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 nr. 176 267 van 13 oktober 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 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, die verklaart van Zweedse nationaliteit te zijn, op 14 juli 2016 heeft 

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

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

van 3 juni 2016 die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 21), aan de verzoeker op 14 juni 2016 ter kennis gebracht.   

 

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 26 augustus 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

19 september 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. CLUYSE, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat T. BRICOUT, 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 16 februari 2015 dient de verzoeker, die verklaart van Zweedse nationaliteit te zijn, een 

aanvraag in van een verklaring van inschrijving in de hoedanigheid van zelfstandige. Op 29 april 2015 

wordt de verzoeker in het bezit gesteld van een E-kaart. 

 

1.2. Bij een schrijven van 15 juli 2015 deelt de gemachtigde van de administrateur-generaal van het 

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (hierna: RSVZ) aan het sociaal 

verzekeringsfonds van de verzoeker mee dat de aansluiting van de verzoeker bij zijn sociaal 

verzekeringsfonds dient te worden geschrapt vanaf 1 april 2015 omdat de vragenlijst die de verzoeker 

heeft ingevuld geen voldoende bewijskrachtige gegevens omvat die wijzen op de uitoefening van een 
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beroepsactiviteit als zelfstandige. Het sociaal verzekeringsfonds van de verzoeker wordt in dit schrijven 

tevens verzocht de verzoeker van deze beslissing in kennis te stellen. 

 

1.3. Op 3 juni 2016 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing die een 

einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 21). Dit is de thans bestreden beslissing die aan de verzoeker op 14 juni 2016 wordt ter 

kennis gebracht. Deze beslissing luidt 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: 

(…) 

 

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

 

Reden van de beslissing 

 

Betrokkene diende een aanvraag in tot verklaring van inschrijving als zelfstandige op 16.02.2015. Hij 

verkreeg de E-kaart op 29.04.2015. Overeenkomstig artikel 42bis, §1 van de wet van 15.12.1980 kan de 

minister of zijn gemachtigde controleren of aan de naleving van de verblijfsvoorwaarden wordt voldaan. 

De situatie van betrokkene blijkt intussen echter geheel gewijzigd. 

Betrokkene legde oorspronkelijk ter staving van de aanvraag tot verklaring van inschrijving de volgende 

documenten voor: een volledig uittreksel van KBO van R. B. (…) en een attest van aansluiting bij Xerius 

van 23.04.2015. 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 omdat overeenkomstig art. 50, §2, 2° van het KB van 08.10.1981 net die 

documenten dienen te worden voorgelegd om het verblijfsrecht als zelfstandige te kunnen krijgen. 

Het Rijksinstituut voor sociale verzekeringen voor zelfstandigen (RSVZ) heeft echter een onderzoek 

naar de (vermeende) zelfstandige activiteit van betrokkene ingesteld (vragenlijst) en is tot de conclusie 

gekomen dat er geen effectieve activiteit plaatsvindt (de vragenlijst omvatte niet voldoende 

bewijskrachtige gegevens die wijzen op de uitoefening van een beroepsactiviteit als zelfstandige) 

waardoor de sociale kas de opdracht kreeg de aansluiting met terugwerkende kracht stop te zetten. 

Dientengevolge heeft het Rijksinstituut, de Dienst Vreemdelingenzaken laten weten dat betrokkene 

retroactief wordt geschrapt als zelfstandige (vanaf 01.04.2015). 

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

heeft bekomen en nooit een zelfstandige activiteit heeft uitgeoefend. 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 van de wet van 15.12.1980 dan ook 

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

 

Aangezien betrokkene zijn verblijfsrecht onder valse voorwendsels bekwam gezien hij geen zelfstandige 

activiteit uitoefent en werd vastgesteld door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der 

zelfstandigen dat de aansluiting als zelfstandige onterecht was, wordt een einde gesteld aan het 

verblijfsrecht overeenkomstig artikel 42 septies van de wet van 15.12.1980. 

 

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

eventuele 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. 

Betrokkene heeft mogelijk wel een reguliere activiteit uitgebouwd maar dit doet geen afbreuk aan het feit 

dat hij op het moment van het erkennen van het verblijfrecht geen effectieve zelfstandige activiteit 

uitoefende en hij dus het verblijfsrecht verkreeg op basis van misleidende informatie. De reguliere 

activiteit ging immers van start tijdens irregulier bekomen verblijf. 

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan eventuele een economische activiteit, bestaansmiddelen 

of humanitaire elementen die gedurende onrechtmatig bekomen verblijf werden opgebouwd of 

bekomen. Bijgevolg is het redelijk te stellen dat betrokkene zonder problemen moet in staat zijn gevolg 

te geven aan deze beëindiging van het verblijfsrecht. 
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Overeenkomstig art. 7 eerste alinea, 2° van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen wordt aan de betrokkene het 

bevel gegeven om het grondgebied te verlaten binnen de 30 dagen aangezien hij in het Rijk verblijft 

buiten de gestelde termijn gezien er een einde werd gesteld aan het verblijf van meer dan 3 maanden 

als zelfstandige bekomen op 29.04.2015 en dat hij niet meer toegelaten of gemachtigd is om hier te 

verblijven op basis van een andere rechtsgrond. 

(…)” 

 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen van de 

verzoeker. 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. In een eerste middel voert de verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van het 

voorzichtigheidsbeginsel. Tevens wordt machtsoverschrijding aangevoerd. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“Doordat de Dienst Vreemdelingenzaken zich heeft beperkt tot de "enkele motivatie " dat: 

(…) 

 

MAW: in uitvoering van artikel 42 septies van de wet van 15 december 1980 wordt een einde gesteld 

aan het recht op verblijf. 

 

Dit art bepaald: De minister of zijn gemachtigde kan een einde maken aan het verblijf van een burger 

van de Unie of een familielid van de middelen werden gebruikt die hebben bijgedragen tot de erkenning 

van het verblijf. 

Wanneer de minister of zijn gemachtigde overweegt om een dergelijke beslissing te nemen, houdt hij 

rekening met de duur van het verblijf va oorsprong. 

 

In casu wordt echter het recht op verblijf geweigerd aan betrokkene, wijl zelfs niet nagekeken wordt of 

het toekennen van de verblijfsaanvraag op grond van andere gronden mogelijk was, de resp. andere 

voorwaarden na te gaan of over te gaan tot een onderzoek of een analyse. Ook een onderzoek naar de 

feitelijke omstandigheden waarin verzoeker leeft edm... blijkt niet gebeurd te zijn. Minstens blijkt dit niet 

uit de beslissing.(eigenlijk integendeel blijkt uit de beslissing dat dit niet is gebeurd.) 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht uit artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen en bij uitbreiding uit artikel 62 van de vreemdelingenwet heeft 

tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar 

beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te 

stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende 

wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

 

Dat hieraan niet voldaan is, nu zij deze argumentatie niet ten gronde motiveert. 

 

Dat trouwens overeenkomstig art 51 $ 3 KB 8/10/1981 de burgemeester het verblijfsrecht kan 

toekennen aan de burger van de Unie .... Indien hij .... 2° over voldoende bestaansmiddelen beschikt. 

 

Dat in casu uit de beslissing zelf blijkt dat" de situatie sinds geheel gewijzigd " is sinds zijn aanvraag - 

(één jaar en drie maanden voordien) zonder verder één en ander nader te specifiëren - hoe kan men 

dan stellen dat een onderzoek naar de zelfstandige activiteit heeft opgeleverd dat er geen effectieve 

activiteit "plaatsvindt" (tegenwoordige tijd). 
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Dat men daarenboven in de beslissing stelt dat de "reguliere activiteit" van start ging tijdens irregulier 

bekomen verblijf, hetgeen impliceert dat er een reguliere activiteit is (weliswaar gewijzigd) 

 

Deze vooropstellingen in de beslissing zelf spreken elkaar tegen. 

Zij impliceren tevens dat - gezien er een activiteit plaatsvindt, er redenen zijn om een verblijfsrecht toe te 

kennen, desgevallend op andere gronden. 

 

In casu dient opgemerkt - voor zoveel als nodig - dat verzoeker ook niet ten laste is gekomen van een 

sociaal zekerheidsstelsel, en of een onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandsstelsel. 

 

Verzoeker hoeft enkel of werknemer of zelfstandige te zijn, en over een voldoende middelen te 

beschikken. 

 

Daaromtrent is in de beslissing niet ingegaan. 

 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

3.1.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

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

- het voorzichtigheidsbeginsel ; 

- de artikelen 2 en 3 van de wet dd. 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen ; 

- machtsoverschrijding. 

 

De verzoekende partij acht de voormelde rechtsregels geschonden, doordat het recht op verblijf aan 

haar geweigerd werd, wijl zelfs niet nagekeken wordt of het toekennen van de verblijfsaanvraag op 

grond van andere gronden mogelijk was”. 

 

Betreffende de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991, laat de 

verweerder gelden dat bij lezing van het inleidend verzoekschrift van verzoekende partij blijkt dat zij 

daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar dat zij er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu 

bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de 

bestreden beslissing. 

 

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 

1994, z.p.). 

 

De formele motiveringsplicht, vervat in de wetsartikelen waarvan verzoekende partij de schending 

aanvoert, heeft immers geen ander doel dan het in kennis stellen van de bestuurde van de redenen die 

ten grondslag liggen aan de te zijnen of te haren opzichte genomen bestuursbeslissing, zodanig dat 

deze in staat is om te oordelen of het zinvol is om daartegen op te komen met de ter beschikking 

staande rechtsmiddelen (R.v.St. nr. 60.751, 4.7.1996, T.B.P. 1996, 698), terwijl de voormelde 

vaststelling impliceert dat deze wettelijke doelstelling is bereikt. 

 

De naleving van de genoemde plicht houdt daarentegen geen verband met de inhoudelijke juridische of 

feitelijke correctheid van de tot uitdrukking gebrachte motieven (cf. wat inhoudelijke juridische 

correctheid betreft, naar analogie, Cass., 10.1.1979, Arr. Cass. 1978-79, 522; alsook wat feitelijke 

correctheid betreft: R.v.St. nr. 44.948, 18.11.1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p.; Antwerpen, 16.6.1998, F.J.F. 

1998, 693). 

 

Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud daarvan verzoekende partij het 

genoemde inzicht verschaft en aldus volstaat om haar toe te laten de bedoelde nuttigheidsafweging te 

maken. 

 

De bestreden beslissing is immers genoegzaam met redenen omkleed, aangezien daarin zowel haar 

juridische grondslag als haar feitelijke grondslag zijn vermeld. 

 

Deze vermeldingen laten verzoekende partij toe kennis te hebben van de gronden op basis waarvan 

werd besloten tot de beëindiging van het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 
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grondgebied te verlaten (bijlage 21) en maken dat het doel is bereikt dat met het bestaan van de 

betrokken formele motiveringsverplichting wordt beoogd. 

 

Het normdoel dat ten grondslag ligt aan de in het besproken middel als geschonden aangeduide 

wetsartikelen is bereikt en de bestreden beslissing is genoegzaam gemotiveerd. 

 

De uiteenzetting van verzoekende partij kan aan het voorgaande geen afbreuk doen, temeer nu de 

beschouwingen van verzoekende partij niet dienstig in verband kunnen worden gebracht met de door 

haar geschonden geachte rechtsregels. 

 

Gelet op het voorgaande is de verweerder de mening toegedaan dat dit aspect van het eerste middel 

van verzoekende partij onontvankelijk, minstens ongegrond is. 

 

Voor het geval de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen hier toch anders over zou denken en dus 

louter subsidiair, merkt de verweerder bijkomend nog op dat de beschouwingen die in de uiteenzetting 

van verzoekende partijvoorkomen bovendien niet pertinent zijn. 

 

De bestreden beslissing maakt uitdrukkelijk melding van de volgende elementen: 

"(…)" 

 

Uit de omstandige motivering van de bestreden beslissing blijkt afdoende dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging na grondig en 

zorgvuldig onderzoek van de verzoekende partij haar concrete situatie heeft besloten tot de beëindiging 

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

21). 

 

Verweerder laat gelden dat de verzoekende partij op 29.04.2015 in het bezit werd gesteld van een E-

kaart, in toepassing van artikel 40 van de Vreemdelingenwet, nadat zij ten overstaan van de Dienst 

Vreemdelingenzaken had voorgehouden een zelfstandige activiteit in het Rijk uit te oefenen. 

 

Evenwel diende door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met 

Administratieve Vereenvoudiging te worden vastgesteld dat de verzoekende partij helemaal geen 

zelfstandige activiteit uitoefent en door de Sociale Kas met ingang van 01.04.2015 zelfs retroactief 

geschrapt werd als zelfstandige. 

 

Verweerder benadrukt dat het feit dat de schrapping retroactief is gebeurd, afdoende aanduidt dat de 

verzoekende partij bij de aanvraag van haar verblijf zich heeft gesteund op valse of misleidende 

informatie, zonder dewelke zij haar verblijfsrecht niet zou hebben verkregen. 

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris heeft derhalve terecht toepassing gemaakt van art. 42septies 

Vreemdelingenwet voor de beëindiging van het verblijfsrecht. Terwijl eveneens terecht gewag werd 

gemaakt van het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit. 

 

Zie in die zin R.v.V. nr. 113 116 van 30 oktober 2013: 

"Waar verzoeker betoogt dat de bestreden beslissing enkel gewag maakt van “recente informatie van de 

RSVZ” doch dat niet vermeld wordt over welke precieze documenten het handelt, dient de Raad op te 

merken dat de bestreden beslissing voldoende informatie bevat in het licht van de beslissing tot 

beëindiging van verzoekers verblijfsrecht overeenkomstig artikel 42septies van de Vreemdelingenwet, 

zodat verzoeker er zich kan op verdedigen. […]Mocht verzoeker het administratief dossier geraadpleegd 

hebben, dan zou hij kennis genomen hebben van voormelde brieven en kon hij zo nodig hieromtrent 

nog verweer ontwikkelen ter terechtzitting, quod non. […]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 retro-actieve 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 Xerius Sociaal Verzekeringsfonds om de 

beslissing tot schrapping als zelfstandige te laten herzien. Hiervan wordt geen bewijs geleverd." 

 

Zie ook: 
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"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 

verzoekende partij indiende positief te beantwoorden indien de feitelijke gegevens van deze 

documenten niet overeenstemmen met de realiteit." (R.v.V. nr. 134.348 dd. 01.12.2014) 

 

De kritiek van de verzoekende partij mist grondslag. 

 

In zoverre de verzoekende partij laat uitschijnen dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging diende te onderzoeken of de verzoekende 

partij op grond van een andere bepaling tot verblijf zou kunnen worden gemachtigd, laat verweerder 

gelden dat dergelijke verplichting nergens uit artikel 42septies van de Vreemdelingenwet blijkt. 

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve 

Vereenvoudiging mag zich wel degelijk beperken tot de vaststelling dat de verzoekende partij fraude 

heeft gepleegd, dewelke van doorslaggevend belang was voor de erkenning van haar verblijfrecht, om 

te besluiten tot de beëindiging van het recht op verblijf van meer dan drie maanden. 

 

Terwijl de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve 

Vereenvoudiging -in weerwil van hetgeen de verzoekende partij voorhoudt- wel degelijk rekening heeft 

gehouden met de feitelijke elementen van het dossier, nu uitdrukkelijk overwogen is dat de verzoekende 

partij geen rechten kan ontlenen aan een eventuele economische activiteit, bestaansmiddelen of 

humanitaire elementen dewelke tijden onrechtmatig verblijf werden opgebouwd of bekomen. 

