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 nr. 70 701 van 25 november 2011 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Bulgaarse nationaliteit te zijn, op 30 september 2011 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 29 juni 2011 tot beëindiging van het verblijfsrecht met 

bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.  

 

Gelet op de beschikking van 20 oktober 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 november 

2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat G. VERGAUWE 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat M. JOPPEN, die loco advocaten E. MATTERNE 

en N. LUCAS HABA verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster diende op 17 maart 2010 een aanvraag in om een verklaring van inschrijving als EU-

burger/zelfstandige te verkrijgen. 

 

1.2. Verzoekster werd op 3 juni 2010 in het bezit gesteld van een E-kaart. 

 

1.3. Op 29 juni 2011 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid een 

beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21). 

Verzoekster werd hiervan op 1 september 2011 in kennis gesteld.  

 

Dit vormt de thans bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 van 4 

 

“In uitvoering 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 (V.Y.) 

geboren te (…), op (in) (…) 

van Bulgaarse nationaliteit. 

 

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

 

Reden van de beslissing: 

 

Betrokkene diende op 17.03.2010 een aanvraag van verklaring van inschrijving in als zelfstandige 

(vennoot bij de firma Koylu). Zij werd op 03.06.2010 in bezit gesteld van een E-kaart. 

De firma Koylu werd echter al op 23.03.2010 failliet verklaard, dus slechts één week na haar aanvraag 

van verklaring van inschrijving en vóór betrokkene in bezit werd gesteld van haar verblijfskaart. 

Betrokkene heeft op geen enkel moment kenbaar gemaakt dat de firma, waarbij zij vermeend vennoot 

is/was, in faling was/failliet werd verklaard. Op het moment dat betrokkene haar verblijfsrecht verkreeg 

voldeed zij eigenlijk al niet meer aan de voorwaarden en stemde de documenten dus ook niet meer 

overeen met de werkelijkheid. Betrokkene slaagde er dus in om de Belgische autoriteiten zo te 

misleiden om zo van de meer voordelige verblijfsbepalingen voor EU-ers gebruik te kunnen maken. 

Betrokkene heeft op frauduleuze wijze het verblijfsrecht bekomen. 

Artikel 42 septies van de wet van 15.12.1980 voorziet dat de Staatssecretaris of zijn gemachtigede een 

einde kan stellen aan het verblijf, dat werd bekomen op basis van het verstrekken van valse of 

misleidende informatie of het gebruik van valse of vervalste documenten die van doorslaggevend belang 

zijn geweest voor het verkrijgen van het verblijfsrecht. Dit is in casu het geval. 

 

Betrokkene werd op 22.02.2011 uitgenodigd om nieuwe bewijsstukken aangaande haar huidige situatie 

voor te leggen. Zij legde nadien een aantal documenten voor waaronder een attest van het OCMW 

waaruit blijkt dat betrokkene sinds 01.10.2010 het leefloon als samenwonende (cat. 1) ontvangt. Bij 

gebrek aan enige economische activiteit of bestaansmiddelen diende betrokkene zich kennelijk te 

wenden tot het OCMW om in haar bestaansmiddelen te kunnen voorzien. Betrokkene moet dus eigenlijk 

beschouwd worden als beschikker van voldoende bestaansmiddelen maar aangezien deze 

bestaansmiddelen ter beschikking worden gesteld door de Belgische overheid en zij al maanden 

leefloon ontvangt, dient er te worden vastgesteld dat zij niet aan de voorwaarden voldoet zoals voorzien 

in art. 40 §4 van de wet van 15.12.1980 en daarenboven een onredelijke belasting vormt voor het 

sociale bijstandsstelsel van het Rijk. 

 

Gezien deze elementen in het dossier, dient er overeenkomstig art. 42 septies en art. 42bis §1 van de 

wet van 15.12.1980 dan ook een einde gesteld te worden aan het verblijfsrecht van de burger van de 

Unie.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel werpt verzoekster de schending op van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van de artikelen 42 

septies en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). 

 

Verzoekster betoogt als volgt:  

 

“Aan verzoeker werd op 01.09.2011 een beslissing tot beëindiging van verblijfsrecht met een bevel om 

het grondgebied te verlaten betekend. 

Deze kennisgeving had betrekking op het beslissing van 29.06.2011. 

Zoals ieder bevel of administratieve akte dient ook deze akte betekend te worden en gemotiveerd 

conform de hierboven vermelde bepalingen. 

De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de 

beslissing ten grondslag liggen. 

Zij moet afdoende zijn. 

