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 nr. 72 028 van 16 december 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, thans de staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke 

Integratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 

23 september 2011 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

van 17 augustus 2011 tot afgifte van een 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 25 november 

2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. JACOBS, die loco advocaat S. BRACKE 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 25 februari 2009 vraagt verzoeker te worden ingeschreven op basis van artikel 61/7 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). 

 

1.2. Verzoeker wordt toegelaten tot tijdelijk verblijf, geldig tot 31 augustus 2010, waarbij de verlenging 

afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van een geldige arbeidskaart B, een recente arbeidsover-

eenkomst en bewijzen dat hij voldoende, regelmatige en toereikende middelen heeft om niet ten laste te 

vallen van de Belgische Staat. 
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1.3. Na een eerste verlenging maakt verzoeker op 8 augustus 2011 diverse stukken over met het oog 

op de verdere verlenging van zijn verblijfskaart.  

 

1.3. Op 17 augustus 2011 beslist de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing, die als volgt is 

gemotiveerd:  

 

“(…) Gelet op artikel 13 §3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd door artikel 12 

van de wet van 15 september 2006;  

Overwegende dat de genaamde S., Y. {..} geboren te Douar Taourirt op 10.06 1973, onderdaan van 

Marokko, verblijvende te {..} - gemachtigd werd tot een verblijf in België van meer dan drie maanden met 

beperkte duur in toepassing van artikel 9 (9BIS) en 13 van de wet van 15 december 1980 betreffende 

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

gewijzigd door de wet van 15 september 2006,  

Overwegende dat als voorwaarden voor de verdere verlenging van zijn tijdelijke verblijf werden vermeld 

in onze vorige instructies dd,20/08/2010: “een geldige arbeidskaart B (AK B)+ recente arbeidsovereen-

komst en bewijzen dat hij voldoende stabiele, regelmatige en toereikende middelen haalt uit 

tewerkstelling om niet ten laste te vallen van de Belgische Staat”.  

Overwegende dat betrokkene een arbeidskaart B (VGB31 1051) voorlegt als metser voor rekening van 

BVBA Melekcan, Lepelstraat 9 2070 Zwijndrecht geldig van 01/08/2011 t.e.m. 31/07/2012. Daarnaast 

legt hij ook een arbeidsovereenkomst voor en enkele loonfiches. Bij nazicht van DIMONA op 17/08/2011 

blijkt dat betrokkene niet is aangemeld als werknemer in België sinds 03/04/2010. De loonfiches die hij 

voorlegt voor BVBA Melikcan bevatten tevens diverse anomalieën: zo worden er loonfiches voorgelegd 

die betrekking hebben op de periode 01/04/10 - 30/04/12 + 01/05/10 -31/05/12. De loonfiches bevatten 

ook frappante schrijffouten (“inactivitetsdag” sic ) wat het vermoeden doet rijzen dat deze niet conform 

zijn opgesteld en geen wettelijk karakter hebben. Door het gebrek aan verplichte dimonamelding als 

werknemer in de periode waarvoor loonfiches worden voorgelegd, kan de effectieve tewerkstelling niet 

worden vastgesteld uit dewelke hij voldoende stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen 

zou kunnen halen. Uit dit alles blijkt dat hij niet aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden voldoet en 

niet effectief in dienst is bij de werkgever waarvoor hij een arbeidskaart B bekwam.  

Overwegende dat volgens art.133, tweede lid van de wet - de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Migratie-en asielbeleid een bevel om het grondgebied te verlaten, kan afgeven aan de vreemdeling die 

gemachtigd werd om voor een beperkte tijd in het Rijk te verblijven “indien hij niet meer voldoet aan de 

aan zijn verblijf gestelde voorwaarden 

Wordt besloten om aan hem: 

In uitvoering van artikel 26/5 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd door het 

koninklijk besluit van 27 april 2007, het bevel te geven om het grondgebied van België te verlaten {..}” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van het zorgvuldigheids- en het redelijkheids-

beginsel en van ‘het beginsel van behoorlijk bestuur’.  

