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 nr. 134 348 van 1 december 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, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging  

 

de stad SINT-NIKLAAS, vertegenwoordigd door de burgemeester. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Bulgaarse nationaliteit te zijn, op 25 juli 2014 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 9 juli 2014 tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

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, beide van de eerste verwerende partij. 

 

Gelet op de beschikking van 5 november 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

25 november 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. BARBIEUX, die loco advocaat V. NEERINCKX verschijnt 

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

voor de eerste verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 31 januari 2014 dient de verzoekende partij, die verklaart van Bulgaarse nationaliteit te zijn, een 

aanvraag in voor een verklaring van inschrijving of van een  verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie of van een identiteitskaart voor vreemdelingen. 

 

Op 9 juli 2014, met kennisgeving op 18 juli 2014 neemt de gemachtigde van de eerste verwerende partij 

de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten. Dit vormen de bestreden beslissingen, met reden: 
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“In uitvoering van artikel 51, § 1, eerste lid /51, § 1, derde lid/ 51, § 2, tweede lid/ 52, §3/52, § 4, vijfde 

lid, gelezen in combinatie met artikel 69ter1, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de 

aanvraag voor een verklaring van inschrijving of van een verblijfskaart van een familielid van een burger 

van de Unie of van een identiteitskaart voor vreemdelingen1, die op 31.01.2014 werd ingediend door: 

(…)  

om de volgende reden geweigerd : 
1
  

Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie maanden 

als burger van de Unie.  

Op 31.01.2014 dient betrokkene een aanvraag tot verklaring van inschrijving in als zelfstandige . Op 

28.03.2014 worden de volgende documenten voorgelegd : een volledig uittreksel van de Kruispuntbank 

van de bvba G waarin wordt vermeld dat betrokkene sinds 31.10.2013 medezaakvoerder is + een attest 

van de sociale verzekeringskas Xerius bestemd voor de inschrijving in het vreemdelingenregister 

waaruit blijkt dat betrokkene een aansluitingsverklaring afsloot op 12.12.2013.  

Betrokkene legt weliswaar de stukken voor die conform art. 50,§ 2,2° van het KB van 08.10.1981 

noodzakelijk zijn  

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 zelfstandige activiteit plaats vindt waardoor de sociale kas de opdracht kreeg de 

aansluiting met terugwerkende kracht stop te zetten vanaf 31.10.2013 .Dientengevolge heeft het RSVZ 

de Dienst Vreemdelingenzaken op 29.04.2014 laten weten dat betrokkene retroactief wordt geschrapt 

als zelfstandige.  

Het voorgelegde attest van het sociaal verzekeringsfonds is dus niet meer actueel en kan dus niet meer 

weerhouden worden als bewijs van zelfstandige activiteit. Er kan derhalve gesteld worden dat 

betrokkene niet voldoet aan de voorwaarden om het verblijfsrecht van langer dan drie maand te 

bekomen als zelfstandige. (art.40,§4,eerste lid, 1°van de wet van 15.12.1980).  

Nergens uit het dossier blijkt dat betrokkene houder is van het verblijfsrecht op basis van een andere 

rechtsgrond, noch dat zij het verblijfsrecht heeft aangevraagd op basis van een andere rechtsgrond. 

Vandaar dat overeenkomstig art. 51,§2, tweede lid (KB 08.10.1981) een bevel om het grondgebied te 

verlaten van toepassing is.  

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

Dit document is geenszins een identiteitsbewijs noch een nationaliteitsbewijs” 

 

2. Rechtspleging 

 

Uit het rechtsplegingsdossier blijkt dat zowel de Belgische staat als de stad Sint-Niklaas werden 

opgeroepen als zijnde de verwerende partijen. 

 

Ter terechtzitting gaan de aanwezige partijen akkoord dat de bestreden beslissingen werden genomen 

door de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding en dat het passend is de stad Sint-Niklaas buiten zake te stellen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. De verzoekende partij voert in een enig middel aan: 

 

“SCHENDING VAN ART. 50, § 2, 2° VAN HET KB VAN 8 OKTOBER 1981 IUO. SCHENDING VAN DE 

HOORPLICHT  

1.  

