumentatie niet volgen als zou een administratieve beslissing genomen in het 

raam van de Vreemdelingenwet geen hoorplicht vereisen. Dat mag dan wel het geval zijn in bepaalde 

situaties. In een dossier waarbij de administratie zelf zou dienen te zien dat de basis waarop zij haar 

besluit zal baseren er ook al geen kennisgeving gebeurde, is een hoorplicht wel degelijk noodzakelijk 

teneinde tot een behoorlijke beslissing te kunnen komen. 

4. Dit is in casu zekerlijk van belang gezien verweerder haar beslissing louter baseert op een 

beslissing van de RSVZ, die haar beslissing baseerde op een door verzoeker ingevulde vragenlijst 

welke onvoldoende bewijskrachtige stukken zou hebben bevat. Het horen van verzoeker had bijgevolg 

dadelijk en onmiddellijk de nodige informatie en uitleg kunnen verschaffen omtrent het al dan niet 

daadwerkelijk ontbreken van deze gegevens. 

5. Bovendien had het horen van verzoeker dadelijk ook kunnen aantonen dat verzoeker wel degelijk 

als zelfstandige werkt en de nodige formaliteiten dienaangaande vervult. Zo is verzoeker: 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

- nog steeds zaakvoerder van de GCV GF, voornoemd, zoals blijkt uit de statuten die gepubliceerd 

werden in het Staatsblad en de beslissing van de A.V. dd. 20.8.2013, zoals neergelegd op 27.08.2013 

en nadien gepubliceerd in het B.S.;  

- houder is van een handelshuurcontract voor een handelspand gelegen te 8400 Oostende, (…), 

waar hij een handelszaak uitbaat; 

- via GCV GF, waarvan verzoeker zaakvoerder is, houder van de op 1.7.2013 vanwege het College 

van Burgemeester en Schepenen van de Stad Oostende verleende wegvergunning voor het bezetten 

van het openbaar domein met een permanent open terras; 

- als zaakvoerder van de GCV GF in orde met alle fiscale verplichtingen inzake BTW en directe en 

indirecte belastingen die verband houden met de uitbating van zijn horecazaak gelegen te 8400 

Oostende, (…) aldaar; 

- nog steeds aangesloten bij een sociaal verzekeringskantoor, zijnde ACERTA; 

- dus nog steeds als zelfstandige zaakvoerder van de GCV GF, via dewelke hijzelf de fysieke uitbater 

is van de horecazaak op het adres (…) te 8400 Oostende; 

6. Bovenal is het van belang er op te wijzen dat verzoeker NOOIT in kennis werd gesteld van de 

beslissing van de RSVZ om hem als zelfstandige te schrappen. Het één en ander maakt dat de 

verwerende partij op heden zich baseerde op een beslissing die geen definitieve uitwerking kan hebben. 

Verzoeker is tegen de hem onbekende beslissing (die enkel via de beslissing van verwerende partij hem 

ter kennis kwam) dadelijk ook bij de Arbeidsrechtbank in beroep gegaan. 

Er is bijgevolg op heden geen uitvoerbare beslissing van de RSVZ. 

7. Voeg daarbij dat verzoeker nog steeds zijn sociale bijdragen betaald. 

8. De bestreden beslissing is bijgevolg nietig wegens een strijdigheid met de Algemene Beginselen 

van Behoorlijk Bestuur, in casu de hoorplicht.” 

 

2.2. De verwerende partij repliceert met de stelling dat de hoorplicht niet van toepassing is op 

administratieve beslissingen die worden genomen in het raam van de vreemdelingenwet. 

 

2.3. Volgens vaste rechtspraak van de Raad van State houdt de hoorplicht als algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur in dat tegen niemand een maatregel kan worden genomen die gegrond is op zijn 

persoonlijk gedrag en die zijn belangen zwaar kan treffen, zonder dat hem vooraf de gelegenheid wordt 

gegeven zijn standpunt uiteen te zetten en op nuttige wijze voor zijn belangen op te komen. Bij gebrek 

aan enige formele wetgeving ter zake, zal de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur 

slechts van toepassing zijn als ten minste aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden is voldaan: 

 

- De overheid neemt een individuele beslissing die een ernstig nadeel meebrengt voor de betrokkene. 

 

en 

 

- De maatregel is gebaseerd op het persoonlijk gedrag van de betrokkene, met name een gedrag dat 

hem als een tekortkoming wordt aangerekend (RvS 24 mei 2012, nr. 219.470; RvS 16 juni 2011, nrs. 

213.887 en 213.888; RvS nr. 211.309, 17 februari 2011; RvS 20 april 2010, nr. 203.094; RvS 1 juni 

2009, nr. 189.314; RvS 16 februari 2004, nr. 128.184).  

 

Om te onderzoeken of de bestreden beslissing een maatregel uitmaakt die deze twee cumulatieve 

voorwaarden in zich sluit, dienen de ter zake toepasselijke wettelijke bepalingen in ogenschouw te 

worden genomen. 

 

Artikel 42septies van de vreemdelingenwet, waarop de bestreden beslissing steunt, luidt: 

 

“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.” 

 

In casu wordt verzoekers verblijfsrecht ingetrokken en wordt hem het bevel gegeven om het 

grondgebied te verlaten binnen 30 dagen. Het staat buiten twijfel dat dergelijke beslissing een maatregel 

uitmaakt die de verzoeker op meer dan geringe wijze in zijn belangen aantast (cf. RvS 1 juni 2009, nr. 