 

Geheel in overeenstemming met het tweede lid van artikel 42septies van de Vreemdelingenwet heeft de 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve 

Vereenvoudiging overwogen dat de verzoekende partij zonder problemen in staat moet zijn gevolg te 

geven aan de beëindiging van haar verblijfsrecht van meer dan drie maanden. 

 

De verzoekende partij tracht nog krampachtig aan te voeren dat de overwegingen van de bestreden 

beslissing intern tegenstrijdig zijn, doch dienaangaande laat verweerder gelden dat de kritiek van de 

verzoekende partij van alle ernst ontdaan is. 

 

Uit de overwegingen van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met 

Administratieve Vereenvoudiging blijkt enerzijds heel duidelijk dat de situatie van de verzoekende partij 

sedert de afgifte van de E-kaart inderdaad fundamenteel gewijzigd is, doordat zij retroactief geschrapt 

werd als zelfstandige bij gebrek aan zelfstandige activiteit sedert 01.04.2016. 

 

Terwijl anderzijds is vastgesteld dat de verzoekende partij mogelijks eerder wel een zelfstandige 

activiteit heeft uitgeoefend in het Rijk, doch dat zulks niet langer het geval was gedurende de 

behandeling van de aanvraag voor een verklaring van inschrijving, zodat de verzoekende partij op dat 

ogenblik misleidende of valse informatie heeft aangewend om alsnog haar verblijfsrecht te bekomen. 

 

De kritiek van de verzoekende partij mist elke grondslag. 

 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende besloten te worden tot de beëindiging van het 

recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21). 
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De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 

 

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

 

3.1.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot doel de burger, 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. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In casu wordt in de motieven van de bestreden beslissing verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 42septies van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat de 

beslissing een motivering in feite, met name dat aan het verblijfsrecht van de verzoeker een einde wordt 

gesteld omdat hij “zijn verblijfsrecht onder valse voorwendsels bekwam gezien hij geen zelfstandige 

activiteit uitoefent en werd vastgesteld door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der 

zelfstandigen dat de aansluiting als zelfstandige onterecht was”. Ook de beslissing houdende bevel om 

het grondgebied te verlaten verwijst naar de toepasselijke rechtsregels, met name artikel 7, eerste lid, 

2°, van de Vreemdelingenwet en 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: 

Vreemdelingenbesluit). Tevens bevat ook deze beslissing een motivering in feite, met name dat de 

verzoeker “in het Rijk verblijft buiten de gestelde termijn gezien er een einde werd gesteld aan het 

verblijf van meer dan 3 maanden als zelfstandige bekomen op 29.04.2015 en dat hij niet meer 

toegelaten of gemachtigd is om hier te verblijven op basis van een andere rechtsgrond”. De verzoeker 

maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke 

juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou 

voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. Uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat 

de verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke 

motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

De verzoeker voert aan dat hem “het recht op verblijf (wordt) geweigerd (…) wijl zelfs niet nagekeken 

wordt of het toekennen van de verblijfsaanvraag op grond van andere gronden mogelijk was” en dat uit 

de bestreden beslissing ook niet blijkt dat “een onderzoek naar de feitelijke omstandigheden waarin 

verzoeker leeft edm.” gebeurd is. Voorts wijst hij er op dat de burgemeester overeenkomstig artikel 51, 

§ 3, van het Vreemdelingenbesluit het verblijfsrecht kan toekennen aan een Unieburger indien deze 

over voldoende bestaansmiddelen beschikt. De verzoeker gaat er evenwel aan voorbij dat met de 

bestreden beslissing een einde wordt gesteld aan zijn verblijf van meer dan drie maanden en dat het 

geen weigering van een recht op verblijf betreft. Bovendien laat de verzoeker na te specifiëren op basis 

van welke rechtsgrond hij meent een dergelijke motivering te mogen verwachten. Uit het bepaalde in 

artikel 42septies van de Vreemdelingenwet, op grond waarvan de bestreden beslissing is genomen, 

blijkt alvast niet dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris, vooraleer een einde te stellen 

aan het verblijfsrecht van een burger van de Unie die valse of misleidende informatie of valse of 

vervalste documenten heeft gebruikt, of fraude gepleegd heeft of ander onwettige middelen gebruikt 

heeft die van doorslaggevend belang geweest zijn voor de erkenning van dit recht, dient te onderzoeken 

of de betrokkene het verblijfsrecht kan behouden op grond van een andere hoedanigheid dan deze op 

grond waarvan het verblijfsrecht werd erkend. Ook in het bepaalde in artikel 51, § 3, van het 

Vreemdelingenbesluit kan een dergelijke verplichting niet worden gelezen. Deze bepaling heeft immers 

betrekking op de Unieburger die (uit zichzelf) aan de burgemeester alle vereiste bewijsstukken overlegt. 

In casu blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat de verzoeker op 16 februari 2015 een 

aanvraag heeft ingediend voor een verklaring van inschrijving als zelfstandige (bijlage 19). Indien de 

verzoeker nadien besloot om als werknemer aan de slag te gaan, dan kwam het hem toe om dit 

gegeven aan de diensten van de verwerende partij kenbaar te maken. Er stond de verzoeker niets in de 

weg om een nieuwe aanvraag in te dienen voor een verklaring tot inschrijving als werknemer of als 

beschikker over voldoende bestaansmiddelen teneinde in deze nieuwe hoedanigheid een verblijfsrecht 

van meer dan drie maanden te bekomen. Het blijkt echter niet dat de verzoeker dit heeft gedaan. In 
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deze omstandigheden en gelet op de toepassing van artikel 42septies van de Vreemdelingenwet was 

de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris er dan ook niet toe gehouden nog enig verder 

onderzoek te verrichten naar het bestaan van mogelijke andere activiteiten naast de zelfstandige 

activiteit die door de verzoeker bij zijn aanvraag van 16 februari 2015 was gemeld. Ook waar de 

verzoeker aanvoert dat in de bestreden beslissing niet wordt gemotiveerd omtrent het feit dat hij niet ten 

laste is gekomen van een sociaal zekerheidsstelsel en evenmin een onredelijke belasting vormt voor het 

sociale bijstandsstelsel laat hij na te specifiëren op welke rechtsgrond hij zich steunt om een dergelijke 

motivering te mogen verwachten. Geenszins blijkt een dergelijke verplichting uit artikel 42septies van de 

Vreemdelingenwet of uit artikel 51, § 3, van het Vreemdelingenbesluit. 

 

De verzoeker werpt voorts op dat de bestreden beslissing tegenstrijdigheden bevat, nu er enerzijds 

staat dat “(d)e situatie van betrokkene (…) intussen echter geheel gewijzigd (blijkt)” en er anderzijds 

wordt aangegeven dat “er geen effectieve activiteit plaatsvindt” en voorts in de bestreden beslissing 

wordt gesteld dat “(d)e reguliere activiteit (…) van start (ging) tijdens irregulier bekomen verblijf”. Er 

wordt evenwel niet ingezien in welk opzicht de aangehaalde motieven van de bestreden beslissing 

tegenstrijdig zijn. Waar in de bestreden beslissing wordt gesteld dat er geen effectieve activiteit 

plaatsvindt, heeft dit betrekking op de door de verzoeker bij zijn aanvraag van 16 februari 2015 

opgegeven activiteit als zelfstandige. Nu de verzoeker doorheen zijn verzoekschrift niet betwist dat hij 

geen zelfstandige activiteit uitoefent, wordt niet ingezien waarom deze vaststelling in de bestreden 

beslissing strijdig zou zijn met de overweging dat de omstandigheid dat hij mogelijks wel een reguliere 

activiteit uitgebouwd heeft (waarbij niet vermeld wordt dat het om een activiteit als zelfstandige zou 

gaan) geen afbreuk doet “aan het feit dat hij op het moment van het erkennen van het verblijfrecht geen 

effectieve zelfstandige activiteit uitoefende en hij dus het verblijfsrecht verkreeg op basis van 

misleidende informatie”. De verzoeker verliest het gebruik van het woord “mogelijks” uit het oog en 

houdt verkeerdelijk voor dat er in de bestreden beslissing van wordt uitgegaan dat er een (al dan niet 

zelfstandige) activiteit plaatsvindt. Een tegenstrijdigheid tussen de motieven van de bestreden beslissing 

wordt niet aangetoond. 

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen kan niet worden aangenomen. 

 

3.1.3.2. Waar de verzoeker er ter terechtzitting bij monde van zijn raadsman nog op wijst dat het RSVZ 

enkel een brief per gewone en niet per aangetekende post aan hem heeft gericht die niet is toegekomen 

en dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris enkel op deze brief steunt om vast te stellen 

dat er geen zelfstandige activiteit wordt uitgeoefend, wordt er op gewezen dat artikel 39/60 van de 

Vreemdelingenwet bepaalt dat de partijen en hun advocaat ter terechtzitting hun opmerkingen 

mondeling mogen voordragen en dat daarbij geen andere middelen mogen worden aangevoerd dan die 

welke in het verzoekschrift of de nota uiteengezet zijn. Een middel moet in principe in het inleidend 

verzoekschrift worden ontwikkeld, tenzij de grondslag ervan pas later aan het licht komt. Te dezen 

betreft het betoog ter terechtzitting een uitbreiding van de middelen zoals aangevoerd in het inleidend 

verzoekschrift. Ter terechtzitting door de verwerende partij hierop gewezen laat de verzoeker, bij monde 

van zijn raadsman, gelden dat hij het voorgaande reeds in het eerste middel van zijn verzoekschrift 

heeft uiteengezet. Uit een eenvoudige lezing van het eerste middel blijkt evenwel dat de verzoeker 

hierin niet kan worden gevolgd. Voorts wijst de raadsman er ter terechtzitting nog op dat hij het dossier 

bij het RSVZ pas heeft kunnen inkijken nadat hij een verzoekschrift bij de Raad had ingediend. Hij 

beperkt zich wat dit betreft evenwel tot een loutere bewering die niet in concreto wordt gestaafd of 

onderbouwd met enig begin van bewijs. Bovendien reikt hij geen enkele verklaring aan waarom hij niet 

eerder het dossier bij het RSVZ zou hebben kunnen inkijken. 

 

Het ter terechtzitting aangevoerde nieuw middel, dat niet van openbare orde is, dient om de voorgaande 

reden als niet-ontvankelijk te worden afgewezen. 

 

3.1.3.3. Het eerste middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

3.2.1. In een tweede middel voert de verzoeker de schending aan van de Richtlijn 2004/38/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op 

het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van 

Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 

73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (hierna: 

Burgerschapsrichtlijn). In de uiteenzetting van het middel wordt eveneens gewag gemaakt van een 

schending van artikel 5 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
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fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 

13 mei 1955 (hierna: EVRM), van de motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van de 

“beginselen van goed bestuur”. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“Doordat de Dienst Vreemdelingenzaken stelt dat "de gemachtigde een einde KAN stellen aan het 

verblijf' 

 

Terwijl " De verklaring van inschrijving géén verblijfsvergunning is omdat Unieburgers hun verblijfsrecht 

rechtstreeks ontlenen aan het Unierecht." 

 

De inschrijving is slechts een administratieve formaliteit. 

Bovendien: Geen enkele lidstaat van de Europese Unie heeft het recht een EU-burger de toegang tot 

zijn grondgebied te ontzeggen op grond van nationaliteit. Immers : de communautaire wetgeving 

waarborgt dat EU-burgers gelijk moeten worden behandeld wanneer zij zich willen vestigen, naar een 

baan in een andere lidstaat solliciteren. 

 

Verzoeker diende enkel haar burgerschap van de Unie bewijzen. Maw het ging om een Unieburger die 

naar België komt om: 

* werk te zoeken 

* te werken als werknemer 

* te werken als zelfstandige 

* niet te werken, op voorwaarde dat zij over voldoende bestaansmiddelen beschikt, of een 

referentiepersoon voldoende inkomsten heeft om te voorkomen dat zij ten laste valt van de Belgische 

sociale bijstand en dat hij over een ziekteverzekering beschikt. 

 

Verzoeker diende - als Unieburger de volgende documenten voor te leggen bij de gemeente: 

1/ een (al dan niet geldig) paspoort of identiteitskaart, of een ander bewijs van zijn identiteit en 

nationaliteit 

2/ Naargelang het statuut van vrij verkeer waarop men beroep doet de volgende documenten 

de EU-werkzoekende: een inschrijving bij de bevoegde dienst voor arbeidsvoorziening of kopieën van 

sollicitatiebrieven, en het bewijs van een reële kans om werk te vinden. De DVZ houdt rekening met de 

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

voorziene beroepsopleidingen en duur van de werkloosheid 

de EU-werknemer: een verklaring van indienstneming of tewerkstelling overeenkomstig het model van 

bijlage 19bis (het werkgeversattest) of een arbeidscontract. 

de EU-zelfstandige: een inschrijving in de Kruispuntbank voor ondernemingen met 

ondernemingsnummer en het bewijs van zijn aansluiting bij een sociale verzekeringskas voor 

zelfstandigen 

de economisch niet actieve EU-burger: het bewijs van voldoende bestaansmiddelen, waarbij o.a. een 

invaliditeitsuitkering, een vervroegd pensioen, een ouderdomsuitkering of een uitkering van de 

arbeidsongevallen- of beroepsziekte verzekering in aanmerking worden genomen. De 

bestaansmiddelen moeten niet noodzakelijk eigen inkomsten zijn, maar mogen ook afkomstig zijn van 

derden. 

Lidstaten mogen geen vast bedrag van bestaansmiddelen vaststellen dat zij als toereikend 

beschouwen, maar moeten rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de Unieburger, 

zoals de aard en de regelmaat van de inkomsten en het aantal gezinsleden ten laste; en een 

ziektekostenverzekering 

 

Op voorlegging van het bewijs van het Unieburgerschap dient de gemeente de Unieburger onmiddellijk, 

zonder voorafgaande woonstcontrole, in te schrijven in het wachtregister. Zodra uit de controle van de 

reële verblijfsplaats blijkt dat de Unieburger daadwerkelijk woont op het grondgebied van de gemeente, 

schrijft de gemeente hem in in het vreemdelingenregister 

 

De DVZ kon geen einde maken aan het verblijfsrecht, 

 

Dat daarenboven blijkt dat vooraleer zij een einde KAN stellen aan het verblijfsrecht DVZ steeds 

rekening moet houden met alle elementen van het dossier ( precies gezien de vooropstelling "KAN") : de 

duur van het verblijf in België, de leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale 

en culturele integratie in België en de banden met het herkomstland. 
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Dat uit de beslissing zelf blijkt dat er zelfs geen onderzoek naar deze elementen is gevoerd. 

 

De motivering van de bestreden beslissing is geenszins draagkrachtig. 

 

De materiële motiveringsplicht vereist dat de beslissing gesteund is op voldoende draagkrachtige 

motieven (P.M. Le controle par le Conseil d' Etat de la motivation des actes réglemenatires", noot onder 

R.v.St 1 febrauri 1989, nr 31.882, J.L.M.B, 1989,55-560) 

 

De motivering moet adequaat en in evenredigheid met het belang van de beslissing zijn. Zie ter zake 

ook J. Vande Lanotte en E. Creeche, De motiveringsplicht van bestuurshandelingen, Brugge Die keure 

1992,11-12) 

 

Het is duidelijk dat de beslissing om een einde te stellen aan het recht op verblijf enerzijds en het bevel 

om het grondgebied te verlaten niet voldoende is gemotiveerd 

 

Er mag van de verwerende partij uiteraard verwacht worden dat er niet op vage en algemene wijze 

geantwoord wordt, doch zeer duidelijk een argumentatie dient weer te geven, temeer deze uitermate 

verstrekkende gevolgen heeft voor verzoeker die verblijf geweigerd wordt Er is ter zake een schending 

van de motiveringsplicht. 