Art, 50 § 2, 2° van het KB bepaalt:  

§ 2. Bij. de aanvraag of ten laatste binnen de drie maanden na de aanvraag dient de burger van de Unie 

naargelang  het geval volgende documenten over te maken  

1° werknemer : een verklaring van indienstneming of tewerkstelling overeenkomstig het model van  

 bijlage  19 bis  

 2° zelfstandige : een inschrijving, in Kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer   

 en het van zijn aansluiting hij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen;  

 3° werkzoekende  

a)een inschrijving hij' de bevoegde dienst voor arbeidsvoorziening of kopieën van sollicitatiebrieven; en  

b)het bewijs van de reële kans om te worden aangesteld waarbij' rekening wordt gehouden met de 

persoonlijke omstandigheden van de betrokkene, zoals behaalde diploma's, eventuele gevolgde of 

voorziene beroepsopleidingen, en duur van de werkloosheid;  
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2.  

In de bestreden beslissing worden voorwaarden toegevoegd aan dit artikel waarvoor geen wettelijke  

grondslag bestaat; minstens diende verzoekster gehoord te worden bij de totstandkoming van de  

bestreden beslissing.  

Verzoekster diende immers alle stukken in, zoals voorgeschreven door het kwestieuze artikel 50 § 2, 2° 

van het KB.  

De Staatssecretaris voegt voorwaarden toe waar zij deze stukken beoordeelt op hun actueel karakter.  

Minstens diende de Staatssecretaris, wanneer zij ingevolge bepaalde gegevens twijfels had bij de 

actualiteit van de stukken (in casu van het attest van de sociale verzekeringskas), verzoekster te horen 

en haar de kans te bieden toelichting te geven nopens haar huidige situatie en nopens de door haar 

gevoerde zelfstandige activiteiten.  

De Staatssecretaris verlaat zich eenzijdig op gegevens welke zij ontvangen heeft van het RSVZ, zonder 

verzoekster hiermee te confronteren; verzoekster heeft nota bene geen kennis van deze beslissing van 

het RSVZ.  

Verzoekster diende redelijkerwijze in de gelegenheid te worden gesteld haar argumenten in te brengen 

welke haar feitelijke zelfstandigheid aantonen; verzoekster diende de mogelijkheid te worden geboden 

tegenspraak te voeren.  

Door zich eenzijdig te steunen op een attest van het sociaal verzekeringsfonds, zonder verzoekster te 

horen omtrent haar bevindingen en zonder haar toe te laten haar feitelijke zelfstandige activiteit toe te 

lichten, schendt de Staatssecretaris de hoorplicht welke een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur 

is;” 

 

3.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“In een eerste en enig middel beroept verzoekende partij zich op een schending van:  

- artikel 50, §2, 2° van het KB dd. 08.10.1981 ;  

- de hoorplicht.  

De verzoekende partij acht de voormelde rechtsregels geschonden, doordat in de bestreden beslissing 

voorwaarden worden toegevoegd aan artikel 50, §2, 2° van het KB dd. 08.10.1981, doordat de stukken 

worden beoordeeld op hun actueel karakter. De verzoekende partij meent dat zij minstens diende te 

worden gehoord.  

De bestreden beslissing maakt uitdrukkelijk melding van de volgende elementen:  

(…) 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt afdoende om welke redenen de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding heeft 

besloten tot de weigering van het verblijf van meer dan drie maanden, met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 20). 

De verzoekende partij houdt voor dat voorwaarden aan artikel 50 van het KB dd. 08.10.1981 zouden zijn 

toegevoegd, doordat de door haar voorgelegde stukken op hun actuele karakter zijn beoordeeld. De 

verzoekende partij doelt hierbij op het feit dat door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding werd vastgesteld dat het voorgelegde 

attest van het sociaal verzekeringsfonds niet meer actueel is. 

Verweerder laat evenwel gelden dat de verzoekende partij volkomen voorbij gaat aan de vaststelling dat 

zij retroactief geschrapt werd als zelfstandige, zodat het geenszins kennelijk onredelijk is van de 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding om te oordelen dat het attest van XERIUS niet langer kan weerhouden worden als 

een bewijs van zelfstandige activiteit. 

