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 nr. 151 712 van 3 september 2015 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X - X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Slowaakse nationaliteit te zijn, op 13 april 2015 

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

beslissingen van 16 februari 2015 van de gemachtigde van  de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding die een einde stellen 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 10 juni 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 juli 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt voor de 

verzoekende partijen 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 

 

Verzoeker diende op 29 maart 2013 een aanvraag verklaring van inschrijving in als werknemer, waarbij 

hij een arbeidscontract en loonfiches voorlegde van de werkgever (…) BVBA. Hij werd op 30 mei 2013 

in het bezit gesteld van een E-kaart. Verzoekster diende diezelfde dag een aanvraag voor een 

verklaring van inschrijving in als echtgenote. Verzoekster werd op 13 december 2014 in het bezit 

gesteld van een E-kaart. 

 

Op 16 februari 2015 werd ten aanzien van verzoeker de beslissing genomen die een einde stelt aan het 

recht op verblijf van meer dan drie maanden met het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21). 

Ook ten aanzien van verzoekster werd de beslissing genomen die een einde stelt aan het recht op 
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verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21). Dit zijn de 

bestreden beslissingen. 

 

“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 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. 

 

Reden van de beslissing 

 

Betrokkene diende een aanvraag van verklaring van inschrijving in als werknemer op 29.03.2013 en 

verkreeg de E-kaart op 30.05.2013. Uit het administratief onderzoek blijkt dat betrokkene het 

verblijfsrecht verkreeg na voorlegging van een arbeidscontract en loonfiches. Betrokkene liet hiermee 

dus uitschijnen in dienst te zijn bij de desbetreffende werkgever, Europe Clean Services BVBA. Uit 

recent onderzoek van het dossier blijkt echter dat betrokkene nooit gemeld werd in de databank van de 

RSZ voor deze desbetreffende werkgever en ook niet voorkomt in de RIP-lijst van alle werknemers bij 

deze werkgever waarvan hij een arbeidscontract en loonfiches voorlegde. Derhalve moet ertoe besloten 

worden dat betrokkene, ondanks het voorleggen van het arbeidscontract en loonfiches, nooit effectief bij 

de vermeende werkgever aan de slag ging. Ofwel, voor zover hij er wel werkt(e), er geen sprake kan 

zijn van effectief legale tewerkstelling. 

Het betreft hier dus mogelijks een schijntewerkstelling of toch minstens een poging tot misleiden van de 

Belgische autoriteiten aan de hand van documenten die niet met de werkelijkheid overeenstemmen, om 

zo van de meer voordelige verblijfsbepalingen aangaande burgers van de Unie gebruik te kunnen 

maken. Uit deze bevindingen moet bijgevolg besloten worden dat betrokkene onder valse voorwendsels 

het verblijfsrecht heeft bekomen. 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 valse of 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. 

Overeenkomstig het rechtsbeginsel 'fraus omnia corrumpit' kunnen geen rechten worden ontleend aan 

eventuele andere aanwezige humanitaire elementen die een gevolg waren van een frauduleus bekomen 

verblijfsrecht. Het element fraude is wel degelijk een verzwarend element die de beëindiging van het 

verblijfsrecht rechtvaardigt. Bijgevolg is het redelijk te stellen dat betrokkene zonder problemen moet in 

staat zijn gevolg te geven aan deze beëindiging van het verblijfsrecht. 

Uit onderzoek van het dossier blijkt dat de vreemdeling op dit ogenblik geen aanspraak maakt op enig 

verblijfsrecht op basis van een andere rechtsgrond. Om deze reden levert de gemachtigde van de 

Staatssecretaris overeenkomstig artikel 54 van het KB van 08.10.1981 een bevel af om het grondgebied 

te verlaten binnen de dertig dagen.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekers voeren de schending aan van artikel 62 van de vreemdelingenwet, van de artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van 

het redelijkheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, van de artikelen 7 

en 21 van het Handvest, van de Europese Richtlijn 2004/38, van de artikelen 42ter en 42septies van de 

vreemdelingenwet, van artikel 54 van het Vreemdelingenbesluit en van de motiveringsplicht. 

 

Zij betogen dat de verwerende partij er zich niet van bewust is dat zij als Europese onderdanen vallen 

onder het vrij verkeer van personen. Zij stellen dat verzoeker daadwerkelijk tewerkgesteld is geweest. 