Dat er duidelijk sprake is van een manifeste schending van de motiveringsplicht, art 5 EVRM, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en de beginselen van goed bestuur. 

 

In casu blijkt uit de motivering dat geen werkelijk onderzoek is gebeurd (en dus ook niet gemotiveerd is 

ter zake) en er dus een schending van het EVRM aan de orde is  

 

Door het Europees Hof van de rechten van de mens werd herhaaldelijk geoordeeld dat verdragsstaten 

en de betrokken nationale rechters indringend ( "independent and rigorous) moeten toetsen of er sprake 

is van een risico van behandeling in strijd met art 5 EVRM. Dat het zgn "automatisch" afleveren van een 

bevel om het grondgebied te verlaten een manifeste schending uitmaakt van het EVRM 

Immers het automatisch afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten maakt dat de enige 

beoordeling die dient te gebeuren, dient te gebeuren door verwerende partij 

 

De EU-richtlijn is dienaangaande zeer duidelijk: voor zover EU-burgers zich wensen te vestigen, kan 

toepassing gemaakt worden van het 'vrij verkeer'. Gelet op het geheel van deze elementen diende het 

recht op verblijf te worden toegestaan aan verzoeker. 

 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

3.2.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“In een tweede middel beroept verzoekende partij zich op een schending van de richtlijn 2004/38/EG, 

doordat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve 

Vereenvoudiging geen einde zou kunnen stellen aan het verblijfsrecht van een Unieburger. 

 

In antwoord op de verzoekende partij haar beschouwingen merkt verweerder op dat de Richtlijn 2004/38 

werd geïntegreerd in de in de Vreemdelingenwet d.m.v. de Wet van 25.4.2007 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Artikel 2 van de Wet van 25.4.2007 bepaalt het volgende : 

"(…)" 

 

Ook in het K.B. van 7.5.2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

vermeld in artikel 1 : 

"(…)" 

 

Dienaangaande verwijst de verweerder nog naar een arrest dd. 20.2.2009 van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (rolr. 23.332) : 

"Waar verzoekster de schending aanvoert van de Richtlijn 2004/38 volstaat het te stellen dat deze 

richtlijn is omgezet in het nationaal recht (Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15.12.1980 



  

 

 

RvV  X - Pagina 11 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 2006-2007, nr. 2845/001). Verzoekster toont 

niet aan welk artikel van de Richtlijn niet of foutief zou zijn omgezet in het nationaal recht, zodat zij zich 

niet meer op de directe werking van de bepalingen van deze richtlijnen kan beroepen." 

 

Ondergeschikt merkt verweerder op dat artikel 35 van de richtlijn 2004/38/EG uitdrukkelijk voorschrijft 

dat “de lidstaten kunnen de nodige maatregelen nemen om een in deze richtlijn neergelegd recht in 

geval van rechtsmisbruik of fraude, zoals schijnhuwelijk, te ontzeggen, te beëindigen of in te trekken. 

Deze maatregelen zijn evenredig en zijn onderworpen aan de procedurele waarborgen van de artikelen 

30 en 31”. 

 

Bijgevolg is in de richtlijn 2004/38/EG wel degelijk uitdrukkelijk de mogelijkheid ingeschreven door 

Lidstaten om maatregelen te nemen om rechtsmisbruik of fraude tegen te gaan, door Unieburgers het 

verblijf te ontzeggen, dan wel door een verblijfsrecht te beëindigen of in te trekken. 

 

Terwijl in casu door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met 

Administratieve Vereenvoudiging uitdrukkelijk werd vastgesteld dat de verzoekende partij fraude heeft 

gepleegd of valse informatie heeft aangewend, dewelke van cruciaal belang was om verblijfsrecht in het 

Rijk te verwerven. 

 

Gelet op het voorgaande kan de verzoekende partij niet ernstig voorhouden dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging in toepassing van 

artikel 42septies van de Vreemdelingenwet geen einde mocht stellen aan het verblijf van meer dan drie 

maanden. 

 

Verweerder merkt nog op dat uit de motieven van de bestreden beslissing -in weerwil van hetgeen de 

verzoekende partij voorhoudt- wel degelijk afdoende blijkt dat door de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging rekening is 

gehouden met de specifieke elementen die het dossier van de verzoekende partij kenmerken. 

 

Door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve 

Vereenvoudiging werd evenwel geoordeeld dat de verzoekende partij zonder problemen in staat moet 

geacht worden om gevolg te geven aan de beëindiging van het verblijfsrecht van meer dan drie 

maanden. 

 

De verzoekende partij voert in haar tweede middel nog een schending aan van artikel 5 EVRM , doch 

dienaangaande laat verweerder gelden dat artikel 5 van het EVRM betrekking heeft op de 

onrechtmatige vrijheidsberoving door arrestatie of gevangenhouding. 

 

Aangezien de verzoekende partij niet het voorwerp uitmaakt van enige vrijheidsberovende maatregel, 

stelt de verweerder vast dat de aangevoerde schending van artikel 5 EVRM juridische grondslag mist 

(zie R.v.V. nr.28.334 van 5 juni 2009). 

 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende besloten te worden tot de beëindiging van het 

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

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 

 

Het tweede middel kan evenmin worden aangenomen.” 

 

3.2.3.1.1. In de mate dat de verzoeker in de uiteenzetting van het tweede middel de schending aanvoert 

van “de beginselen van goed bestuur” moet worden opgemerkt dat de Raad geen dergelijk beginsel 

bekend is en dat de verzoeker nalaat hierbij verdere toelichting te geven zodat dit onderdeel van het 

middel als onontvankelijk moet worden beschouwd. 

 

3.2.3.1.2. De verzoeker voert voorts een schending aan van de Burgerschapsrichtlijn, doch hij geeft niet 

aan welke bepaling(en) van deze richtlijn hij geschonden acht. Het tweede middel, wat dit betreft, alleen 

al om die reden onontvankelijk (cf. RvS 16 oktober 2017, nr. 175.810). Bovendien kan de schending van 
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een richtlijn niet rechtstreeks worden aangevoerd wanneer deze werd omgezet naar de interne 

wetgeving. Nu de Burgerschapsrichtlijn in Belgisch recht werd omgezet en de verzoeker niet aantoont 

dat deze omzetting niet correct zou zijn gebeurd, kan hij zich ook om deze reden niet dienstig op deze 

Europese richtlijn beroepen. 

 

3.2.3.1.3. Artikel 5 van het EVRM heeft betrekking op de onrechtmatige vrijheidsberoving door arrestatie 

of gevangenhouding. Aangezien de verzoeker niet het voorwerp uitmaakt van enige vrijheidsberovende 

maatregel, mist de aangevoerde schending van artikel 5 van het EVRM juridische grondslag (RvS 

5 januari 2007, nr. 166.371). 

 

3.2.3.1.4. Het tweede middel is, wat deze onderdelen betreft, niet-ontvankelijk. 

 

3.2.3.2. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling 

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 in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Te dezen laat de verzoeker gelden dat de verklaring van inschrijving geen verblijfsvergunning is omdat 

Unieburgers hun verblijfsrecht rechtstreeks ontlenen aan het Unierecht, dat de inschrijving slechts een 

administratieve formaliteit is en dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris geen einde kon 

maken aan het verblijfsrecht. Hij toont hiermee evenwel niet aan dat de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris door het nemen van de bestreden beslissing een niet-correcte toepassing heeft 

gemaakt van artikel 42septies van de Vreemdelingenwet, op grond waarvan zijn verblijfsrecht wordt 

beëindigd omdat hij “zijn verblijfsrecht onder valse voorwendsels bekwam gezien hij geen zelfstandige 

activiteit uitoefent en werd vastgesteld door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der 

zelfstandigen dat de aansluiting als zelfstandige onterecht was”. De bestreden beslissing belet de 

verzoeker overigens niet zich opnieuw bij het bevoegde bestuur als Unieburger kenbaar te maken en 

aan te tonen dat hij als zelfstandige, werknemer, werkzoekende of beschikker over voldoende 

bestaansmiddelen in aanmerking komt voor een recht op verblijf. 

 

De verzoeker voert verder aan dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris, vooraleer hij een 

einde kan stellen aan het verblijfsrecht van de Unieburger, rekening moet houden met alle elementen 

van het dossier, met name met de duur van het verblijf in België, de leeftijd, de gezondheidstoestand, de 

gezins- en economische situatie, de sociale en culturele integratie in België en de banden met het 

herkomstland. Hij laat evenwel na de bepaling aan te duiden op grond waarvan hij meent dat op de 

gemachtigde een dergelijke verplichting rust. Een dergelijke verplichting kon op het ogenblik van het 

nemen van de bestreden beslissing alvast niet worden gelezen in artikel 42septies van de 

Vreemdelingenwet, dat een concrete wettelijke toepassing vormt van het algemeen rechtsbeginsel 

“fraus omnia corrumpit”. Aldus maakt de verzoeker niet aannemelijk dat op grond van onjuiste feitelijke 

gegevens op kennelijk onredelijke wijze in de bestreden beslissing wordt gesteld dat “(o)vereenkomstig 

het rechtsbeginsel 'fraus omnia corrumpit' (…) geen rechten (kunnen) worden ontleend aan eventuele 

aanwezige humanitaire elementen die een gevolg waren van een frauduleus bekomen verblijfsrecht”. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de verzoeker niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de 

bestreden beslissing is gekomen. Een schending van de materiële motiveringsplicht kan niet worden 

aangenomen. 

 

3.2.3.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen 

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Aangezien uit 

voorgaande bespreking volgt dat er niet wordt aangetoond dat niet werd uitgegaan van een correcte 

feitenvinding kan niet worden gesteld dat het zorgvuldigheidsbeginsel zou zijn geschonden. 

 

3.2.3.4. Het tweede middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

3.3.1. In een derde middel voert de verzoeker de schending aan van artikel 22 van de Grondwet en van 

de artikelen 8 en 14 van het EVRM. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 
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“Artikel 22 van de Grondwet bepaalt: 

"(…)" 

 

Bovendien wordt door het willekeurig optreden van de overheid het artikel 8 van het Europees Verdrag 

van de rechten van de mens geschonden: 

 

Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens bepaalt: 

"(…)" 

 

Wanneer bepalingen van het internationaal recht die in België directe werking hebben aan "eenieder" 

rechten toekennen, maar erbij preciseren dat het op sommige voorwaarden toegestaan is ervan af te 

wijken, dient nagegaan of de wetgever de grenzen waarbinnen die afwijkingen zijn toegestaan niet heeft 

 

Artikel 14 van het europees verdrag voor de rechten van de mens: Verbod van discriminatie 

Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden verzekerd zonder 

enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere 

mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, 

geboorte of andere status. 

In casu heeft de bij het toepassen van artikel 42 septies van de wet van 15 december 1980, haar 

bevoegdheden te buiten gegaan door op onevenredige wijze inbreuk te maken op de eerbiediging van 

het privé - leven en het gezinsleven. 

 

Dat een controlemaatregel enkel wordt toegestaan in de periode vóór de beslissing tot toelating, en 

binnen hoger gepreciseerde perken wordt uitgeoefend. Bij gebreke daaraan ze een buitensporige 

inmenging in het privéleven en het gezinsleven van verzoeker vormen 

 

De nationale wetgever kan geen "verdere voorwaarden opleggen dan de Europese wetgeving mbt de 

Unie Burgers. 

 

Verzoeker verwijst naar volgende rechtspraak: 

In zaak C-292/89, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag van de High 

Court of Justice, Queen' s Bench Division, te Londen, in het aldaar aanhangig geding tussen The Queen 

/ Immigration Appeal Tribunal, 

"Het vrije verkeer van werknemers, als bedoeld in artikel 48 EEG-Verdrag, impliceert dat de onderdanen 

van de Lid-Staten het recht hebben om zich binnen het grondgebied van de andere Lid-Staten vrij te 

verplaatsen en daar te verblijven ten einde er werk te zoeken. De duur van het verblijf van een 

werkzoekende kan worden beperkt, maar om het nuttig effect van artikel 48 te waarborgen, moet de 

belanghebbende een redelijke termijn worden gegund om zich op het grondgebied van de Lid-Staat 

waarheen hij zich heeft begeven, op de hoogte te stellen van de werkaanbiedingen die bij zijn 

beroepskwalificatie passen, en om in voorkomend geval het nodige te doen om te worden 

aangeworven. 

Waar het gemeenschapsrecht de duur van deze termijn niet regelt, staat het niet in de weg aan een 

wettelijke regeling van een Lid-Staat, die bepaalt dat een onderdaan van een andere Lid- Staat, die in 

eerstgenoemde staat werk is komen zoeken, gedwongen kan worden – behoudens de mogelijkheid van 

beroep - die staat weer te verlaten indien hij er na zes maanden geen werk heeft gevonden, tenzij de 

belanghebbende aantoont dat hij nog steeds werk zoekt en een reële kans heeft het te vinden". 

 

Overwegingen van het arrest 

"Aangevoerd werd in dit verband, dat volgens de letter van artikel 48 EEG-Verdrag het recht van EG-

onderdanen om zich binnen het grondgebied van de Lid-Staten vrij te verplaatsen slechts is toegekend 

om te kunnen ingaan op een feitelijk aanbod tot tewerkstelling (lid 3, sub a en b), terwijl het recht om op 

het grondgebied van die Lid-Staten te verblijven aan de uitoefening van een beroep is gebonden (lid 3, 

sub c ). 

Een dergelijke uitlegging, die onderdanen van een Lid-Staat het recht ontzegt om zich binnen het 

grondgebied van de andere Lid-Staten vrij te verplaatsen en daar te verblijven ten einde er werk te 

zoeken, kan niet worden aanvaard . 

Volgens vaste rechtspraak van het Hof behoort het vrije verkeer van werknemers immers tot de 

grondslagen van de Gemeenschap, en moeten de bepalingen waarin deze fundamentele vrijheid 

verankerd ligt derhalve ruim worden uitgelegd (zie onder meer het arrest van 3.6.1986, zaak 139/85, 

Kempf, Jurispr . 1986, blz. 1741, r.o . 13 ). 
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Bovendien zou een enge uitlegging van artikel 48, lid 3, ten koste gaan van de reële kansen van een 

werkzoekende EG-onderdaan om in de andere Lid-Staten werk te vinden, en deze bepaling daardoor 

zinledig maken . 

Bijgevolg moet artikel 48, lid 3, aldus worden uitgelegd, dat daarin op niet-uitputtende wijze een aantal 

rechten worden genoemd die de onderdanen van de Lid-Staten in het kader van het vrije verkeer van 

werknemers genieten, en dat deze vrijheid impliceert dat de onderdanen van de Lid-Staten ook het recht 

hebben om zich binnen het grondgebied van de andere Lid-Staten vrij te verplaatsen en daar te 

verblijven ten einde er werk te zoeken . 

Deze uitlegging van het Verdrag strookt overigens met die welke de communautaire wetgever voor ogen 

staat, zoals blijkt uit de bepalingen ter uitvoering van het beginsel van het vrije verkeer, met name de 

artikelen 1 en 5 van verordening ( EEG) nr . 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het 

vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap (PB 1968, L 257, blz . 2 ), die impliceren dat 

EG-onderdanen het recht hebben om zich voor het zoeken van werk naar een andere Lid-Staat te 

begeven en daar dus ook te verblijven". 

 

De hoedanigheid van de burger van de Unie primeert deze van de hoedanigheid van de onderdanen 

van de lidstaten De grondrechten kunnen afdwingen behoort tot het wezenlijke van de rechten der 

unieburger 

 

Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het privéleven en voor het familie- 

en gezinsleven is niet absoluut. Binnen de grenzen gesteld door het voormelde lid, is de inmenging van 

het openbaar gezag toegestaan voor zover die bij wet is voorzien, ze geïnspireerd is door een of 

meerdere van de in het tweede lid van artikel 8 van het EVRM vermelde legitieme doelen en voor zover 

ze noodzakelijk is in een democratische samenleving om ze te bereiken. 