 

Verzoeker betoogt het volgende: 

 

“Verweerster heeft de verblijfstitel van verzoeker ingetrokken en een bevel tot het verlaten van het 

grondgebied afgeleverd omdat zij van oordeel is dat er geen bewijs voorligt van het feit dat hij effectief in 

dienst was bij de BVBA Melekcan en dienvolgens niet over voldoende stabiele, regelmatige en 

toereikende bestaansmiddelen zou beschikken; Die beslissing heeft zij genomen onder de volgende 

motivering: “... “ Verzoeker heeft echter effectief gewerkt voor de BVBA Meleckan; Hij wist echter niet 

dat zijn werkgever niet in regel was met de nodige wettelijke formaliteiten wat betreft de RSZ; Verzoeker 

was ter goeder trouw: Het feit dat hij de loonfiches voorlegde, sluit daar volledig bij aan; Na kennis te 

hebben genomen van de beslissing van verweerster heeft verzoeker zijn werkgever daarmee 

geconfronteerd; Gelet op het feit dat verzoeker effectief heeft gewerkt voor de BVBA Meleckan en daar 

een loon voor ontving, en het de bedoeling is dat het arbeidscontract verder wordt uitgevoerd, heeft de 

zaakvoerder van de BVBA Meleckan zijn fout rechtgezet en heeft verzoeker met terugwerkende kracht 

laten aangeven bij DIMONA (stuk 3); Tevens zal via de tussenkomst van het sociaal secretariaat sodiwe 

prestatiestaten worden ingevuld (stuk 4); Het voormelde toont aan dat er wel degelijk uitvoering werd 

gegeven aan de tussen verzoeker en de BVBA Meleckan afgesloten arbeidsovereenkomst: Op basis 
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daarvan, aangezien hij een loon ontving, beschikte verzoeker over voldoende financiële middelen om 

niet ten laste te vallen van de Belgische Staat; Dit gegeven wordt eveneens bevestigd door het feit dat 

verzoeker nooit beroep heeft gedaan op het OCMW (stuk 5 ) om aldaar tussenkomst te bekomen voor 

een leefloon/equivalent leefloon; Verweerster had, alvorens een beslissing te nemen, aan verzoeker de 

mogelijkheid dienen te gegeven om een verdere uitleg te verschaffen en nieuwe stukken voor te leggen; 

Op dat ogenblik had verzoeker zijn werkgever daarmee reeds kunnen contacteren en had deze zaak 

eerder kunnen worden uitgeklaard en had verweerster kunnen vaststellen dat verzoeker wel aan de 

voorwaarden (effectieve tewerkstelling + beschikken over voldoende financiële middelen ) voldeed; Door 

niet op zulke wijze te handelen en dus een bijlage 13 af te leveren is zij onzorgvuldig en onredelijk 

geweest waardoor die algemene beginselen werden geschonden Evenmin getuigt het van behoorlijk 

bestuur;” 

 

2.2. Luidens artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op 

straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van 

het beroep worden ingeroepen.” Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet worden begrepen de 

voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel 

door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 

2004, nr. 135.618; RvS 17 december 2004, nr. 138.590). 

 

Voor wat betreft de ingeroepen schending van ‘het beginsel van behoorlijk bestuur’ merkt de Raad op 

dat verzoeker zich in zijn verzoekschrift beperkt tot een loutere vermelding hiervan, zonder evenwel aan 

te geven, met uitzondering van het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel, welk ander beginsel van 

behoorlijk bestuur hij geschonden acht door de bestreden beslissing. Het komt niet aan de Raad toe om 

uit dergelijk algemene verwijzing te gaan distilleren welke andere beginselen van behoorlijk bestuur 

verzoeker nog geschonden acht. Het middel is in de aangegeven mate onontvankelijk. 

 

2.3.Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep 

die de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid 

is kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. 

 

2.4. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt 

slechts het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, om het 

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

men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. 

 

2.5. De bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 13, §3 van de Vreemdelingenwet. 

Dit artikel bepaalt dat een bevel om het grondgebied te verlaten kan afgeleverd worden wanneer de 

vreemdeling niet meer voldoet aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden. 