De verzoekende partij betwist ook niet dat zij retroactief geschrapt is als zelfstandige, nadat door het 

RSVZ was vastgesteld dat er geen effectieve zelfstandige activiteit werd uitgeoefend. 

Gelet op het feit dat de aansluiting als zelfstandige bij XERIUS met retroactieve kracht werd stopgezet, 

kan de verzoekende partij niet dienstig voorhouden dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding nog rekening had moeten houden 

met een voorheen voorgelegd attest waaruit blijkt dat een aansluitingsverklaring werd afgesloten. 

Zie ook: 

“De Raad acht het concluderend niet kennelijk onredelijk noch onzorgvuldig dat verwerende partij 

verblijfsrechtelijke gevolgen verbindt aan een schrijven van een overheidsinstelling waarin tot de 

retroactieve schrapping als zelfstandige van verzoeker werd besloten. Noch de schrapping als 

zelfstandige noch de rechtzetting van een schrapping als zelfstandige behoort tot de bevoegdheid van 

verwerende partij , zodat de Raad niet inziet waarom verwerende partij in deze een grondiger onderzoek 

had dienen te verrichten. Het was zaak van verzoeker om stappen te ondernemen bij het RSVZ en het 
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Xerius Sociaal Verzekeringsfonds om de beslissing tot schrapping als zelfstandige te laten herzien. 

Hiervan wordt geen bewijs geleverd.” (R.v.V. nr. 113.116 van 30 oktober 2013) 

De verweerder laat gelden dat het zorgvuldigheidsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur inhoudt 

dat de overheid met zorgvuldigheid haar beslissingen moet voorbereiden en uitvoeren (J. DE 

STAERCKE, nr. 21). Het volstaat in casu vast te stellen dat de relevante stukken zich in het 

administratief dossier bevinden en dat verzoekende partij er daar kennis van kan nemen. Verzoekende 

partij toont niet aan dat de gemachtigde van de Staatssecretaris zou zijn tekortgeschoten in de op hem 

rustende zorgvuldigheidsplicht. 

De verzoekende partij kan niet worden gevolgd waar zij poogt voor te houden dat zij had moeten 

worden gehoord alvorens haar de bestreden beslissing werd betekend. 

Immers houdt de bestreden beslissing slechts een beoordeling in van de verblijfstoestand van de 

verzoekende partij en van de aanvraag om desbetreffend een bepaalde beslissing (aanvraag tot 

vestiging) te treffen. 

Niet een bepaalde vorm van persoonlijk gedrag of de vereiste van de goede werking van een openbare 

dienst ligt dus aan de betrokken bestreden beslissing ten grondslag (cf. bv. R.v.St. nr. 39.156, 3.4.1992, 

Arr. R.v.St. 1992, z.p.), maar wel een bepaalde vaststelling aangaande een situatie waaromtrent het 

bestuur uit hoofde van zijn bevoegdheid, die het verzocht is uit te oefenen, beslissingen dient te nemen. 

Bij deze vorm van bestuurlijke bevoegdheidsuitoefening geldt de hoorplicht niet (R.v.St. nr. 39.155, 

2.4.1992). Bestuurshandelingen die een weigering inhouden om een door de verzoekende partij 

gevraagd voordeel te verlenen, zijn niet onderworpen aan tegenspraak daar deze niet gesteund zijn op 

een tekortkoming van de betrokkene (zie ook R.v.St. nr. 167.887 dd. 15.02.2007, I. OPDEBEECK, “De 

hoorplicht” in Beginselen van behoorlijk bestuur in Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 

2006, 247. 

De verweerder laat gelden dat de beschouwingen van de verzoekende partij niet kunnen overtuigen, 

alsook dat de gemachtigde van de Staatssecretaris terecht besliste om aan de verzoekende partij het 

verblijf te weigeren, met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij geheel binnen de hem toe bedeelde 

bevoegdheid en conform de ter zake relevante rechtsregels. 

De verzoekende partij kan niet dienstig anders voorhouden. 