 

Vanuit dit laatste standpunt is het de taak van de overheid om te bewijzen dat zij de bekommernis had 

om een juist evenwicht te bereiken tussen het beoogde doel en de ernst van de inbreuk. 

 

DIT DOET ZIJ IN CASU NIET 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil 

of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Verzoekende partij voert een schending van artikel 8 van het EVRM aan. In de bestreden beslissing 

werd NERGENS enige afweging gemaakt. De gemachtigde diende te nemen van deze gegevens en 

diende er volgens de verzoeker rekening mee te houden bij het nemen van de thans bestreden 

beslissing. 

 

Hoewel artikel 8 van het EVRM op zich geen formele motiveringsplicht inhoudt, dient ten minste uit de 

stukken van het administratief dossier te blijken dat aan de bestreden beslissing een "fair balance"-toets 

in het kader van artikel 8 van het EVRM ten grondslag ligt. 

 

De Raad zal met verzoeker vaststellen dat de beslissing, in casu geenszins kan worden beschouwd als 

een afdoende onderzoek in het licht van de positieve verplichting zoals voorzien in artikel 8 van het 

EVRM van verzoekers belangen ten opzichte van de belangen van de staat. 

 

Er dient in de gegeven omstandigheden dan ook op te worden gewezen dat het minstens aan de 

verweerster toekwam om bij het treffen van het thans bestreden bevel om het grondgebied te verlaten te 

onderzoeken of bij deze maatregel een risico op een schending van artikel 8 van het EVRM kon teweeg 

brengen. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM dient dan ook te worden aangenomen. Het middel is in de 

aangegeven mate gegrond. 

 

U zetel zal vaststellen dat er sprake is van een schending van de motiveringsplicht 

Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van de thans bestreden beslissing. 
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Het middel is gegrond.” 

 

3.3.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“In een derde middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie, zoals ingeschreven in artikel 22 van de Grondwet ; 

- artikelen 8 en 14 EVRM. 

 

De verzoekende partij acht de voormelde rechtsregels geschonden, doordat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging niet zou aantonen 

dat zij de bekommernis had om een juist evenwicht te bereiken tussen het beoogde doel en de ernst 

van de inbreuk op het privéleven van de verzoekende partij. 

 

De verzoekende partij voert aan dat het genot van de rechten en vrijheid van die in het EVRM zijn 

vermeld, moeten worden verzekerd zonder enig onderscheid op welke grond dan ook. Vervolgens blijft 

de verzoekende partij echter volkomen in gebreke om aannemelijk te maken dat de bepaling van het 

EVRM in casu miskend zouden worden. 

 

Terwijl zij al helemaal in gebreke blijft om aannemelijk te maken dat zij omwille van haar nationaliteit of 

om enigerlei andere reden gediscrimineerd zou worden bij het nemen van de bestreden beslissing. 

 

De verzoekende partij toont niet aan er sprake is van enige willekeur gezien de bestreden beslissing 

verwijst naar concrete elementen die eigen zijn aan de specifieke situatie van verzoekende partij. 

 

Verzoekende partij toont met haar vage beweringen geen schending aan van het gelijkheidsbeginsel. 

 

Verder werpt verzoekende partij de schending op van art. 14 van het Europees Verdrag tot bescherming 

van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: “EVRM”), ondertekend te Rome op 

4.11.1950 en goedgekeurd bij wet dd. 13.5.1955. 

 

Artikel 14 van het EVRM houdt het verbod van discriminatie in en luidt als volgt: 

"(…)" 

 

Artikel 14 van het EVRM, dat geen algemene bepaling inzake gelijkheid voor de wet omvat, kan gelet op 

de inhoud en het doel van de rechtsregel, enkel dienstig aangevoerd worden in combinatie met een van 

de andere rechten of vrijheden vermeld in dit Verdrag ( J. VANDELANOTTE en G. GOEDERTIER, 

Overzicht publiek recht, Brugge, Die Keure, 1001, 343). Dergelijke schending van een ander recht of 

vrijheid vervat in het EVRM wordt door verzoekster niet aannemelijk gemaakt. 

 

Verzoekende partij toont verder op geen enkele wijze aan in welk opzicht de bestreden beslissing dit 

beginsel zou schenden, want geeft niet aan hoe en op welke grond de bestreden beslissing zou leiden 

tot het maken van het in dit verdragsartikel verboden onderscheid. 

 

Een schending van art. 14 EVRM wordt evenmin aannemelijk gemaakt. 

 

De verzoekende partij verwijst quasi uitsluitend naar artikel 8 EVRM, verdragsbepaling die luidt als volgt: 

"(…)" 

 

De verzoekende partij dient in de eerste plaats het bestaan van een beschermenswaardige relatie te 

bewijzen, wanneer zij zich beroept op art. 8 EVRM. 

 

“Het begrip ‘gezinsleven’ in het voormeld artikel 8, lid 1 van het EVRM is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen 

beroepen op artikel 8 van het EVRM dient verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 8 

lid 1 van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- of 

gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM (EHRM, Gül t. Zwitserland, 19 februari 1996). 

De vreemdeling dient in zijn aanvraag ten aanzien van het bestuur en ten laatste voor deze tot zijn 

beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij een feitelijk gezin vormt met een Belg of een vreemdeling 

met legaal verblijf in België. Er moet sprake zijn van een effectief beleefde gezinssituatie of van een 

voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en zijn familie.” (R.v.V. nr. 48.465 dd. 23.09.2010) 
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“Wanneer verzoekster een schending van artikel 8 EVRM aanvoert, is het in de eerste plaats haar taak 

om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze wijze het bestaan 

van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, alsook de wijze 

waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden.” (R.v.V. nr. 107.498 dd. 29.07.2013) 

 

De verzoekende partij faalt ter zake in de op haar rustende bewijslast. 

 

In haar inleidend verzoekschrift verwijst de verzoekende partij uitsluitend naar het feit dat geen afweging 

van artikel 8 EVRM werd gemaakt, zonder zelfs maar enig element aan te reiken op grond waarvan zou 

kunnen worden geoordeeld dat de verzoekende partij een beschermenswaardig privéleven in het Rijk 

onderhoudt. 

 

Verweerder merkt in dit kader volledigheidshalve op dat louter sociale en/of zakelijke relaties niet 

kunnen beschouwd worden als beschermenswaardige relaties in het licht van artikel 8 EVRM. 

 

Zie dienaangaande: 

“Aangenomen kan worden dat verzoekers weliswaar menselijke contacten en een sociaal leven hebben 

opgebouwd en misschien werk kunnen hebben. Deze elementen geven de verzoekers niet het recht 

door het opbouwen van deze banden een recht op verblijf te verkrijgen (RvS 12 januari 2007, nr. 

166.620). Ter zake weerleggen de verzoekende partijen geenszins de motieven van de bestreden 

beslissingen die correct en afdoend zijn en steun vinden in het administratief dossier. Evenmin 

ontnemen de bestreden beslissingen hun de verdere uitbouw van dit leven. Bovendien wordt er 

opgemerkt dat de Raad van State reeds meermaals heeft geoordeeld dat sociale relaties niet worden 

beschermd door artikel 8 EVRM (RvS 23 januari 2001, nr. 102.840; RvS 15 februari 2005, nr. 140.615; 

RvS 14 november 2005, nr. 151.290; RvS 27 juni 2007, nr. 172.824).” (R.v.V. nr. 118.733 dd. 

12.02.2014) 

 

En ook: 

“In zoverre de verzoekende partij verwijst naar haar perfecte integratie in het Rijk, merkt verweerder 

terecht op dat gewone sociale en/of zakelijke relaties niet onder de bescherming van artikel 8 EVRM 

sorteren. Deze sociale en zakelijke relaties, gebaseerd op zijn arbeidsovereenkomst, kunnen 

bezwaarlijk aanzien worden als een gezinsleven.” (R.v.V. nr. 116.431 dd. 26.12.2013) 

 

Een schending van art. 8 EVRM kan dan ook niet worden aangenomen. 

 

Verweerder laat onderschikt nog gelden dat het recht op een gezins- en privéleven, dat geput kan 

worden uit artikel 8 van het EVRM niet uitsluit dat de overheid, gelet op het tweede lid van artikel 8 van 

het EVRM, zich in het privéleven mengt op voorwaarde dat dit gebeurt via een maatregel die voorzien is 

bij de wet, dat de inmenging noodzakelijk is in een democratische samenleving en dat een legitiem doel 

wordt nagestreefd. 

 

Inzake het legaliteitscriterium kan geen discussie bestaan: artikel 42septies van de Vreemdelingenwet 

vormt de rechtsgrond om een einde te stellen aan het verblijf wanneer de Unieburger fraude heeft 

gepleegd om dit verblijfsrecht te bekomen. 

 

Wat de tweede voorwaarde betreft, dient dan weer te worden vastgesteld dat deze inmenging in casu 

minstens één van de in artikel 8, tweede lid van het EVRM opgesomde doelen nastreeft: de handhaving 

van de verblijfsreglementering door de overheid is immers een middel ter vrijwaring van ‘s lands 

openbare orde. 

 

Inzake de derde voorwaarde geldt eveneens als uitgangspunt dat het volgens een vaststaand principe 

van internationaal recht aan de Verdragsluitende Staten toekomt de openbare orde te verzekeren door, 

meer in het bijzonder, de toegang en het verblijf van niet- onderdanen te regelen. 

 

Verzoekende partij is kennelijk van mening dat de bestreden maatregel niet in proportie staat tot haar 

privéleven, doch zij laat na concreet aan te geven om welke reden zij meent dat artikel 8 EVRM zou zijn 

geschonden. 

 

In antwoord op de vage beschouwingen van de verzoekende partij laat verweerder gelden dat kan 

gesteld worden dat een maatregel noodzakelijk is indien deze pertinent en indien deze proportioneel is. 
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De bestreden beslissing is aldus enkel dan onrechtmatig wanneer zij het resultaat is van een kennelijk 

onredelijk handelen, en wanneer het voordeel dat de overheid uit de bestreden beslissing put, buiten 

elke redelijke verhouding staat tot het nadeel dat verzoeker erdoor ondergaat. 

 

Uit wat reeds besproken werd naar aanleiding van het eerste middel, blijkt dat verzoekende partij op 

basis van valse informatie en fraude het verblijf in België verkreeg en het niet onredelijk, noch 

disproportioneel is het verblijfsrecht in te trekken omwille van deze fraude. 

 

Aangaande de schending van het gezinsleven, moet er bovendien, opdat een vreemdeling zich op 

artikel 8 van het EVRM zou kunnen beroepen, niet alleen sprake zijn van een voldoende hechte relatie 

tussen de vreemdeling en diens familie, het moet ook nagenoeg onmogelijk zijn voor de vreemdeling om 

in zijn land van oorsprong een familieleven te leiden (J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), 

Handboek EVRM deel 2 Artikelsgewijze Commentaar, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004, p.754). Te 

dezen toont verzoekende partij dergelijke onmogelijkheid niet aan. 

 

Verzoekende partij maakt een schending van artikel 8 van het EVRM niet aannemelijk. 

 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende besloten te worden tot de beëindiging van het 

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

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 

 

Het derde middel kan evenmin worden aangenomen.” 

 

3.3.3.1. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Wanneer de verzoeker een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de eerste plaats 

zijn taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze wijze het 

bestaan van het door hem ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, alsook de 

wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

In casu beroept de verzoeker zich op een schending van zijn recht op het gezinsleven en privéleven 

zoals beschermd door artikel 8 van het EVRM. Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en 

gezinsleven' noch het begrip ‘privéleven’. Beide begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk 

van het nationale recht dienen te worden geïnterpreteerd. Wat het bestaan van een familie- en 

gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake is van een familie of een gezin. 

Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen deze familie- of gezinsleden 

voldoende hecht is (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife 

Yiğit/Turkije (GK), § 93). Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. 

Het EHRM benadrukt dat het begrip privéleven een ruime term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk 

is om er een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29; 

EHRM 27 augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 153). De beoordeling of er sprake kan zijn van een 

familie- en gezinsleven of van een privéleven of van beiden, is een feitenkwestie. 

 

Te dezen laat de verzoeker na verder te verduidelijken waaruit zijn gezins-, familie- of privéleven 

bestaat, laat staan een begin van bewijs met betrekking tot dit gezins-, familie- of privéleven aan te 

brengen. Door zich louter te beperken tot algemene, vage theoretische beschouwingen omtrent het 

recht op eerbiediging van zijn gezins-, familie- of privéleven zonder hieromtrent enigszins iets concreet 

uiteen te zetten, toont de verzoeker het bestaan van een beschermenswaardig gezins-, familie- of 

privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM niet aan. 
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Een schending van artikel 8 van het EVRM kan niet worden aangenomen. 

 

3.3.3.2. De bescherming die geboden wordt door artikel 22 van de Grondwet is gelijkaardig aan deze 

die geboden wordt door artikel 8 van het EVRM. De Grondwetgever heeft immers “een zo groot 

mogelijke concordantie nagestreefd met artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), teneinde betwistingen over de inhoud van 

dit Grondwetsartikel respectievelijk art. 8 van het EVRM te vermijden” (Parl.St. Kamer 1993-94, nr. 

997/5, 2). Daar hierboven reeds werd geconcludeerd dat geen schending van artikel 8 van het EVRM 

aannemelijk werd gemaakt en de verzoeker niet aantoont dat artikel 22 van de Grondwet ter zake in een 

ruimere bescherming zou voorzien dan wat in artikel 8 van het EVRM wordt gewaarborgd, kan ook geen 

schending van artikel 22 van de Grondwet worden weerhouden. 

 

3.3.3.3. Artikel 14 van het EVRM luidt als volgt: 

 

“Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden verzekerd zonder 

enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere 

mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, 

geboorte of andere status.” 

 

De verzoeker brengt geen enkel concreet gegeven aan waaruit zou blijken dat hij omwille van één van 

deze redenen door de bestreden beslissing gediscrimineerd wordt. Een schending van artikel 14 van het 

EVRM wordt dan ook niet aangetoond. 

 

3.3.3.4. De verwijzing van de verzoeker naar de rechtsspraak van het Europees Hof van Justitie in de 

zaak C-292/89 is ter zake niet dienstig. Het Hof van Justitie interpreteerde in de zaak Antonissen (HvJ 

26 februari 1991, Antonissen, C-292/89) de beperkingen op het vrij verkeer van personen in de situatie 

van een werkzoekende en stelde hierin dat indien een Unieburger in een andere lidstaat werk is komen 

zoeken, hij gedwongen kan worden - behoudens mogelijkheid van beroep - die staat weer te verlaten 

indien hij er na zes maanden geen werk heeft gevonden, tenzij de belanghebbende aantoont dat hij nog 

steeds werk zoekt en een reële kans heeft het te vinden. In casu werd het verblijfsrecht van de 

verzoeker beëindigd omdat hij “zijn verblijfsrecht onder valse voorwendsels bekwam gezien hij geen 

zelfstandige activiteit uitoefent en werd vastgesteld door het Rijksinstituut voor de Sociale 

Verzekeringen der zelfstandigen dat de aansluiting als zelfstandige onterecht was”. De verzoeker toont 

niet in concreto aan dat de feitelijke elementen die aan de grondslag lagen van het vernoemde arrest 

kunnen worden vergeleken met de feiten die onderhavige zaak kenmerken. 