 

In casu werd verzoeker ter verlenging van zijn tijdelijk verblijf bij brief van 20 augustus 2010 verzocht de 

volgende documenten voor te leggen: “een geldige arbeidskaart B (AK B)+ recente arbeidsovereen-

komst en bewijzen dat hij voldoende stabiele, regelmatige en toereikende middelen haalt uit tewerk-

stelling om niet ten laste te vallen van de Belgische Staat.” 

 

Uit nazicht van het administratief dossier blijkt dat verzoeker de volgende stukken heeft voorgelegd: 

 

- een arbeidskaart B, geldig vanaf 1 augustus 2011 tot en met 31 juli 2012; 

- een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij de BVBA Melekcan, vanaf 1 augustus 2011; 

- drie loonfbrieven uitgaande van de BVBA Melekcan voor de periode 01/04/2010 tot 30/04/2012, voor 

de periode 01/05/2010 tot 31/05/2012 en voor de periode 01/06/2011 tot 30/06/2011; 

- een attest van het OCMW van 27 juni 2011 waaruit blijkt dat hij nooit leefloon of equivalent leefloon 

heeft ontvangen.  

 

In het administratief dossier bevindt zich verder een uittreksel van de raadpleging van de Dimona-

databank op 17 augustus 2011. Hieruit blijkt dat verzoeker geregistreerd stond als werknemer tussen 1 

november 2009 en 30 april 2010. De tewerkstelling bij de BVBA Melekcan, zoals blijkt uit de loon-

brieven, staat evenwel niet geregistreerd. 
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2.6. In de bestreden beslissing wordt gemotiveerd dat er van verzoekers tewerkstelling bij de BVBA 

Melekcan geen Dimonaregistratie is en dat de voorgelegde loonfiches frappante fouten bevatten, wat 

het vermoeden doet rijzen dat zij niet conform zijn opgesteld en geen wettelijk karakter hebben. 

 

De Raad stelt vast dat verzoeker in zijn verzoekschrift bovenstaande vaststellingen niet betwist, doch 

zich ertoe beperkt te stellen dat hij te goeder trouw is, dat hij wel degelijk gewerkt heeft voor de BVBA 

Melekcan en dat hij niet met bovenstaande onregelmatigheden werd geconfronteerd waardoor hij die 

onregelmatigheden niet heeft kunnen rechtzetten. 

 

Zoals blijkt uit de stukken van het administratief dossier was verzoeker op de hoogte van de voorwaar-

den waaraan hij diende te voldoen om een verdere verlenging van zijn verblijf te kunnen krijgen, met 

name “een geldige arbeidskaart B (AK B)+ recente arbeidsovereenkomst en bewijzen dat hij voldoende 

stabiele, regelmatige en toereikende middelen haalt uit tewerkstelling om niet ten laste te vallen van de 

Belgische Staat.” Ten bewijze van de voldoende stabiele, regelmatige en toereikende middelen heeft 

verzoeker drie loonbrieven voorgelegd. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid heeft na onderzoek van deze loonbrieven vastgesteld enerzijds dat verzoeker sinds 30 april 

2010 niet meer geregistreerd staat als werknemer in de Dimonadatabank, terwijl dit een verplichte 

registratie betreft zodat zijn effectieve tewerkstelling in de periode waarop de voorgelegde loonfiches 

betrekking hebben niet kan vastgesteld worden en anderzijds dat de loonfiches bovendien diverse 

anomalieën bevatten waardoor het vermoeden ontstaat dat zij geen wettelijk karakter hebben. Deze 

vaststellingen vinden steun in het administratief dossier. Gelet op de afwezigheid van de verplichte 

registratie samen met de vastgestelde anomalieën in de voorgelegde loonbrieven, kan de Raad het 

geenszins kennelijk onredelijk achten dat de gemachtigde oordeelt dat: “de effectieve tewerkstelling niet 

[kan] worden vastgesteld uit dewelke hij voldoende stabiele, regelmatige en toereikende bestaans-

middelen zou kunnen halen. Uit dit alles blijkt dat hij niet aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden 

voldoet en niet effectief in dienst is bij de werkgever waarvoor hij een arbeidskaart B bekwam.” 