Hij zou op 10 september 2013 een aanvraag om tegemoetkoming bij de FOD Sociale zekerheid hebben 

ingediend, die op 21 november 2013 positief werd beantwoord, doch dat dit te wijten is buiten zijn wil 

om. Indien hij om redenen onafhankelijk van zijn wil steun bekomt van de FOD Sociale Zekerheid, zou 

hem dit niet mogen worden ontzegd. Het element van bedrog, zoals vermeld in de bestreden beslissing 

zou louter speculatief zijn. Volgens hen diende hun persoonlijk situatie in overweging te worden 

genomen. Het bevel om het grondgebied te verlaten zou niet gemotiveerd zijn. De verwerende partij zou 

vergeten zijn dat zij inwonen bij hun meerderjarige kinderen die over de Slowaakse nationaliteit 
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beschikken, waardoor zij menen op grond van artikel 40bis, § 2, 4° van de vreemdelingenwet over een 

verblijfsrecht te beschikken. Er zou geen enkel bewijs voorliggen dat verzoeker fraude heeft gepleegd. 

 

2.2. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen neergelegde 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 ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 

1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die 

aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert 

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

beslissing. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan de 

bestreden beslissing genomen is. In casu geven de bestreden beslissingen duidelijk de motieven en de 

juridische grond aan op basis waarvan de beslissingen zijn genomen. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt evenwel dat de verzoekende partijen de motieven van de bestreden 

beslissing kennen, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt.  

 

Waar de verzoekende partijen inhoudelijke argumenten ontwikkelen tegen de bestreden beslissingen, 

voeren zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel van het 

middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het 

niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van de administratieve 

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

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

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen.  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de verplichting 

op zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte 

feitenvinding.  

 

Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel 

dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 

1999, nr. 82.301). 

 

Het determinerende motief van de bestreden beslissingen luidt: “Uit recent onderzoek van het dossier 

blijkt echter dat betrokkene nooit gemeld werd in de databank van de RSZ voor deze desbetreffende 

werkgever en ook niet voorkomt in de RIP-lijst van alle werknemers bij deze werkgever waarvan hij een 

arbeidscontract en loonfiches voorlegde. Derhalve moet ertoe besloten worden dat betrokkene, ondanks 

het voorleggen van het arbeidscontract en loonfiches, nooit effectief bij de vermeende werkgever aan de 

slag ging.” 

 

Verzoekers betwisten het determinerend motief op grond waarvan de bestreden beslissingen werden 

genomen, namelijk dat verzoeker, ondanks hij in het bezit is gesteld van een E-kaart op grond van zijn 

tewerkstelling, niet kon worden aangetroffen bij een controle, op geen enkele wijze. Verzoekers 

ontkennen niet dat van hen geen gegevens zijn terug te vinden in de databank van de RSZ. Hoewel zij 

het verblijfsrecht verkregen op basis van tewerkstelling, blijkt uit het administratief dossier dat deze 

tewerkstelling nooit heeft plaatsgevonden, of toch alleszins niet op legale wijze is doorgegaan.  

 

Verzoekers betogen: “De verzoeker is dan een overduidelijk slachtoffer van misbruik door die 

werkgever. De verzoeker heeft er immers wel degelijk gewerkt. Dat de verzoeker nadien een 

tegemoetkoming aanvroeg bij de FOD Sociale Zekerheid is om redenen onafhankelijk van zijn wil. De 

verzoeker is immers arbeidsongeschikt verklaard op datum van 21/11/2013. De verzoeker is bijgevolg 

arbeidsongeschikt bevonden om redenen onafhankelijk van zijn wil.” Dit betoog doet geen afbreuk aan 

de vaststelling dat van hen geen gegevens terug te vinden zijn in de databank van de RSZ. Niets in de 

kritiek van verzoekers is van aard om een motiveringsgebrek in de beslissingen op dit punt te bewijzen. 

 

Artikel 42septies van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 
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“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” 

 

Gelet op het feit dat verzoeker niet werd teruggevonden in de databank van de RSZ voor de werkgever 

waarvan hij bij zijn verklaring van inschrijving een contract en loonfiches voegde, is het niet kennelijk 

onredelijk te oordelen dat hij nooit effectief bij de vermeende werkgever aan de slag ging of er alleszins 

geen sprake kan zijn van legale tewerkstelling. Verzoeker toont niet aan dat hij wel gemeld is in de RSZ 

databank, waardoor verzoekers niet kunnen worden gevolgd in de stelling dat geen enkel bewijs voorligt 

dat verzoeker fraude heeft gepleegd. Derhalve diende ook ten aanzien van verzoekster het verblijfsrecht 

te worden beëindigd aangezien zij dit ontleende aan dat van haar echtgenoot. 