 

3.3.3.5. Het derde middel is ongegrond. 

 

3.4.1. In een vierde middel voert de verzoeker de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel, van 

het redelijkheidsbeginsel en van het vertrouwensbeginsel. In de uiteenzetting van het middel wordt 

tevens gewag gemaakt van de motiveringsplicht en het rechtszekerheidsbeginsel. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“Hét fundamentele rechtsbeginsel welke aan de gehele rechtsorde ten grondslag ligt, is het 

rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel. 

 

De aangevochten beslissing legt deze beginselen duidelijk naast zich neer, zodat de aangevochten 

beslissing de geciteerde algemene beginselen van behoorlijk bestuur schendt 

 

Toelichting: 

 

Het rechtszekerheids- vertrouwensbeginsel is een beginsel van behoorlijk bestuur dat inhoudt dat 

gerechtvaardigde verwachtingen, welke door het bestuur bij de rechtsonderhorigen zijn gewekt, zo 

enigszins mogelijk moeten worden gehonoreerd, op gevaar anders het vertrouwen dat de 

rechtsonderhorigen stellen in het bestuur, te misleiden. De Raad van State omschreef het 

vertrouwensbeginsel als "... één der beginselen van behoorlijk bestuur krachtens hetwelk de burger 

moet kunnen betrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid, of op toezeggingen of beloften die 

de overheid in het concrete geval heeft gedaan" (zie R. v. St. Eeckhout, nr. 32893, 28 juni 1989). 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 19 

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

bestuurshandelingen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op een "afdoende" wijze. Hetzelfde geldt voor 

wat betreft artikel 62 van de Vreemdelingenwet. 

 

Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen 

dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil 

zeggen dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste 

bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde wet van 29 juli 

1991, bestaat erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet 

kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden 

nagegaan, of de overheid is uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die 

gegevens correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is 

kunnen komen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is 

de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden. 

 

De afdoende formele motivering moet aldus de rechtsbescherming van de betrokkene garanderen. In 

tegenstelling tot wat verwerende partij betoogt in haar nota, betekent het loutere feit dat een beslissing 

formeel is gemotiveerd, niet dat een verzoekende partij geen kritiek meer zou kunnen leveren op die 

formele motivering. Zelfs al is een beslissing formeel gemotiveerd, en zelfs al kent de verzoekende partij 

aldus de motieven, dan nog kan het zijn dat de bestreden beslissing niet afdoende werd gemotiveerd.  

(RVS 18 maart 2010, nr. 202.029). 

 

De motivering moet in dit opzicht draagkrachtig zijn, hetgeen wil zeggen dat zij voldoende duidelijk, juist, 

niet tegenstrijdig, pertinent, concreet, precies en volledig moet zijn. De motivering is slechts volledig 

indien zij een grondslag vormt voor alle onderdelen van de beslissing (RvS 12 oktober 2007, nr. 

175.719, RvS 24 september 2008 186486). 

 

TERZAKE KAN GEWEZEN WORDEN OP: 

 

De bestreden beslissing is zeer zeer summier. 

 

Er wordt enkel verwezen naar het feit dat de voorwaarden niet aanwezig waren bij de aanvraag ( maar 

tegenstrijd in beslissing zelf -zie hierna) 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat geen verder onderzoek is gebeurd 

 

Maw geen onderzoek naar de reëel situatie: 

- geen onderzoek naar fraude, naar misleidende stukken, naar gevaar voor de openbare orde, 

 

Naar dit alles - benevens alle andere elementen - geen onderzoek 

 

De argumentatie die de verwerende partij ontwikkelt in haar "zeer summiere beslissing" laat evenmin toe 

tot een ander besluit te komen. 

 

Het belang van verzoekende partij bij het verblijf, kan in het licht van wat hierboven werd besproken, niet 

meer ernstig in vraag worden gesteld. 

 

Met de bestreden beslissing wordt aan de verzoekster het bevel om het grondgebied te verlaten 

gegeven 

Verzoeker houdt voor dat de redenen zoals aangehaald in het bestreden bevel, deze beslissing niet 

verantwoorden. 

 

De Raad zal vaststellen uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoeker op datum 

van de bestreden beslissing een Unie Burger ( van Zweedse nationaliteit) is, en wel degelijk een officiële 

verblijfplaats had in België. De beslissing is dan ook niet op deugdelijke wijze gemotiveerd. 

 

In de bestreden beslissing worden geen "beweegredenen" aangewend om aan de verzoeker een bevel 

om het grondgebied te verlaten af te leveren 
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Zodoende kunnen de vaststellingen - waarvan opgemerkt wordt dat deze tegenstrijd zijn, en bovendien 

onvolledig zijn: NI. 

- enerzijds ( zie hoger tegenstrijd in eerste middel) 

Immers uit de beslissing zelf blijkt dat" de situatie sinds geheel gewijzigd " is sinds zijn aanvraag - (één 

jaar en drie maanden voordien) zonder verder één en ander nader te specifiëren - hoe kan men dan 

stellen dat een onderzoek naar de zelfstandige activiteit heeft opgeleverd dat er geen effectieve activiteit 

"plaatsvindt" (tegenwoordige tijd). 

Dat men daarenboven in de beslissing stelt dat de "reguliere activiteit" van start ging tijdens irregulier 

bekomen verblijf, hetgeen impliceert dat er een regulier activiteit is ( weliswaar gewijzigd) 

Deze vooropstellingen in de beslissing zelf spreken elkaar tegen. 

- anderzijds tellen dat de vragenlijst niet voldoende bewijskrachtige gegevens bevat die wijzen op de 

uitoefening van een beroepsactiviteit als zelfstandige) 

 

Immers: als de vragenlijst onvoldoende gegevens bevat die wijzen op een activiteit als zelfstandige belet 

dit niet dat er een dergelijke activiteit was, die "misschien" onvoldoende werd aangetoond. 

 

Een gemis aan "gegevens" kan niet aanzien worden als gegevens in strijd met de realiteit, om nog maar 

te zwijgen over het voorwenden van valse of misleidende informatie, of gebruik van vervalste 

documenten.(dit stellen is totaal ten onrechte - zie ook nader mbt valse informatie hierna ) 

 

IMMERS: Een en ander kan perfect kaderen in de onvoldoende kennis door verzoeker van de taal, de 

gebruiken, de juridische vorm van één en ander, het eventueel bestaan van een vorm van 

schijnzelfstandigheid ( natuurlijk opgesteld door de zgn werkgever en niet door verzoeker, die eigenlijk 

een arbeidsovereenkomst uitmaakt … edm 

 

Maw in de beslissing kan de verweerster niet verantwoorden dat aan de verzoeker het bevel wordt 

gegeven om het grondgebied te verlaten. Dit brengt dan ook de onwettigheid met zich mee van het 

kwestieuze bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Immers blijkt uit het voorgaande dat de verweerster niet op goede gronden heeft beslist om bevel te 

geven het grondgebied te verlaten 

 

Bovendien is de bestreden beslissing in rechte één en ondeelbaar, zodat de component inzake het 

bevel het grondgebied te verlaten er in rechte niet kan van worden afgesplitst (cf. RvS 28 juni 2010, nr. 

205.924). Indien een middel dat gericht is tegen het bevel om het grondgebied te verlaten gegrond is, 

quod in casu, dient de bestreden beslissing derhalve in haar geheel vernietigd te worden. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel is aangetoond. Deze 

vaststelling leidt tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

Gelet op wat hierboven werd besproken, blijkt dat de bestreden beslissing niet afdoende is gemotiveerd, 

zodat een schending van de motiveringsplicht zoals vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen wordt aangetoond. Het eerste middel is in de 

besproken mate gegrond is en leidt tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. De overige 

aangevoerde schendingen behoeven geen verdere bespreking. 

 

Het middel is dan ook gegrond." 

 

3.4.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“In een vierde middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- het zorgvuldigheidsbeginsel; 

- het redelijkheidsbeginsel; 

- het vertrouwensbeginsel. 

 

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

zeer summier zou zijn. De verzoekende partij heeft kritiek op het feit dat geen verder onderzoek zou 

gebeurd zijn naar haar reële situatie. 

 

De kritiek van de verzoekende partij kan niet aangenomen worden. 
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Vooreerst benadrukt verweerder dat door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging op gedegen wijze is gemotiveerd om welke reden 

in casu toepassing dient gemaakt te worden van artikel 42septies van de Vreemdelingenwet, alsook van 

het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit. 

 

De verzoekende partij betwist de motieven van de bestreden beslissing ook niet in haar inleidend 

verzoekschrift. Nergens blijkt dat de verzoekende partij betwist dat zij door het RSVZ retroactief 

geschrapt werd als zelfstandige, met ingang van 01.04.2015, zodat enkel kan vastgesteld worden dat zij 

tot op het ogenblik van de afgifte van haar E-kaart valselijk heeft voorgehouden een zelfstandige 

activiteit in het Rijk uit te oefenen. 

 

Terwijl vervolgens door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met 

Administratieve Vereenvoudiging allerminst kennelijk onredelijk is overwogen dat de verzoekende partij 

geen rechten kan ontlenen aan haar onrechtmatig verblijf in het Rijk, alsook dat zij in staat moet geacht 

worden gevolg te geven aan de beëindiging van haar verblijfsrecht. 

 

Verweerder verwijst in dit kader naar haar uiteenzetting op het eerste middel van de verzoekende partij, 

uiteenzetting dewelke alhier als integraal hernomen kan beschouwd worden. 

 

De verzoekende partij wijst in haar vierde middel nog op het feit dat zij een Unieburger is met een 

officiële verblijfsplaats in het Rijk, doch dienaangaande benadrukt verweerder dat de beschouwingen 

van de verzoekende partij op generlei wijze afbreuk kunnen doen aan de gedegen motivering van de 

bestreden beslissing. 

 

Evenmin kan de verzoekende partij dienstig voorhouden dat niet afdoende zou vaststaan dat zij 

gegevens heeft voorgelegde dewelke in strijd waren met de realiteit. 

 

Verweerder stelt in dit kader vast dat de verzoekende partij in haar inleidend verzoekschrift volkomen 

voorbij gaat aan het feit dat zij retroactief geschrapt werd als zelfstandige. 

 

Er kan eenvoudigweg niet dienstig betwist worden dat de retroactieve schrapping als zelfstandige wel 

degelijk afdoende aantoont dat de verzoekende partij minstens reeds bij de behandeling van haar 

aanvraag voor een verklaring van inschrijving als zelfstandige geen zelfstandige activiteit (meer) in het 

Rijk uitoefende. 

 

In zoverre de verzoekende partij nog kritiek levert op het feit dat een bevel om het grondgebied te 

verlaten werd afgegeven, tezamen met de beëindiging van het verblijfsrecht, verwijst verweerder naar 

de repliek op het zevende middel van de verzoekende partij (zie lager). 

 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende besloten te worden tot de beëindiging van het 

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

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel incluis. 

 

Het vierde middel kan evenmin worden aangenomen.” 

 

3.4.3.1. In zoverre de verzoeker de schending aanvoert van de formele motiveringsplicht, kan worden 

verwezen naar wat supra, onder punt 3.1.3.1., reeds werd uiteengezet. Gelet op hetgeen daar werd 

uiteengezet, kan de verzoeker niet worden gevolgd waar hij opwerpt dat “(i)n de bestreden beslissing 

(…) geen “beweegredenen” (worden) aangewend om aan de verzoeker een bevel om het grondgebied 

te verlaten af te leveren”. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aangetoond. 

 

3.4.3.2. De verzoeker voert bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aan, zodat het 

middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de 

Raad niet bevoegd zijn beoordeling 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 
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beoordeling van de aanvraag 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 gekomen. 

 

Te dezen laat de verzoeker gelden dat er geen onderzoek is gebeurd naar fraude, naar misleidende 

stukken of naar een gevaar voor de openbare orde. Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt 

evenwel dat het RSVZ door middel van een vragenlijst een onderzoek naar de vermeende activiteit van 

de verzoeker heeft gevoerd en “tot de conclusie (is) gekomen dat er geen effectieve activiteit plaatsvindt 

(de vragenlijst omvatte niet voldoende bewijskrachtige gegevens die wijzen op de uitoefening van een 

beroepsactiviteit als zelfstandige) waardoor de sociale kas de opdracht kreeg de aansluiting met 

terugwerkende kracht stop te zetten”. Dit motief vindt steun in de stukken van het administratief dossier, 

meer bepaald in het schrijven van het RSVZ van 15 juli 2015 aan het sociaal verzekeringsfonds van de 

verzoeker. Voorts wordt niet ingezien – en de verzoeker zet niet uiteen – op grond waarvan naast de 

vaststelling dat de verzoeker “zijn verblijfsrecht onder valse voorwendsels bekwam gezien hij geen 

zelfstandige activiteit uitoefent en werd vastgesteld door het Rijksinstituut voor de Sociale 

Verzekeringen der zelfstandigen dat de aansluiting als zelfstandige onterecht was”, tevens diende te 

worden onderzocht of er een gevaar is voor de openbare orde. Een dergelijke verplichting kan alvast 

niet worden afgeleid uit de door de verzoeker in het middel aangehaalde beginselen. 

 

De verzoeker laat verder gelden dat het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten niet deugdelijk 

is gemotiveerd nu hij een Unieburger is en op het moment van de bestreden beslissing een officiële 

verblijfplaats in België heeft. Hij betwist de motieven van het bestreden bevel, met name dat “hij in het 

Rijk verblijft buiten de gestelde termijn gezien er een einde werd gesteld aan het verblijf van meer dan 3 

maanden als zelfstandige bekomen op 29.04.2015 en dat hij niet meer toegelaten of gemachtigd is om 

hier te verblijven op basis van een andere rechtsgrond”, evenwel niet. Evenmin wijst hij enige juridische 

bepaling aan op grond waarvan aan een Unieburger met een officiële verblijfplaats in België wiens 

verblijfsrecht rechtmatig wordt beëindigd geen bevel om het grondgebied te verlaten mag worden 

afgegeven. 

 

De verzoeker stelt voorts dat de vaststelling dat de vragenlijst van het RSVZ onvoldoende gegevens 

bevat die wijzen op een activiteit als zelfstandigheid “niet (belet) dat er een dergelijke activiteit was, die 

“misschien” onvoldoende werd aangetoond” en dat een gemis aan gegevens niet aanzien kan worden 

als zouden die gegevens in strijd zijn met de realiteit, laat staan dat dit gelijkgesteld kan worden met het 

voorwenden van valse of misleidende informatie of gebruik van vervalste documenten. Hij suggereert 

hierbij dat het overmaken van onvoldoende gegevens ook kan kaderen in de “onvoldoende kennis (…) 

van de taal, de gebruiken, de juridische vorm van één en ander, het eventueel bestaan van een vorm 

van schijnzelfstandigheid (natuurlijk opgesteld door de zgn werkgever en niet door verzoeker, die 

eigenlijk een arbeidsovereenkomst uitmaakt” en dergelijke meer. De verzoeker beperkt zich te dezen 

evenwel tot een louter theoretisch en hypothetisch betoog, zonder met enig concreet element het motief 

van de bestreden beslissing dat “hij geen zelfstandige activiteit uitoefent” te weerleggen. Gelet op het 

schrijven van het RSVZ van 15 juli 2015, dat zich in het administratief dossier bevindt en waaruit 

duidelijk blijkt dat de vragenlijst die de verzoeker heeft ingevuld niet voldoende bewijskrachtige 

gegevens omvat die wijzen op de uitoefening van een beroepsactiviteit als zelfstandige waardoor de 

aansluiting van de verzoeker bij zijn sociaal verzekeringsfonds diende te worden geschrapt, maakt de 

verzoeker niet aannemelijk dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris op grond van onjuiste 

feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijke wijze heeft geoordeeld dat uit de bevindingen dat het 

RSVZ “een onderzoek naar de (vermeende) zelfstandige activiteit van betrokkene (heeft) ingesteld en 

(…) tot de conclusie (is) gekomen dat er geen effectieve activiteit plaatsvindt, (…) waardoor de sociale 

kas de opdracht kreeg de aansluiting met terugwerkende kracht stop te zetten” dient te worden besloten 

dat hij “onder valse voorwendsels het verblijfsrecht heeft bekomen en nooit een zelfstandige activiteit 

heeft uitgeoefend”, reden waarom op grond van artikel 42septies van de Vreemdelingenwet een einde 

werd gesteld aan het recht van de verzoeker op verblijf van meer dan drie maanden. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de verzoeker niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de 

bestreden beslissing is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht kan niet worden 

aangenomen. 