Verzoeker kan niet worden gevolgd waar hij stelt dat de gemachtigde hem de “mogelijkheid [had] dienen 

te gegeven om een verdere uitleg te verschaffen en nieuwe stukken voor te leggen.” Zoals hoger reeds 

gesteld wist verzoeker welke documenten hij diende voor te leggen om zijn verblijf verlengd te zien. 

Verzoeker heeft ook diverse stukken dienaangaande voorgelegd doch deze bleken niet te stroken met 

de informatie uit de Dimonadatabank en bovendien bleken zij ook diverse anomalieën te bevatten. De 

Raad ziet niet in waarom de gemachtigde verzoeker zou moeten contacteren wanneer hij na zorgvuldig 

onderzoek van de voorgelegde stukken vaststelt dat er zich onregelmatigheden voordoen. In casu dient 

te worden benadrukt dat de zorgvuldigheidsverplichting die rust op de bestuursoverheid evenzeer geldt 

ten aanzien van de rechtsonderhorige of, in het kader van een wederkerig bestuursrecht, de burger. Er 

dient op te worden gewezen dat de vreemdeling de nodige documenten moet aanbrengen opdat de 

verwerende partij kan beoordelen of de verzoekende partij aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Het is 

immers aan de vreemdeling om regelmatige documenten voor te leggen. Gezien de onregelmatige 

loonfiches en het gebrek aan Dimonaregistratie, is het niet kennelijk onredelijk dat de verwerende partij 

heeft besloten dat verzoeker niet voldoet aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden. Het argument 

van verzoeker dat het OCMW-attest aantoont dat hij voldoende middelen van bestaan heeft om niet ten 

laste te vallen van de Belgische staat is niet dienstig. Immers waren de voorwaarden voor de verdere 

verlenging van zijn verblijf onder andere bewijzen dat hij voldoende stabiele, regelmatige en toereikende 

middelen haalt uit tewerkstelling om niet ten laste te vallen van de Belgische Staat. Zoals blijkt heeft 

verzoeker niet aangetoond dat hij voldoende financiële middelen haalt uit tewerkstelling. Het attest van 

het OCMW kan hieraan geen afbreuk doen.  

 

Verzoeker maakt met zijn betoog niet aannemelijk dat de verwerende partij op een onzorgvuldige wijze 

tot de bestreden beslissing is gekomen. 

 

2.7. Vervolgens dient er op gewezen te worden dat de regelmatigheid van een administratieve 

beslissing dient beoordeeld te worden in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het 

nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te nemen. Dit betekent derhalve dat de 

stukken waarop het bestuur zich kan baseren voor het nemen van de bestreden beslissing zich in het 

administratief dossier moeten bevinden, of ten laatste voor de bestreden beslissing aan het bestuur 

moeten worden overgemaakt. Dit is per definitie niet het geval met stukken die pas samen met het 

verzoekschrift worden voorgelegd. De verwerende partij kon derhalve op het moment van de bestreden 

beslissing geen kennis hebben van de stukken die verzoeker thans bij het verzoekschrift voegt. 

Hetzelfde geldt voor de bij brief van 23 november 2011 aan de Raad overgemaakte loonfiches. 
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Wanneer de Raad als annulatierechter een administratieve beslissing aan de wet toetst treedt hij niet op 

als rechter in hoger beroep die op aanvraag van de rechtzoekende de ware toedracht van de feiten gaat 

beoordelen. Hij onderzoekt enkel of de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid in redelijkheid is kunnen komen tot de door hem gedane vaststelling van feiten en of er in het 

dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. In het kader van een 

marginale toetsing wordt de aangeklaagde onwettigheid slechts dan gesanctioneerd wanneer daarover 

geen redelijke twijfel kan bestaan, m.a.w. wanneer de beslissing kennelijk onredelijk is. De bij het 

verzoekschrift gevoegde documenten met de Dimonaregistratie en prestatiestaten en de bij brief van 23 

november 2011 overgemaakte loonfiches kunnen derhalve niet dienstig aangewend worden in onder-

havige procedure. 

 

2.6. Verzoeker maakt met zijn betoog niet aannemelijk dat het zorgvuldigheids- of het redelijkheids-

beginsel geschonden is. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

3. 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 Vreemdelingen-

betwistingen, 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 zestien december tweeduizend en elf door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   S. DE MUYLDER 

 