Het enig middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

3.3. Uit het administratief dossier blijkt dat op 29 april 2014 de RSVZ volgende gegevens aan de 

verwerende partij kenbaar maakte: 

 

“De betrokkene heeft op 12 december 2013 een aansluitingsverklaring ondertekend bij uw sociaal 

verzekeringsfonds als zaakvoerder van BVBA G (0842.096.095) met ingang van 31 oktober 2013. Hij 

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

sturen naar het RSVZ.  

In toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende het sociaal statuut 

der zelfstandigen, wordt onder "zelfstandige" immers verstaan eenieder die in België een 

beroepsactiviteit uitoefent zonder hierbij verbonden te zijn door een arbeidsovereenkomst of statuut.  

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

wijzen op de uitoefening van een beroepsactiviteit als zelfstandige.  

Bijgevolg dient de aansluiting van de betrokkene bij uw sociaal verzekeringsfonds te worden geschrapt 

vanaf 31 oktober 2013.  

Wij verzoeken u om betrokkene van deze beslissing in kennis te stellen.” 

 

Uit dit schrijven kan niet anders dan afgeleid worden dat de verzoekende partij retroactief geschrapt 

werd als zelfstandige omdat geen zelfstandige activiteit werd uitgevoerd. Het komt de verwerende partij 

toe, indien vastgesteld wordt dat de stukken die dienen overgelegd worden in toepassing van artikel 50 

§ 2, 2° van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenbesluit), onjuist zijn en niet de 

realiteit bevatten die de stukken suggereren, verblijfsrechtelijke gevolgen aan de onjuistheid van de 

gegevens te verlenen. Uit het middel blijkt geenszins dat de verzoekende partij ontkent dat zij geen 

zelfstandige activiteiten ontplooide. Evenmin toont zij aan dat zij de inhoud van voormelde brief die haar 

inmiddels bekend moet zijn, nu zij inzage kon nemen in het administratief dossier en de bestreden 

beslissingen er naar verwijzen, betwist. De verwerende partij stelt terecht dat in het kader van een 

aanvraag het de verzoekende partij toekomt alle nuttige gegevens over te maken aan de verwerende 

partij. De verzoekende partij gaat er ten onrechte vanuit dat het voorleggen van in artikel 50 van het 

vreemdelingenbesluit vereiste documenten de verwerende partij ertoe verplicht een aanvraag zoals de 
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verzoekende partij indiende positief te beantwoorden indien de feitelijke gegevens van deze 

documenten niet overeenstemmen met de realiteit. 

 

Waar de verzoekende partij de schending van de hoorplicht aanvoert, houdt die als beginsel van 

behoorlijk bestuur in dat tegen niemand een ernstige maatregel kan worden getroffen die gegrond is op 

zijn persoonlijk gedrag 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 (RvS 23 mei 2001, nr. 95 

805; RvS 22 oktober 2001, nr. 100 007; RvS 18 mei 2006, nr. 158 985; RvS 15 februari 2007, nr. 167 

887). 

 

Bestuurshandelingen die een weigering inhouden om een door de verzoekende partij gevraagd voordeel 

te verlenen, zijn niet onderworpen aan tegenspraak daar deze niet zijn gesteund op een tekortkoming 

van de betrokkene (RvS 15 februari 2007, nr. 167 887; I. OPDEBEEK, “De hoorplicht” in Beginselen van 

behoorlijk bestuur in Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 206, 247).  

 

De verzoekende partij verzuimt bovendien in haar verzoekschrift concreet aan te tonen op welke wijze 

zij geschaad wordt door het feit dat zij in casu niet mondeling werd gehoord door de verwerende partij. 

Zij blijft in gebreke aan te tonen welke elementen zij in een verhoor zou aangebracht hebben die maken 

dat de motieven van de bestreden beslissing als onredelijk zouden dienen gekwalificeerd te worden. Uit 

de motieven van de bestreden beslissingen blijkt dat deze werden genomen op basis van het feitelijk 

gegeven dat er geen sprake is van zelfstandige activiteiten. Dit motief volstaat en is afdoende. 

 

Het enige middel is ongegrond.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1  

 

De stad Sint-Niklaas wordt buiten de zaak gesteld. 

 

Artikel 2 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op een december tweeduizend veertien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. BEELEN 

 

 