 

3.4.3.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen 

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Aangezien uit 

voorgaande bespreking volgt dat er niet wordt aangetoond dat niet werd uitgegaan van een correcte 

feitenvinding kan niet worden gesteld dat het zorgvuldigheidsbeginsel zou zijn geschonden. 
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3.4.3.4. Het redelijkheidsbeginsel legt aan de bestuurlijke overheid de verplichting op om bij de 

uitoefening van haar wettelijke bevoegdheid redelijk te werk te gaan. Een schending van het 

redelijkheidsbeginsel kan slechts worden vastgesteld wanneer men op zicht van de opgegeven 

motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot een bepaalde beslissing is kunnen komen. Om 

het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men dus voor een beslissing staan 

waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. 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). In de bestreden beslissing worden de motieven opgesomd op grond 

waarvan de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris tot de beëindiging van het recht op verblijf 

van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten heeft besloten. De gemachtigde 

heeft enkel gebruik gemaakt van de hem bij wet toegekende bevoegdheden en is hierbij, gelet op wat 

voorafgaat, niet op een kennelijk onredelijke wijze tot zijn besluit gekomen. Bijgevolg kan niet worden 

volgehouden dat de gemachtigde bij het nemen van de bestreden beslissing het redelijkheidsbeginsel 

heeft geschonden. 

 

3.4.3.5. Het vertrouwensbeginsel houdt in dat door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte 

rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd (RvS 26 februari 2007, nr. 

168.263). Er is slechts sprake van een schending van het vertrouwensbeginsel indien aan drie 

voorwaarden is voldaan: het bestaan van een bestuurlijke vergissing, het ten gevolge van die vergissing 

verlenen van een voordeel aan een rechtsonderhorige en de afwezigheid van gewichtige redenen om 

die rechtsonderhorige het verleende voordeel te ontnemen (RvS 17 maart 1987, nr. 27.685, 

Vermeulen). De verzoeker zet niet uiteen op welke wijze aan deze voorwaarden zou zijn voldaan. 

 

3.4.3.6. Het rechtszekerheidsbeginsel is een uit de rechtsstaat voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat 

het recht voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn zodat de rechtssubjecten in staat zijn de 

rechtsgevolgen van hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat die rechtssubjecten moeten 

kunnen vertrouwen op een zekere standvastigheid bij het bestuur (RvS 11 januari 2007, nr. 166.563; 

I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 315-

349). Uit het voorgaande is gebleken dat de verzoeker niet heeft aangetoond dat de gemachtigde van 

de bevoegde staatssecretaris bij het nemen van de bestreden beslissing geen correcte toepassing van 

de artikelen 7, eerste lid, 2°, en 42septies van de Vreemdelingenwet heeft gemaakt, zodat hij een 

schending van het rechtszekerheidsbeginsel niet aannemelijk maakt. 

 

3.4.3.7. Het vierde middel is ongegrond. 

 

3.5.1. In een vijfde middel voert de verzoeker aan dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris 

verkeerdelijk het adagium “fraus omnia comrumpit” aanwendt. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd:  

 

“Schending van de motiveringsplicht door het ten onrechte aanwenden van een rechtsprincipe "«fraus 

omnia corrumpit» " 

 

Dat dit rechtsprincipe totaal verkeerdelijk wordt aangewend. 

 

Op grond van het beginsel «fraus omnia corrumpit» kan men zich nooit op zijn bedrog beroepen, noch 

in contractuele noch in buitencontractuele verhoudingen, om de toepassing van een rechtsregel in zijn 

voordeel te rechtvaardigen. 

 

1/ Terwijl echter de toepassingsvoorwaarden niet vervuld zijn 

 

De rechtsgevolgen die een rechtssubject met zijn handelingen nastreeft, indien hij aan een ander 

opzettelijk schade wil berokkenen, worden door het bedrog ongedaan gemaakt. (L. CORNELIS, 

Algemene theorie van de verbintenis, p. 299, nr. 244.) 

 

Toepassingsvoorwaarden (cumulatief) 
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1. Objectief criterium: Degene tegen wie het beginsel wordt ingeroepen door een foutieve gedraging 

(handeling of onthouding) een afbreuk hebben gedaan aan de rechten van andere partijen of van 

derden ((L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 300; P. VAN OMMESLAGHE, «Un 

principe général du droit: fraus omnia corrumpit» in Liber amicorum Paul Martens, Brussel, Larcier, 

2007, 608.) Een loutere schending van de rechten van een ander is hierbij onvoldoende. De gedraging 

moet dus foutief zijn en kan bestaan uit een schending van een wettelijke bepaling of een schending van 

de algemene zorgvuldigheidsnorm. (X. DIEUX, «Développements de la maxime «Fraus omnia 

corrumpit» dans la jurisprudence de la cour de cassation de Belgique» in P.A. FORIERS (red.), Actualité 

du droit des obligations, Brussel, Bruylant, 2005, 143-144.) 2. Subjectief criterium: Deze gedraging dient 

als bedrieglijk te kunnen worden aangemerkt (P. VAN OMMESLAGHE, «Un principe général du droit: 

fraus omnia corrumpit» in Liber amicorum Paul Martens, 608). 

 

Dit impliceert dat de schadeveroorzaker met opzet schade moet willen toebrengen aan een ander, 

zonder dat het vereist is dat deze schade zich ook daadwerkelijk heeft voorgedaan en waarbij aldus de 

bedoeling om te schaden bewezen is. (L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, p. 300-301, 

nr. 245.) In een arrest van 3 oktober 1997 heeft het Hof van Cassatie het vereiste van bedrog algemeen 

gedefinieerd: «overwegende dat de toepassing van het algemeen rechtsbeginsel «fraus omnia 

corrumpit» het bestaan van bedrog veronderstelt; dat bedrog kwaadwilligheid, opzettelijke misleiding en 

oneerlijkheid met de bedoeling te schaden of winst te behalen, inhoudt». (Cass. 3 oktober 1997, 

Arr.Cass. 1997, 918, Pas. 1997,1, 962. Zie ook: A. BOSSUYT, «Hoofdstuk IV - Algemene 

rechtsbeginselen» in Jaarverslag van het Hof van Cassatie van België 2003, 126. Zie reeds: J. VELU, 

conclusie voor Cass. 13 juni 1985, Pas. 1985,1, 1300; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil 

beige, I, p. 72, nr. 55.). Het Hof van  Cassatie lijkt bij arrest van 6 november 2002 de toepassing van het 

beginsel «firaus omnia corrumpit» in buitencontractuele aangelegenheden uit te breiden tot alle 

opzettelijke fouten. (Cass. 6 november 2002, Arr.Cass. 2002, 2383, Pas. 2002,1, 2103, JLMB 2003, 

808, JT2003, 310, met conclusie van advocaat-generaal SPREUTELS, RCJB 2004, 267, noot F. 

GLANSDORFF, RGAR 2003, 13.719, RW2002-03, 1629, noot B. WEYTS, T. Verz. 2003, 815, noot P. 

GRAULUS. Zie hierover: X. DIEUX, «Développements de la maxime «fraus omnia corrumpit» dans la 

jurisprudence de la Cour de Cassation de Belgique» in P.A. FORIERS (red.), Actualité du droit des 

obligations, Brussel, Bruylant, 2005, 151; P. VAN OMMESLAGHE, «Un principe général du droit: fraus 

omnia corrumpit» in Liber amicorum Paul Martens, 611.) Aldus wordt het principe toegepast op elke 

vrijwillige tekortkoming aan een verbintenis, waarbij het rechtssubject zich bewust was of diende te zijn 

van de schade die hieruit zou ontstaan en desondanks zijn foutief gedrag heeft voortgezet. Weze 

opgemerkt dat deze uitbreiding betwist wordt in de rechtsleer. (L. CORNELIS, Algemene theorie van de 

verbintenis, p. 300, nr. 245; J. KIRKPATRICK, «La maxime fraus omnia corrumpit et la réparation du 

dommage causé par un délit intentionnel en concours avec une faute involontaire de la victime», JT 

2003, p. 576, nr. 10). 

 

2. De toepassing van het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit veronderstelt het bestaan van 

bedrog, dat kwaadwilligheid, opzettelijke misleiding en oneerlijkheid met de bedoeling te schaden of 

winst te behalen, inhoudt. (Cass. 9 oktober 2007) 

 

• Cassatie 6 november 2007, RW 2007-2008,1716 met noot. Het algemeen rechtsbeginsel «Fraus 

omnia corrumpit» verbiedt bedrog of oneerlijkheid aan te wenden om schade te berokkenen of winst te 

behalen. Dit beginsel sluit uit dat de dader van een opzettelijk misdrijf, dat zijn burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid in het gedrang brengt, aanspraak kan maken op een vermindering van de aan de 

getroffene van dat misdrijf verschuldigde vergoedingen, wegens de onvoorzichtigheden of nalatigheden 

die deze zou hebben begaan. Daartoe is vereist dat de handeling werd gesteld met de bedoeling 

schade te berokkenen. 

 

Het rechtsbeginsel sluit echter niet in alle gevallen uit dat degene die een opzettelijke fout begaat 

onrechtstreeks voordeel kan halen uit die fout op grond van de wet of van de clausules in de 

overeenkomst. Zie Cassatie 3 maart 201, RW 2012-2013,1097 met A. Lenaerts, Lessen uit het 

verzekeringsrecht voor de rechtsgevolgen van Fraus omnia corrumpit: kan de dader een onrechtstreeks 

voordeel halen uit zijn bedrieglijke fout? met talrijke verdere verwijzingen: 

 

"Het algemeen rechtsbeginsel Fraus omnia corrumpit verbiedt elk bedrog of oneerlijkheid met het 

oogmerk om te schaden of winst te behalen. Het sluit niet in alle gevallen uit dat degene die een 

opzettelijke fout begaat onrechtstreeks voordeel kan halen uit die fout op grond van de wet of van de 

clausules in de overeenkomst. 
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2/ Dat geen dezer elementen echter aanwezig is in hoofde van verzoeker, en evenmin is aangetoond. 

IMMERS: 

- enerzijds blijkt er een tegenstrijd uit de beslissing zelf 

Uit de beslissing zelf blijkt dat" de situatie sinds geheel gewijzigd " is sinds zijn aanvraag - (één jaar en 

drie maanden voordien) zonder verder één en ander nader te specifiëren - hoe kan men dan stellen dat 

een onderzoek naar de zelfstandige activiteit heeft opgeleverd dat er geen effectieve activiteit 

"plaatsvindt" (tegenwoordige tijd). 

Dat men daarenboven in de beslissing stelt dat de "reguliere activiteit" van start ging tijdens irregulier 

bekomen verblijf, hetgeen impliceert dat er een regulier activiteit is (weliswaar gewijzigd) 

 

Maw deze vooropstellingen in de beslissing zelf spreken elkaar tegen. 

- anderzijds tellen dat de vragenlijst niet voldoende bewijskrachtige gegevens bevat die wijzen op de 

uitoefening van een beroepsactiviteit als zelfstandige) 

 

Immers: als de vragenlijst onvoldoende gegevens bevat die wijzen op een activiteit als zelfstandige belet 

dit niet dat er een dergelijke activiteit was, die "misschien" onvoldoende werd aangetoond. 

 

Een gemis aan "gegevens" kan niet aanzien worden als gegevens in strijd met realiteit om nog maar te 

zwijgen over het voorwenden van valse of misleidende informatie, of gebruik van vervalste documenten 

(dit stellen is totaal ten onrechte) 

 

Een en ander kan perfect kaderen in de onvoldoende kennis van de taal, de gebruiken, de juridische 

vorm van één en ander, het eventueel bestaan van een vorm van schijnzelfstandigheid (natuurlijk 

opgesteld door de zgn werkgever), die eigenlijk een arbeidsovereenkomst werknemer verbergt ...., de 

nieuwe situatie,.... edm 

 

Dat het middel bijgevolg ernstig is. 

De motivering van de bestreden beslissing is geenszins draagkrachtig.” 

 

3.5.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“In een vijfde middel beroept verzoekende partij zich op een schending van het rechtsprincipe fraus 

omnia corrumpit, doordat dit rechtsprincipe volkomen verkeerd zou aangewend zijn door de 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve 

Vereenvoudiging. 

 

Zelfs indien de kritiek van verzoekende partij nopens de toepassing van fraus omnia corrumpit terecht 

zou zijn, dient te worden vastgesteld dat de overige motieven de aangevochten beslissing voldoende 

ondersteunen, gelet op de uitdrukkelijke toepassing van artikel 42septies van de Vreemdelingenwet. 

 

De kritiek van de verzoekende partij heeft aldus uitsluitend betrekking op een ten overvloede vermeld 

gedeelte van de motivering van de bestreden bestuurlijke beslissing. Als zodanig kan zij niet leiden tot 

de nietigverklaring van de bedoelde beslissing. (zie ook: R.v.St. nr. 155.690, 28 februari 2006; R.v.St. 

nr. 116.712, 6 maart 2003; R.v.St. nr. 111.882, 24 oktober 2002; R.v.St. nr. 73.094, 17 april 1998) 

 

Verder laat verweerder gelden dat het Hof van Cassatie het adagium fraus omnia corrumpit erkent als 

algemeen rechtsbeginsel. Het houdt in dat de dader van een bedrieglijke handeling geen voordelen uit 

zijn bedrog kan halen. Het rechtsbeginsel vindt niet enkel toepassing in het verbintenissenrecht, maar 

kan ook worden aangewend om de Belgische nationaliteit weer af te nemen, indien deze werd 

toegekend op basis van een schijnhuwelijk (Cass. 23 januari 2015). Een algemeen rechtsbeginsel kan 

als rechtsgrond worden aangewend om een bestuurlijke beslissing te onderbouwen (RvS 19 juli 2012, 

nr. 220.341). 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigde reeds bij herhaling van oordeel dat zo ook een 

verblijfsvoordeel dat werd verworven op basis van bedrog, op grond van het algemeen rechtsbeginsel 

fraus omnia corrumpit kan worden afgenomen (R.v.V. nr. 143 614 van 20 april 2015; R.v.V. nr. 82 231 

van 31 mei 2012; R.v.V. nr. 102.736 dd. 13.05.2013). 

 

De toepassing van het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit veronderstelt het bestaan van 

bedrog, dat kwaadwilligheid, opzettelijke misleiding en oneerlijkheid met de bedoeling te schaden of 

winst te behalen, inhoudt (Cass. 16 juni 1987, A.C. 1986-87, nr. 627; 29 mei 1980, A.C. 1979-80, nr. 
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612). Aldus moet er bij toepassing van het algemeen rechtsbeginsel voldaan zijn aan twee 

voorwaarden: enerzijds moet degene tegen wie dat beginsel wordt aangevoerd door een fout de rechten 

van anderen hebben geschaad (objectief criterium) en anderzijds moet die fout met bedrieglijk opzet zijn 

begaan (subjectief criterium) (jaarverslag Hof van Cassatie van België 2011, p. 19; 

http://justitie.belgium.be/nl/binaries/cass2011nl_tcm265-210526.pdf). 