De beslissing stelt dat verzoekster valse of misleidende informatie zou hebben verstrekt of gebruik zou 

hebben gemaakt van valse of vervalste documenten. 
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Verzoekster heeft zich laten voorlichten en heeft gebruik gemaakt van officiële documenten die zijn 

neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel en die tot op heden nog steeds niet zijn vals 

bevonden of waarvan zou zijn vastgesteld dat zij vervalst zijn. 

Het is evident dat wanneer dergelijke stukken ter griffie zouden zijn neergelegd en, vals bevonden, er de 

nodige vervolgingen zouden zijn ingesteld. 

Verweerder legt niet uit waarin de valsheid of de vervalsing zich precies bevindt. 

Het feit dat men vennoot wordt in een vennootschap die daarna in faling gaat, betekent op zichzelf 

uiteraard niet dat deze overdracht van aandelen vals zou zijn. 

De beslissing is dan ook niet afdoende gemotiveerd nu zij berust op een verkeerde interpretatie van 

bepaalde documenten.” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en 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). De 

Raad stelt vast dat de verzoekende partij de motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden 

beslissing kent nu zij deze aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt in een middel, waarin aangehaald 

wordt dat de motivering berust op een verkeerde interpretatie van bepaalde documenten, zodat voldaan 

is aan de formele motiveringsplicht. Het middel dient derhalve vanuit het oogpunt van de materiële 

motiveringsplicht behandeld te worden. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

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

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

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

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

december 2001, nr. 101.624). 

 

2.3. Uit de bestreden beslissing blijkt dat ze berust op twee motieven, namelijk een feitelijke motivering 

in het licht van artikel 42 septies van de Vreemdelingenwet en een feitelijke motivering in het licht van 

artikel 42 bis, §1, van de Vreemdelingenwet. Uit het betoog van verzoekster blijkt dat zij enkel het motief 

aanvecht dat berust op de toepassing van artikel 42 septies van de Vreemdelingenwet maar het andere 

schragend motief dat berust op de toepassing van artikel 42 bis, §1, van de Vreemdelingenwet niet 

bekritiseert. Verzoeksters kritiek kan derhalve geen aanleiding geven tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. 

 

Het eerste middel kan geen aanleiding geven tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

2.4. In een tweede middel werpt verzoekster op: “Schending van de beginselen van het E.G.verdrag”. 

 

Verzoekster betoogt als volgt: 

 

“Het EG verdrag voorziet in het vrij verkeer van personen. Verzoekster heeft de nationaliteit van een 

lidstaat van de EU. 

In die zin dient haar het vrij verkeer van personen ten goede te komen en is het bevel om het 

grondgebied te verlaten in strijd met dit verdrag. 

De principes dienen gehandhaafd. 

Is aan verzoekster geen recht op verblijf voorbehouden, dan betekent dit nog niet dat zij als EU 

onderdaan ook het land moet verlaten en dat haar een bevel dient gegeven, om het grondgebied te 

verlaten. 

Geen enkele regel wordt vermeld waarom zij als EU onderdaan ook nog het grondgebied moet verlaten 

boven een weigering van verblijf.” 

 

2.5. Net zomin als de verwerende partij is de Raad bekend met “beginselen van het E.G.-Verdrag” en 

meer bepaald een afdwingbaar beginsel of principe van het vrij verkeer van personen waarmee het 

bevel om het grondgebied te verlaten dat besloten ligt in de bestreden beslissing strijdig zou zijn. Net als 

de verwerende partij dient de Raad vast te stellen dat verzoekster nalaat te duiden welke bepaling van 

het E.G.-verdrag geschonden werd door de bestreden beslissing. 
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De exceptie van onontvankelijkheid van het middel, opgeworpen door de verwerende partij in haar nota, 

is in de aangegeven mate gegrond.  

 

2.6. Waar verzoekster nog opwerpt dat “Geen enkele regel wordt vermeld waarom zij als EU onderdaan 

ook nog het grondgebied moet verlaten boven een weigering van verblijf” en voor zover hieruit dient 

begrepen te worden dat verzoekster de schending opwerpt van de formele motiveringsplicht dient de 

Raad erop te wijzen dat de bestreden beslissing in haar aanhef verwijst naar 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, dat als volgt luidt:  

 

“Indien de minister of zijn gemachtigde een einde stelt aan het verblijf in toepassing van artikelen 42bis, 

42ter of 42quater van de wet, wordt de betrokkene hiervan kennis gegeven door afgifte van een 

document overeenkomstig het model van bijlage 21 met bevel om het grondgebied te verlaten. De 

verklaring van inschrijving of de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie wordt 

ingetrokken.” 

  

Verzoeksters betoog mist derhalve feitelijke grondslag. 

 

Het tweede middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig november tweeduizend en elf 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. EKKA 

 


