
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 164 993 van 31 maart 2016 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid, thans de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging.   

 
 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

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

18 november 2015 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 12 april 2011 tot beëindiging van het verblijfsrecht met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 27 november 2015 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 11 januari 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 januari 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. VAN DEN BOSSCHE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. KLOECK, die loco advocaat A. EL MOUDEN verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, 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 4 juli 2008 huwt de verzoekende partij met mevrouw H. A, die de Belgische nationaliteit heeft. Op 

1 september 2008 dient de verzoekende partij in functie van haar Belgische echtgenote een aanvraag 

tot afgifte van een visum gezinshereniging (type D) in. Op 25 september 2009 wordt het visum 

afgeleverd. 

 

1.2 Op 1 oktober 2008 dient de verzoekende partij een aanvraag van de verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie (bijlage 19ter) in, in functie van haar Belgische echtgenote. Op 11 

december 2008 wordt haar de verblijfskaart (F-kaart) afgeleverd. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

 

1.3 Op 12 april 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

(hierna: de gemachtigde) een beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 21). Dit is de bestreden beslissing, die op 22 oktober 2015 aan de 

verzoekende partij ter kennis wordt gebracht en waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“(...) 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 B(...) M(...), geboren te (...) op (...), van Marokkaanse nationaliteit. 

 

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

 

Reden van de beslissing : 

 

Artikel 42quater §1, 4° van de wet van 15.12.1980: er is geen gezamenlijke vestiging meer van de 

echtgenoten. 

 

Op 05.01.2011 schrijft de echtgenote een verklaring waarin ze beweert dat betrokkene de woning 

verlaten heeft. Tevens vermoedt ze dat hij alleen uit was op een verblijfsvergunning via het huwelijk; het 

zou een schijnhuwelijk zijn. 

 

In het proces-verbaal met nummer AN. (...)/2011 en bijlagen d.d. 24.02.2011 verklaart de echtgenote 

het volgende: 

“(....) Het eerste jaar van ons huwelijk ging alles naar wens. Nadien ging het bergaf. Ikzelf had werk en 

betaalde alles, hij deed niets. Hij was ook ingeschreven voor een inburgeringscursus, maar daar ging hij 

niet naartoe. Hij zei dat ik te Westers opgevoed was. Ik zei hem dat we dan zouden leven zoals in 

Marokko, maar dan moest hij werken en dat wilde hij niet. Wij kregen bijna constant ruzie. Hij ging 

voortdurend weg. 's Nachts stond hij op en verdween. Wanneer ik dat zag, vroeg ik hem waar hij 

geweest was. Hij antwoordde mij dat hij niet was weggeweest en dat ik alles gedroomd had. Dit bleek 

helemaal niet waar te zijn, want ik had hem 's nachts getelefoneerd. Ik kreeg dan ook geen antwoord. 

Wij konden niets meer samen doen. Normaal gezien kon hij met anderen weggaan wanneer ik aan het 

werken was, maar dat volstond niet. Hij verliet mij altijd en zei me nooit waar hij geweest was. Ons 

huwelijk was geen huwelijk meer. 

 

Verleden jaar in de kerstvakantie heb ik dan vastgesteld dat hij met iemand anders was. Ik heb dikwijls 

geprobeerd om het terug goed te maken, maar dat wilde hij niet. Hij deed gewoon zijn zin. Ik zei hem 

dat ik dan ook wel wilde scheiden, maar hij vond dat niet nodig. Hij antwoordde mij dat ik hem niets kon 

doen omdat hij nu toch zijn verblijfsdocumenten had. Ik heb hem nog enkele keren gezien, maar dat 

was enkel om mij geld te vragen. 

 

Hij heeft letterlijk gezegd dat hij mij nu niet meer nodig had. Volgens mij heeft hij mij gewoon gebruikt 

om naar België te kunnen komen en om Belgische verblijfsdocumenten te kunnen bekomen. 