 

“Het Hof van Cassatie erkent het adagium ‘fraus omnia corrumpit’ als algemeen rechtsbeginsel. Het 

houdt in dat de dader van ene bedrieglijke handeling geen voordelen uit zijn bedrog kan halen. Het 

rechtsbeginsel vindt niet enkel toepassing in het verbintenissenrecht, maar kan bijvoorbeeld bij het 

(toenmalig) gebrek aan een uitdrukkelijke bepaling ter zake in het Wetboek van de Belgische 

Nationaliteit ook worden aangewend om de Belgische nationaliteit te ontnemen indien deze werd 

toegekend op basis van een schijnhuwelijk (Cass. 23 januari 2015, C.13.0157.N). Een algemeen 

rechtsbeginsel kan eveneens als autonome rechtsgrond worden aangewend om een bestuurlijke 

beslissing te onderbouwen (RvS 19 juli 2012, nr. 220.341). Het is aldus een regel met wettelijke waarde, 

die in een ruime waaier van situaties en rechtsverhoudingen toepassing kan vinden.” (R.v.V. nr. 151.466 

dd. 31.08.2015) (eigen markering) 

 

“De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk het determinerende motief aangeeft op grond 

waarvan zij is genomen. Er wordt, met verwijzing naar het algemeen rechtsbeginsel ‘fraus omnia 

corrumpit’, gemotiveerd dat het vestigingsrecht van verzoekster wordt ingetrokken omdat zij dit recht 

verkreeg op basis van een huwelijk met een Belgische man en dit huwelijk, op grond van de vaststelling 

dal verzoekster niet de bedoeling had om een duurzame levensgemeenschap tot stand te brengen, 

werd vernietigd door het bevoegde rechtscollege. Deze motivering is pertinent en draagkrachtig en laat 

verzoekster toe haar rechtsmiddelen met kennis van zaken aan te wenden. 

Nu in de motivering van de bestreden beslissing wordt verwezen naar het algemeen rechtsbeginsel 

‘fraus omnia corrumpit’ kan verzoekster niet worden gevolgd in haar stelling dat de juridische grondslag 

van de bestreden beslissing niet of onvoldoende is vermeld. Ook een algemeen rechtsbeginsel kan 

immers als rechtsgrond worden aangewend om een bestuurlijke beslissing te onderbouwen (cf. RvS 19 

juli 2012, nr. 220.341). In dit verband dient tevens te worden verwezen naar het feit dat de wetgever een 

artikel 42septies in de Vreemdelingenwet heeft ingevoerd dat bepaalt dat een einde kan worden gesteld 

aan het verblijfsrecht van een burger van de Unie of van zijn familieleden indien deze valse of 

misleidende informatie of valse documenten hebben gebruikt of fraude gepleegd hebben of andere 

onwettige middelen gebruikt hebben die van doorslaggevend belang geweest zijn voor de erkenning van 

dit recht. Aangaande deze bepaling wordt in de memorie van toelichting gesteld dat ‘dit motief voor de 

beëindiging van het verblijf een toepassing is van het algemeen rechtsprincipe ‘fraus omnia corrumpit’ 

(Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf. de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Memorie van Toelichting, 

Parl.St. Kamer, 2006-2007, nr. 2845/001, 76). Hieruit blijkt onmiskenbaar dat de wetgever in de gevallen 

waarin fraude heeft geleid tot het toekennen van het verblijfsrecht het algemeen rechtsbeginsel ‘fraus 

omnia corrumpit’ als juridische grondslag heeft aanvaard om een verblijfs- of vestigingsrecht te 

beëindigen en zich zelfs op dit algemeen rechtsbeginsel heeft gesteund om een wetsartikel In de 

Vreemdelingenwet op te nemen. Het gegeven dat in de bestreden beslissing niet uitdrukkelijk wordt 

verwezen naar enige bepaling van de Vreemdelingenwet leidt in voorliggende zaak dan ook niet tot de 

vaststelling dat niet zou zijn voldaan aan de vereisten die voortvloeien uit de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991.” (R.v.V. nr. 102.736 dd. 13.05.2013) 

 

“Gelet op het feit dat aan de beslissing tot toekenning van een verblijfsmachtiging een manifest bedrog 

ten grondslag ligt, moet worden geacht dat nooit enig verblijfsrecht werd toegestaan (M. VAN DAMME 

en E. DE KEGEL, Intrekking van de administratieve rechtshandeling, Brugge, die Keure, 1994, 54). Met 

het oog op de rechtszekerheid dient de door bedrog uitgelokte rechtshandeling formeel uit het 

rechtsverkeer te worden verwijderd. 

In tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt, is de verwijzing naar het adagium “fraus omnia corrumpit” 

wel afdoende. In de bestreden beslissing wordt op afdoende wijze gemotiveerd dat verzoeker zijn 

vestigingsrecht had verkregen op grond van fraude.” (R.v.V. nr. 82 231 van 31 mei 2012) 

 

Verweerder laat gelden dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij 

moedwillig geprobeerd heeft de Belgische Staat te misleiden door een verklaring van inschrijving als 

zelfstandige aan te vragen, terwijl zij generlei een zelfstandige activiteit in het Rijk ontplooide. De 

verzoekende partij is niet ernstig waar zij voorhoudt dat in de gegeven omstandigheden niet zou voldaan 

zijn aan de toepassingsvoorwaarden van het adagium fraus omnia corrumpit. 

 

http://justitie.belgium.be/nl/binaries/cass2011nl_tcm265-210526.pdf
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De verzoekende partij tracht nogmaals de voorgehouden interne tegenstrijdigheid van de motieven van 

de bestreden beslissing aan te voeren, doch dienaangaande verwijst verweerder naar hetgeen hoger 

reeds uiteen is gezet. De beschouwingen van de verzoekende partij kunnen niet aangenomen worden. 

 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende besloten te worden tot de beëindiging van het 

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

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 

 

Het vijfde middel kan evenmin worden aangenomen.” 

 

3.5.3. De verzoeker voert in het vijfde middel een theoretisch betoog dat het rechtsbeginsel “fraus omnia 

corrumpit” ten onrechte zou zijn aangewend nu de toepassingsvoorwaarden niet vervuld zijn, doch hij 

gaat eraan voorbij dat de bestreden beslissing genomen werd op grond van artikel 42septies van de 

Vreemdelingenwet, dat een concrete wettelijke toepassing vormt van het algemeen rechtsbeginsel 

“fraus omnia corrumpit”. Met zijn algemene uiteenzetting toont de verzoeker niet aan dat in casu geen 

toepassing kon worden gemaakt van artikel 42septies van de Vreemdelingenwet. 

 

Voor zover de verzoeker opnieuw aanvoert dat de bestreden beslissing tegenstrijdigheden bevat, nu er 

enerzijds staat dat “(d)e situatie van betrokkene (…) intussen echter geheel gewijzigd (blijkt)” en er 

anderzijds wordt aangegeven dat “er geen effectieve activiteit plaatsvindt” en voorts in de bestreden 

beslissing wordt gesteld dat “(d)e reguliere activiteit (…) van start (ging) tijdens irregulier bekomen 

verblijf”, kan nogmaals worden verwezen naar wat hieromtrent supra, onder punt 3.1.3.1., reeds werd 

uiteengezet. 

 

Voor zover de verzoeker opnieuw laat gelden dat de vaststelling dat de vragenlijst van het RSVZ 

onvoldoende gegevens bevat die wijzen op een activiteit als zelfstandigheid “niet (belet) dat er een 

dergelijke activiteit was, die “misschien” onvoldoende werd aangetoond” en dat een gemis aan 

gegevens niet aanzien kan worden als zouden die gegevens in strijd zijn met de realiteit, laat staan dat 

dit gelijkgesteld kan worden met het voorwenden van valse of misleidende informatie of gebruik van 

vervalste documenten en hierbij suggereert dat het overmaken van onvoldoende gegevens ook kan 

kaderen in de “onvoldoende kennis (…) van de taal, de gebruiken, de juridische vorm van één en ander, 

het eventueel bestaan van een vorm van schijnzelfstandigheid (natuurlijk opgesteld door de zgn 

werkgever en niet door verzoeker, die eigenlijk een arbeidsovereenkomst uitmaakt” en dergelijke meer, 

kan nogmaals worden verwezen naar wat hieromtrent supra, onder punt 3.4.3.2., reeds werd 

uiteengezet. 

 

Het vijfde middel is ongegrond. 

 

3.6.1. In een zesde middel voert de verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van de hoorplicht. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“De bestreden beslissing wordt genomen op eigen initiatief van de gemachtigde en vereist daarom de 

nodige zorgvuldigheid vooraleer een beslissing wordt genomen 

 

Verzoeker wenst er op te wijzen dat het zorgvuldigheidsbeginsel bij feitenvinding inhoudt dat het bestuur 

slechts na een behoorlijk onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een 

beslissing mag nemen. 

 

In casu dient te worden vastgesteld dat de verweerder een beslissing heeft genomen op eigen initiatief, 

die een ernstig nadeel voor verzoeker inhoudt, met name een afwijzing van het recht op verblijf, zonder 

dat zijzelf enig "onderzoek" ter zake heeft gevoerd naar identiteit, situatie ter plaatse, edm.... 
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Meer nog : gelet op de problematiek en de gegevens van het dossier, was het van primordiaal belang 

verzoeker te horen, of minstens te wachten tot hij stukken verstrekte- nadat men deze opvroeg – 

hetgeen niet is gebeurd. 

 

Dat dit een inbreuk vormt op de hoorplicht 

 

Er mag van de gemachtigde verwacht worden dat zij haar onderzoek plicht als onderdeel van de 

zorgvuldigheidsplicht met de nodige ernst ter harte neemt. Indien hij hiervoor onvoldoende informatie 

heeft om tot een beslissing te komen, dient hij bijkomend onderzoek te verrichten. 

 

Dit is niet gebeurd. Minstens blijkt niet uit de bestreden beslissing dat verweerder verzoeker heeft 

geïnformeerd aangaande de op til zijnde beslissing teneinde hem de kans te geven de nodige bewijzen 

voor te leggen Verweerder is zijn onderzoek plicht in het kader van de zorgvuldigheidsplicht dan ook 

onvoldoende nagekomen. 

 

De motieven van de initieel bestreden administratieve beslissing voldeden niet om deze beslissing met 

draagkrachtige en wettige motieven te ondersteunen. 

 

De beslissing waarbij, ten onrechte een niet - richtlijnconforme interpretatie werd gegeven aan de 

artikelen van de vreemdelingen wet, vermocht dan ook niet naar recht te oordelen dat de motieven van 

de bestreden beslissing 'wettelijke grondslag' hadden, quod certe non.” 

 

3.6.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“In een zesde middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- de artikelen 2 en 3 van de wet dd. 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen; 

- het zorgvuldigheidsbeginsel; 

- de hoorplicht. 

 

De verzoekende partij acht de voormelde rechtsregels geschonden, doordat geen onderzoek zou zijn 

gevoerd door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve 

Vereenvoudiging. De verzoekende partij meent dat het van primordiaal belang was dat zij voorafgaand 

aan de bestreden beslissing zou zijn gehoord door de gemachtigde. 

 

Vooreerst laat verweerder nopens de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 

29.07.1991 en artikel 62 Vreemdelingenwet, die allen de formele motiveringsplicht betreffen, gelden dat 

bij lezing van het inleidend verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij daarin niet enkel inhoudelijke 

kritiek levert, maar er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven 

en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

 

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek nopens de formele motiveringsverplichting (cf. 

R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.). 

 

De verweerder merkt op dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 

waarover verzoekende partij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de 

formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477). 

 

In antwoord op de in het middel ontwikkelde concrete kritiek die de inhoud van de motivering en aldus 

de materiële motiveringsplicht betreft, laat verweerder gelden dat het recht te worden gehoord, dat als 

onderdeel van de rechten van verdediging verankerd is als algemeen beginsel van het Unierecht, niet 

betekent dat de overheid op eigen initiatief een onderhoud moet organiseren of de vreemdeling moet 

uitnodigen om zijn standpunt kenbaar te maken. 

 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaalt ter zake: 

“Het recht om te worden gehoord waarborgt dat eenieder in staat wordt gesteld naar behoren en 

daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het kader van een administratieve procedure en 

alvorens een besluit wordt genomen dat zijn belangen aanmerkelijk kan beïnvloeden (zie met name 
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arresten van 9 juni 2005, Spanje/Commissie, C-287/02, Jurispr. blz. I-5093, punt 37 en aldaar 

aangehaalde rechtspraak; Sopropé, reeds aangehaald, punt 37; van 1 oktober 2009, Foshan Shunde 

Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C-141/08 P, Jurispr. blz. I-9147, punt 83, en 

21 december 2011, Frankrijk/People’s Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, nog niet gepubliceerd 

in de Jurisprudentie, punten 64 en 65).” (HvJ, 22 november 2012, M., C-277/11, punt 87) 

 

Noch de Richtlijn 2008/115 van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in 

de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied 

verblijven, noch de nationale bepalingen ter uitvoering van deze richtlijn hebben de voorwaarden 

bepaald waarin een vreemdeling moet worden gehoord voordat jegens hem een terugkeerbesluit wordt 

genomen. Evenmin zijn de gevolgen van de schending van die rechten door het Unierecht vastgesteld. 

 

In dit geval zijn deze voorwaarden en deze gevolgen een aangelegenheid van het nationale recht, mits 

de in dat verband vastgestelde maatregelen dezelfde draagwijdte hebben als die voor particulieren in 

vergelijkbare nationaalrechtelijke situaties (gelijkwaardigheidsbeginsel) en de uitoefening van de door de 

rechtsorde van de Unie verleende rechten in de praktijk niet onmogelijk of uiterst moeilijk wordt gemaakt 

(effectiviteitsbeginsel). (zie in die zin: HvJ, 10 september 2013, M.G. en N.R., zaak C-383/13, punt 35) 

 

Het staat de lidstaten vrij om de uitoefening van het recht om te worden gehoord van personen die 

onder het toepassingsgebied vallen van de richtlijn 2008/85/EG op dezelfde wijze te laten plaatsvinden 

als in interne situaties, zolang de wijze van uitoefening ervan geen afbreuk doet aan het nuttig effect van 

die richtlijn. (zie in die zin: HvJ, 10 september 2013, M.G. en N.R., C-383/13, punt 36) 

 

Verwerende partij wijst op de doelstelling van de richtlijn 2008/115/EG, die erin bestaat om in het kader 

van een gedegen migratiebeleid een doeltreffend terugkeerbeleid te kunnen voeren, waarbij duidelijke, 

transparante en billijke regels worden vastgesteld (punt 4 van de considerans van de voornoemde 

richtlijn). 

 

De verwijdering van elke illegaal verblijvende onderdaan van een derde land is bovendien een prioriteit 

voor de lidstaten, overeenkomstig het stelsel van richtlijn 2008/115 (HvJ, 6 december 2011, 

Achughbabian, C‑ 329/11, punt 38; HvJ, 10 september 2013, M.G. en N.R., zaak C-383/13, punt 43). 

 

De rechten van verdediging zijn op het administratiefrechtelijke vlak alleen toepasselijk in tuchtzaken, en 

derhalve niet van toepassing zijn op administratieve beslissingen die worden genomen in het raam van 

de wet van 15 december 1980, zodat verzoekster de schending ervan dan ook niet dienstig kan 

inroepen (RvS 16 februari 2006, nr. 155.170). Derhalve is ook de hoorplicht, als bestreden beslissing 

niet van toepassing op beslissingen genomen in het raam van de wet van 15 december 1980 (R.v.St., 

nr. 117.575 van 26 maart 2003). 