 

Verzoekers gaan er van uit dat zij op basis van artikel 40bis, § 2, 4° van de vreemdelingenwet 

verblijfsrecht dienen te verkrijgen. Artikel 40bis, § 2, 4° van de vreemdelingenwet bepaalt: “de 

bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 1° of 2°, 

die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij hen voegen”. 

 

Verzoekers laten echter na uiteen te zetten dat zij ten laste zijn van hun meerderjarige kinderen, zodat 

deze kritiek niet tot de vernietiging van de bestreden beslissingen kan leiden. Indien verzoekers de 

mening zijn toegedaan dat zij in functie van hun meerderjarige kinderen over een verblijfsrecht kunnen 

beschikken, dienen zij hiertoe de geëigende procedure in te leiden. Dit betoog doet bovendien geen 

afbreuk aan de vastgestelde fraude. 

 

Het enig middel, in zoverre gericht tegen de weigering van de vestiging, is ongegrond. 

 

2.3. Het middel gericht tegen het bevel om het grondgebied te verlaten 

 

De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en in artikel 62 van de vreemdelingenwet, 

neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht, heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid de bestreden bestuurshandeling heeft genomen, zodat 

kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De 

artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de administratieve overheid ertoe in 

de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen 

en dit op een ‘afdoende’ wijze. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerende motief aangeven op grond waarvan zij is 

genomen. 

 

In de bestreden beslissingen wordt toepassing gemaakt 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 (hierna verkort het vreemdelingenbesluit). Dit artikel luidt als volgt: 

 

“Indien de minister of zijn gemachtigde een einde stelt aan het verblijf in toepassing van artikelen 40ter, 

vierde lid, 42bis, 42ter, 42quater of 42septies van de wet, wordt de betrokkene hiervan kennis gegeven 

door afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 21 met, zo nodig, een bevel om 

het grondgebied te verlaten. De verklaring van inschrijving of de verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie wordt ingetrokken.” 

 

Uit lezing van de bestreden beslissingen blijkt dat geen enkele motivering werd gegeven waarom 

verweerder heeft gekozen om bij de weigering van verblijf van meer dan drie maanden een bevel om 

het grondgebied te verlaten te geven. De bestreden beslissingen stelt verzoekers niet in staat na te 

gaan op basis van welke overwegingen verweerder heeft beslist aan hen een bevel om het grondgebied 

te verlaten te betekenen. 

 

Het is niet aan de Raad om te speculeren of verzoekers in aanmerking komen voor de toepassing van 

een bepaling van artikel 7, eerste lid van de vreemdelingenwet waarin er sprake is van een gebonden 

bevoegdheid dan wel van een bepaling die gewag maakt van een discretionaire bevoegdheid. Het 

kwam de verwerende partij toe om dit duidelijk te preciseren in de bestreden beslissingen zoals artikel 8 

van de vreemdelingenwet het vereist. Zelfs indien de overheid een beslissing neemt op grond van een 
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gebonden bevoegdheid wordt slechts aan de draagkrachtvereiste voldaan door de juridische en feitelijke 

toestand te vermelden die de toepassing van de regel uitlokken (cf. RvS 15 februari 2010, nr. 200.807). 

 

Een schending van de uitdrukkelijke motiveringsplicht wordt aannemelijk gemaakt. 

 

Het middel is gegrond in zoverre het gericht is tegen het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen die een einde stellen aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden, 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. 

 

De verzoekende partijen hebben een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissingen houdende het bevel om het grondgebied te verlaten. Er is grond om toepassing 

te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van het 

beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te worden over 

de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de verwerende 

partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissingen van 16 februari 2015 van de gemachtigde van  de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding houdende het bevel om het grondgebied te 

verlaten wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp wat betreft de beslissingen vernietigd in artikel 1. 

 

Artikel 3 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen wat betreft de 

beslissingen van 16 februari 2015 van de gemachtigde van  de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding die een einde stellen aan het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie september tweeduizend vijftien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