 

Mijn man verblijft niet meer op mijn adres van inschrijving. Er is reeds een voorstel tot ambtelijke 

schrapping. Ik vermoed dat hij momenteel bij een nonkel van hem woont, in de (...)straat (...) te (...).” 

 

Uit het Rijksregister blijkt inderdaad dat betrokkene sedert 26.01.2011 met een voorstel tot ambtelijke 

schrapping staat. 

 

Aangezien het derde jaar van verblijf van betrokkene als familielid van een burger van de Unie lopende 

is, vereist artikel 42quater §1, laatste lid, elementen die wijzen op een schijnsituatie voor de intrekking 

van het verblijfsrecht Zelfs indien niet bewezen is dat hier sprake is van een schijnhuwelijk ,vormen de 

verklaringen van de echtgenote voldoende elementen die in die richting wijzen. (...)” 

  

2. Over de rechtspleging 

 

De Raad wijst erop dat het voorwerp van het thans voorliggend beroep een beslissing tot beëindiging 

van het verblijfsrecht met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21) betreft, die genomen werd 

op “12.04.201”. De verzoekende partij geeft in haar verzoekschrift zelf aan dat vermoedelijk 2011 wordt 

bedoeld. In het administratief dossier bevindt zich een brief van de gemachtigde gericht aan de 

burgemeester van Antwerpen van 12 april 2011 waarin gesteld wordt dat de F-kaart dient te worden 
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ingetrokken “aan de hand van de bijlage 21 – in bijlage – met bevel om het grondgebied te verlaten” en 

een fax van het district Deurne aan de Dienst Vreemdelingenzaken van 6 mei 2011 die “uw instructies 

van 12/04/2011” als voorwerp heeft en waarin gesteld wordt dat de betrokkene niet aan te treffen is op 

zijn opgegeven adres, dat de beslissing niet kan betekend worden en de instructies niet uitgevoerd 

kunnen worden. Ook blijkt uit een “synthesedocument telefoongesprek” dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken op 31 juli 2015 aan de stad Antwerpen meedeelde dat in 2011 instructies werden 

gestuurd om een bijlage 21 af te leveren aan de verzoekende partij en haar F-kaart in te trekken, dat 

deze instructies toen niet betekend konden worden en dat in 2013 foutief alsnog een F-kaart werd 

afgeleverd, en waarin gevraagd wordt de betrokkene uit te nodigen, de bijlage 21 alsnog te laten 

betekenen en de F-kaart in te trekken. Ter terechtzitting stelt de verwerende partij dat de bestreden 

beslissing dateert van 12 april 2011 en ter kennis werd gebracht op 22 oktober 2015. 

 

Gelet op het geheel van bovenstaande elementen kan ervan uitgegaan worden dat de bestreden bijlage 

21, genomen op “12.04.201”, dateert van 12 april 2011. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1 In haar nota met opmerkingen werpt de verwerende partij, met verwijzing naar artikel “39/79, 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), de ontvankelijkheid van de vordering 

tot schorsing op. 

 

3.2 Artikel 39/79, § 1, eerste en tweede lid van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1. Behalve mits toestemming van betrokkene, kan tijdens de voor het indienen van het beroep 

vastgestelde termijn en tijdens het onderzoek van dit beroep, gericht tegen de in het tweede lid 

bepaalde beslissingen, ten aanzien van de vreemdeling geen enkele maatregel tot verwijdering van het 

grondgebied gedwongen worden uitgevoerd en mogen geen zodanige maatregelen ten opzichte van de 

vreemdeling worden genomen wegens feiten die aanleiding hebben gegeven tot de beslissing 

waartegen dat beroep is ingediend.  