 

Bovendien is het kader van het hoorrecht, als beginsel van behoorlijk bestuur, is het enkel vereist dat 

verzoekende partij nuttig voor haar belangen kan opkomen. (RvV 16 november 2010 nr. 51 124) Het 

volstaat dat de betrokkene de gelegenheid krijgt zijn standpunt op een nuttige wijze uiteen te zetten, 

hetgeen ook schriftelijk kan gebeuren (R.v.St, nr. 167.853, 15 februari 2007). (RvV, 29 juli 2008 nr. 

14.567) 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekende partij eerder een aanvraag om machtiging tot verblijf 

op grond van art. 40 Vreemdelingenwet heeft ingediend. Het betreft een recente aanvraag, terwijl 

verzoekende partij uiteraard over de mogelijkheid beschikte om naar aanleiding van deze aanvraag alle 

nuttige elementen aan te voeren. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt evenwel dat de verzoekende partij in het kader van 

haar aanvraag voor een verklaring van inschrijving manifest heeft nagelaten om te melden dat zij niet 

daadwerkelijk een zelfstandige activiteit uitoefende in het Rijk. Integendeel heeft de verzoekende partij 

moedwillig op frauduleuze wijze voorgehouden dat zij wel degelijk een zelfstandige activiteit in het Rijk 

uitoefende, waarna zij tot verblijf werd gemachtigd. 

 

Voormeld gebrek aan waarachtigheid kan enkel aan verzoekende partij zelf worden verweten, en kan 

niet worden aanzien als een schending van de hoorplicht in hoofde van de gemachtigde van de 

Staatssecretaris. 
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Daarenboven kan een eventuele schending van de rechten van de verdediging, in het bijzonder het 

recht om te worden gehoord, naar Unierecht pas tot nietigverklaring van het na afloop van de 

administratieve procedure genomen besluit leiden, wanneer deze procedure zonder deze 

onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (cf. HvJ 14 februari 1990, 

Frankrijk/Commissie, C-301/87, punt 31; HvJ, 6 september 2012, Storck/BHIM, C-96/11 P, punt 80). 

 

Uit het bovenstaande volgt dat een schending van het recht om gehoord te worden slechts dan de 

rechtmatigheid van de bestreden beslissing kan beïnvloeden, wanneer verzoekende partij zou aantonen 

dat zij niet de mogelijkheid heeft gehad om de relevante gegevens mee te delen die de inhoud van het 

terugkeerbesluit hadden kunnen beïnvloeden. 

 

Derhalve zal niet elk verzuim om het recht om te worden gehoord te eerbiedigen stelselmatig tot de 

onrechtmatigheid van het genomen terugkeerbesluit leiden. Zelfs indien sprake zou zijn van een 

onregelmatigheid die het recht om te worden gehoord aantast, dient bijkomend aan de hand van de 

specifieke feitelijke en juridische omstandigheden van het geval te worden nagegaan of, de 

administratieve procedure in kwestie een andere afloop had kunnen hebben. (cfr. HvJ, 10 september 

2013, M.G. en N.R., zaak C-383/13, punten 39-40) 

 

Het vaag/theoretisch betoog van de verzoekende partij laat geenszins toe te besluiten dat zij elementen 

had kunnen aanvoeren die de inhoud van de bestreden beslissing had kunnen beïnvloeden. 

 

De verzoekende partij beperkt zich tot de bewering dat zij door de gemachtigde van de Staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging diende gehoord te worden, doch zij 

slaagt er niet in in haar inleidend verzoekschrift elementen aan te reiken op grond waarvan de 

gemachtigde van de Staatssecretaris desgevallend tot een andere beslissing had kunnen komen. 

 

Verzoekende partij toont noch een schending aan van de hoorplicht als algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur, noch van de rechten van verdediging als algemeen beginsel van het Unierecht. 

 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende besloten te worden tot de beëindiging van het 

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

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels, het zorgvuldigheidsbeginsel incluis. 

 

Het zesde middel kan evenmin worden aangenomen.” 

 

3.6.3.1. Waar de verzoeker opnieuw de schending aanvoert van de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, kan worden verwezen 

naar wat supra, onder punt 3.1.3.1., werd uiteengezet. 

 

3.6.3.2. 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. 

 

Te dezen beperkt de verzoeker zich in het middel tot een louter theoretisch betoog omtrent de hoorplicht 

bij het beëindigen van zijn verblijfsrecht, zonder evenwel in concreto aan te geven welke informatie met 

betrekking tot zijn identiteit, de situatie ter plaatse, en dergelijke meer hij, indien hij gehoord zou zijn 

geweest, aan de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris had kunnen verschaffen die een 

invloed kon hebben op het al dan niet beëindigen van zijn verblijfsrecht of het al dan niet geven van een 

bevel om het grondgebied te verlaten. Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de 

gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris is overgegaan tot het beëindigen van het verblijfsrecht 

van de verzoeker nu hij “zijn verblijfsrecht onder valse voorwendsels bekwam gezien hij geen 

zelfstandige activiteit uitoefent en werd vastgesteld door het Rijksinstituut voor de Sociale 

Verzekeringen der zelfstandigen dat de aansluiting als zelfstandige onterecht was”. Deze motivering 

vindt steun in de stukken van het administratief dossier. In de gegeven omstandigheden en bij gebrek 

aan nadere duiding vanwege de verzoeker, kan de aangevoerde schending van de hoorplicht dan ook 

niet tot de vernietiging van de bestreden beslissing leiden. 
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Een schending van de hoorplicht kan niet worden aangenomen. 

 

3.6.3.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen 

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Aangezien uit 

voorgaande bespreking volgt dat er niet wordt aangetoond dat niet werd uitgegaan van een correcte 

feitenvinding kan niet worden gesteld dat het zorgvuldigheidsbeginsel zou zijn geschonden. 

 

3.6.3.4. Het zesde middel is ongegrond. 

 

3.7.1. In de uiteenzetting van het zevende middel, dat uitsluitend gericht is tegen de beslissing 

houdende bevel om het grondgebied te verlaten, maakt de verzoeker gewag van een schending van de 

motiveringsplicht, van de artikelen 5 en 8 van het EVRM, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het 

rechtszekerheidsbeginsel en van de “beginselen van goed bestuur”. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd:  

 

“Met de bestreden beslissing wordt aan de verzoeker tevens het bevel om het grondgebied te verlaten 

gegeven 

 

Verzoeker houdt - en dit terecht naar zijn oordeel -voor dat de redenen zoals aangehaald in het 

bestreden bevel, deze beslissing niet verantwoorden. 

 

Immers, in de bestreden beslissing wordt geen gewag gemaakt van specifieke redenen terzake 

De Raad zal vaststellen uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekster op datum 

van de bestreden beslissing een Unie Burger ( van Zweedse nationaliteit) is, en wel degelijk een officiële 

verblijfplaats had in België. 

 

De beslissing is dan ook niet op deugdelijke wijze gemotiveerd. In de bestreden beslissing worden geen 

minstens geen afdoende "beweegredenen" aangewend om aan de verzoeker een bevel om het 

grondgebied te verlaten af te leveren 

 

Zodoende kunnen de vaststellingen van de verweerster niet verantwoorden dat aan de verzoeker het 

bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten. 

 

Dit brengt dan ook de onwettigheid met zich mee van het kwestieuze bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

De onwettigheid van het bevel om het grondgebied te verlaten blijkt. 

Immers blijkt uit het voorgaande dat de verweerster niet op goede gronden heeft beslist om bevel te 

geven het grondgebied te verlaten 

 

Bovendien is de bestreden beslissing in rechte één en ondeelbaar, zodat de component inzake het 

bevel het grondgebied te verlaten er in rechte niet kan van worden afgesplitst (cf. RvS 28 juni 2010, nr. 

205.924). Indien een middel dat gericht is tegen het bevel om het grondgebied te verlaten gegrond is, 

quod in casu, dient de bestreden beslissing derhalve in haar geheel vernietigd te worden. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel is aangetoond. Deze 

vaststelling leidt tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

De verzoeker heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de vernietiging van de bestreden 

beslissing.. 

 

De materiële motiveringsplicht vereist dat de beslissing gesteund is op voldoende draagkrachtige 

motieven ( P.M. Le controle par le Conseil d' Etat de la motivation des actes réglementaires", noot onder 

R.v.St 1 februari 1989, nr 31.882, J.L.M.B, 1989,55-560). De motivering moet adequaat en in 

evenredigheid met het belang van de beslissing zijn. Zie ter zake ook J. Yande Lanotte en E. Creeche, 

De motiveringsplicht van bestuurshandelingen, Brugge Die keure 1992,11-12) 
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Dat er duidelijk sprake is van een manifeste schending van de motiveringsplicht, art 5 en 8 EVRM, het 

zorgvuldigheidsbeginsel, rechtszekerheid en de beginselen van goed bestuur. 

 

In casu blijkt uit de motivering dat geen werkelijk onderzoek is gebeurd ( en dus ook niet gemotiveerd is 

ter zake) en er dus een schending van het EVRM aan de orde is 

 

Door het Europees Hof van de rechten van de mens werd herhaaldelijk geoordeeld dat verdragsstaten 

en de betrokken nationale rechters indringend ( "independent and rigorousé) moeten toetsen of er 

sprake is van een risico van behandeling in strijd met het EVRM 

 

De verzoeker maakt dan ook aannemelijk dat de bestreden beslissing op dit punt niet stoelt op de juiste 

feitelijke gegevens. Dat de gemachtigde van de staatssecretaris ook de elementen van het 

administratief dossier miskent. 

 

De vaststelling dat de bestreden beslissing ten onrechte overweegt dat de verzoekster het bevel te 

geven het grondgebied te verlaten van aard om de wettigheid van de bevelscomponent van bestreden 

beslissing te vitiëren 

 

De Raad zal vaststellen dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekster op 

datum van de bestreden beslissing wel degelijk aan de voorwaarden voldeed 

 

Zodoende kunnen de vaststellingen van de verweerder niet verantwoorden dat aan de verzoeker het 

bevel wordt gegeven om het grondgebied onmiddellijk te verlaten. De foutieve vaststelling brengt dan 

ook de onwettigheid met zich mee van het kwestieuze bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel is aangetoond. Deze 

vaststelling leidt tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

Dat de middelen bijgevolg ernstig zijn.” 

 

3.7.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“In een zevende middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- de materiële motiveringsplicht ; 

- het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

De verzoekende partij acht de voormelde rechtsregels geschonden, doordat niet afdoende 

beweegredenen zouden worden gegeven om aan een Unieburger een bevel om het grondgebied te 

verlaten te betekenen. 

 

De bestreden beslissing maakt nochtans uitdrukkelijk melding van de volgende elementen, voor wat 

betreft het bevel om het grondgebied te verlaten: 

Overeenkomstig art. 7 eerste alinea, 2° van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen wordt aan de betrokkene het 

bevel gegeven om het grondgebied te verlaten binnen de 30 dagen aangezien hij in het Rijk verblijft 

buiten de gestelde termijn gezien er een einde werd gesteld aan het verblijf van meer dan 3 maanden 

als zelfstandige bekomen op 29.04.2015 en dat hij niet meer toegelaten of gemachtigd is om hier te 

verblijven op basis van een andere rechtsgrond.” 

 

Verweerder laat gelden dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat het verblijfsrecht van 

de verzoekende partij beëindigd werd, zodat enkel kan vastgesteld worden dat de verzoekende partij 

langer dan de overeenkomstig artikel 6 van de Vreemdelingenwet bepaalde termijn in het Rijk verblijft. 

 

Terwijl artikel 7, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet uitdrukkelijk stipuleert dat de gemachtigde van 

de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging niet anders 

vermag dan een bevel om het grondgebied te verlaten af te geven aan een vreemdeling (zijnde 

eenieder die niet de Belgische nationaliteit draagt) die langer dan toegelaten in het Rijk verblijft. 

 

De verzoekende partij kan eenvoudigweg niet ernstig voorhouden dat de bestreden beslissing niet 

afdoende zou verantwoorden waarom aan de verzoekende partij een bevel om het grondgebied te 

verlaten wordt afgegeven. 
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De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende besloten te worden tot de beëindiging van het 

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

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 

 

Het zevende middel kan evenmin worden aangenomen.” 

 

3.7.3.1. In zoverre de verzoeker de schending aanvoert van “de beginselen van goed bestuur” moet 

worden opgemerkt dat de Raad geen dergelijk beginsel bekend is en dat de verzoeker nalaat hierbij 

verdere toelichting te geven zodat dit onderdeel van het middel als onontvankelijk moet worden 

beschouwd. 

 

3.7.3.2. In zoverre de verzoeker opnieuw de schending van de uitdrukkelijke motiveringsplicht aanvoert, 

kan nogmaals worden verwezen naar wat supra, onder punt 3.1.3.1., werd uiteengezet. 

 

Voor zover de verzoeker laat gelden dat in de bestreden beslissing geen gewag wordt gemaakt van de 

specifieke redenen ter zake, waarbij hij verduidelijkt dat hij een Unieburger is die op datum van de 

bestreden beslissing een officiële verblijfplaats had in België, wordt er op gewezen dat nergens in de 

bestreden beslissing wordt betwist dat de verzoeker een Unieburger is of dat hij op het ogenblik dat de 

beslissing genomen werd een officiële verblijfplaats had in België. Voor het overige kan worden 

verwezen naar wat hierover supra, onder punt 3.4.3.2., werd gemotiveerd. 

 

Voorts kan worden herhaald dat artikel 5 van het EVRM betrekking heeft op de onrechtmatige 

vrijheidsberoving door arrestatie of gevangenhouding en dat de verzoeker niet het voorwerp uitmaakt 

van enige vrijheidsberovende maatregel, zodat de aangevoerde schending van artikel 5 van het EVRM 

juridische grondslag mist (RvS 5 januari 2007, nr. 166.371). 

 

In zoverre de verzoeker nog opwerpt dat uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat geen 

werkelijk onderzoek is gebeurd en hieromtrent dan ook niet werd gemotiveerd, zodat artikel 8 van het 

EVRM werd geschonden, wordt er op gewezen dat artikel 8 van het EVRM op zich geen bijzondere 

motiveringsplicht inhoudt (cf. RvS 3 december 2015, nr. 233.125; RvS 2 december 2015, nrs. 11.639 (c) 

en 11.647(c)) en dat de verzoeker bovendien nalaat enig concreet gegeven in het licht van deze 

bepaling aan te halen waaruit een schending zou kunnen blijken. 

 

Een schending van de motiveringsplicht wordt niet aangetoond. 

 

3.7.3.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen 

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Aangezien uit 

voorgaande bespreking volgt dat er niet wordt aangetoond dat niet werd uitgegaan van een correcte 

feitenvinding kan niet worden gesteld dat het zorgvuldigheidsbeginsel zou zijn geschonden. 

 

3.7.3.4. Het rechtszekerheidsbeginsel is een uit de rechtsstaat voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat 

het recht voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn zodat de rechtssubjecten in staat zijn de 

rechtsgevolgen van hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat die rechtssubjecten moeten 

kunnen vertrouwen op een zekere standvastigheid bij het bestuur (RvS 11 januari 2007, nr. 166.563; 

I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 315-

349). Uit het voorgaande is gebleken dat de verzoeker niet heeft aangetoond dat de gemachtigde van 

de bevoegde staatssecretaris bij het nemen van de bestreden beslissing geen correcte toepassing van 

de artikelen 7, eerste lid, 2°, van de Vreemdelingenwet heeft gemaakt, zodat hij een schending van het 

rechtszekerheidsbeginsel niet aannemelijk maakt. 

 

3.7.3.5. Het zevende middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 
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4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

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. 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien oktober tweeduizend zestien door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN 

 