189.314; RvS 24 januari 2008, nr. 178.887). 
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De bestreden beslissing steunt op een enig motief dat luidt: “Bij gebrek aan bewijzen die toelieten zijn 

zelfstandige activiteit vast te stellen, dient uitgegaan te worden van de afwezigheid van een zelfstandige 

activiteit door betrokkene en dus de misleiding van de Belgische autoriteiten door zich bij de indiening 

van zijn aanvraag voor verklaring tot voor te doen als zelfstandige.” Dergelijke maatregel, waarbij 

verzoeker wordt verweten de  Belgische autoriteiten te hebben misleid, is onmiskenbaar gestoeld op het 

persoonlijk gedrag van de verzoeker dat hem als een tekortkoming wordt aangerekend. 

 

Uit het bovengestelde blijkt dan ook dat in casu aan de beide vermelde cumulatieve voorwaarden is 

voldaan derwijze dat het de verweerder toekwam om alvorens de bestreden beslissing te nemen, 

verzoeker de gelegenheid te bieden om zijn standpunt hieromtrent uiteen te zetten en op nuttige wijze 

voor zijn belangen op te komen.  

 

Om met voldoende kennis van zaken en dus op een zorgvuldige wijze tot een oordeel te komen over de 

eventuele intrekking van het verblijfsrecht van verzoeker, kwam het aan de gemachtigde van de 

staatssecretaris toe om verzoeker vooraf in kennis te stellen van het feit dat en de gronden waarop 

jegens hem de intrekking van het verblijfsrecht wordt overwogen, en hem de gelegenheid te bieden zijn 

standpunt hieromtrent te laten kennen en hem toe te laten  om op nuttige wijze voor zijn belangen op te 

komen, en dit onafhankelijk van enig verzoek vanwege verzoeker daartoe (cf. RvS 20 april 2010, nr. 

203.094). 

 

De vraag rijst evenwel of deze omstandigheid een bepalende invloed heeft gehad op de intrekking van 

het verblijfsrecht. De Raad wijst er immers op dat het vervullen van de hoorplicht slechts zin heeft 

voorzover het horen van de betrokkene de overheid informatie kan opleveren die haar behoedt voor een 

vals beeld van de feiten of die haar appreciatie van de feiten kan beïnvloeden (RvS 21 juni 1999, nr. 

81.126). Met andere woorden kan het niet voldoen aan de hoorplicht slechts dan tot de vernietiging van 

de aan verzoeker opgelegde nadelige beslissing leiden indien verzoeker bij het vervullen van zijn 

hoorrecht informatie kan aanreiken op grond waarvan de verweerder zou kunnen overwegen om deze 

nadelige beslissing niet te nemen dan wel een voor de verzoeker minder nadelig beslissing te nemen.  

Het is dan ook aan verzoeker om aan te duiden dat hij de diensten van de verweerder informatie had 

kunnen verschaffen die van invloed kan zijn op het intrekken van verzoekers verblijfrecht. 

 

In casu stelt de Raad vast dat verzoeker volgende elementen aanvoert:  

 

“verzoeker (is): 

- nog steeds zaakvoerder van de GCV GF, voornoemd, zoals blijkt uit de statuten die gepubliceerd 

werden in het Staatsblad en de beslissing van de A.V. dd. 20.8.2013, zoals neergelegd op 27.08.2013 

en nadien gepubliceerd in het B.S.;  

- houder is van een handelshuurcontract voor een handelspand gelegen te 8400 Oostende, (…), 

waar hij een handelszaak uitbaat; 

- via GCV GF, waarvan verzoeker zaakvoerder is, houder van de op 1.7.2013 vanwege het College 

van Burgemeester en Schepenen van de Stad Oostende verleende wegvergunning voor het bezetten 

van het openbaar domein met een permanent open terras; 

- als zaakvoerder van de GCV GF in orde met alle fiscale verplichtingen inzake BTW en directe en 

indirecte belastingen die verband houden met de uitbating van zijn horecazaak gelegen te 8400 

Oostende, (…) aldaar; 

- nog steeds aangesloten bij een sociaal verzekeringskantoor, zijnde ACERTA; 

- dus nog steeds als zelfstandige zaakvoerder van de GCV GF, via dewelke hijzelf de fysieke uitbater 

is van de horecazaak op het adres (…) te 8400 Oostende; 

Bovenal is het van belang er op te wijzen dat verzoeker NOOIT in kennis werd gesteld van de beslissing 

van de RSVZ om hem als zelfstandige te schrappen. Het één en ander maakt dat de verwerende partij 

op heden zich baseerde op een beslissing die geen definitieve uitwerking kan hebben. Verzoeker is 

tegen de hem onbekende beslissing (die enkel via de beslissing van verwerende partij hem ter kennis 

kwam) dadelijk ook bij de Arbeidsrechtbank in beroep gegaan. Er is bijgevolg op heden geen 

uitvoerbare beslissing van de RSVZ. 

Voeg daarbij dat verzoeker nog steeds zijn sociale bijdragen betaald.” 

 

Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift de overtuigingsstukken die voornoemde elementen staven. 

 

De Raad is van oordeel dat het aannemelijk wordt gemaakt dat de thans door de verzoeker aangereikte 

informatie van aard is dat zij mogelijk kan leiden tot een andere beslissing. Het niet horen van verzoeker 

heeft dan ook een bepalende invloed op de strekking van de bestreden beslissing, zodat het 
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vastgestelde gebrek in de besluitvorming de vernietiging van de bestreden beslissing met zich mee 

brengt.   

 

Het middel is in de besproken mate gegrond. 

 

3. Kosten 

 

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

partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van 25 september 2013 die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig maart tweeduizend veertien 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 

 