 

De in het eerste lid bedoelde beslissingen zijn: 

(…) 

7° elke beslissing tot weigering van erkenning van een verblijfsrecht aan een burger van de Unie of zijn 

familielid bedoeld in artikel 40bis op grond van toepasselijke Europese regelgeving alsmede iedere 

beslissing waarbij een einde gemaakt wordt aan het verblijf van een burger van de Unie of zijn familielid 

bedoeld, in artikel 40bis;” 

 

Gelet op het feit dat de beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht een beslissing is in de zin van 

voormeld artikel 39/79, § 1, tweede lid, 7° en een annulatieberoep ingediend tegen zulke beslissing van 

rechtswege schorsend is, heeft de verzoekende partij er geen belang bij nogmaals specifiek de 

schorsing te vorderen en is de vordering tot schorsing zodoende onontvankelijk. Ook de gedwongen 

uitvoering van de verwijderingsmaatregel, het bevel om het grondgebied te verlaten, is blijkens het 

bepaalde in voormeld artikel 39/79, § 1, eerste lid van rechtswege geschorst.  

 

De exceptie van de verwerende partij kan worden bijgetreden. De vordering tot schorsing is 

onontvankelijk. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1 In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel 

en van de hoorplicht. 

 

Zij zet in haar verzoekschrift onder meer het volgende uiteen: 

 

“(…) Naar Belgisch recht dient bovendien niet enkel de hoorplicht gerespecteerd te worden ten aanzien 

van rechtsonderhorigen die onder het werkingsgebied van het EU-recht vallen, maar ook ten aanzien 

van die van de rechtsonderhorigen die (mogelijks) nadeel ondervinden van een door de Belgische 

administratieve overheid aangaande hun persoon uitgevaardigde eenzijdige bestuurshandeling, ook al 

zijn die rechtsonderhorigen in het Rijk verblijvende zgn. derdelanders.  
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Immers volgt uit vaststaande rechtspraak van de Raad van State dat een administratieve overheid die 

bepaalde nadelige eenzijdige rechtshandelingen stelt ten aanzien van een rechtsonderhorige, zich 

eveneens conform de hoorplicht moet gedragen (RvS 24 mei 2012, nr. 219.470; RvS 16 juni 2011, nrs. 

213.887 en 213.888; RvS nr. 211.309, 17 februari 2011; RvS 20 april 2010, nr. 203.094; RvS 1 juni 

2009, nr. 189.314; RvS 16 februari 2004, nr. 128.184; RVV 27 augustus 2014, nr. 128 272).  

 

Volgens de 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.  

 

Bij gebrek aan enige formele wetgeving ter zake, zal de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur slechts van toepassing zijn als ten minste aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden is 

voldaan:  

 

1. De overheid neemt een individuele beslissing die de betrokkene ernstig in zijn belangen aantast.  

2. De maatregel is gebaseerd op het persoonlijk gedrag van de betrokkene, met name een gedrag dat 

hem als een tekortkoming wordt aangerekend  

 

Gelet op het feit dat de administratieve overheid in casu een beslissing neemt teneinde verzoeker af te 

voeren met verlies van verblijfsrecht, kan aangenomen worden dat het een individuele beslissing betreft 

die betrokkene zeer ernstig in zijn belangen aantast. Voorts werd deze beslissing gebaseerd op het 

gegeven dat men verzoeker ervan beticht een schijnhuwelijk te hebben afgesloten (hetgeen overigens 

geenszins het geval is).  

 

Verzoeker voldoet derhalve aan de twee cumulatieve voorwaarden die de hoorplicht als beginsel van 

behoorlijk bestuur van toepassing maken, waardoor het recht om gehoord te worden in voorliggende 

zaak aan verzoeker toe kwam. De administratieve overheid diende verzoeker de gelegenheid te bieden 

om zijn standpunt omtrent de bestreden beslissing uiteen te zetten en op nuttige wijze voor zijn 

belangen op te komen alvorens verweerster een besluit zou nemen.  

 

In haar arrest nr. 128.272 dd. 27 augustus 2014 formuleert de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

het als volgt: (...) 

 

In casu werden de bestreden beslissingen, dewelke een enorme impact hebben op verzoekers rechten 

genomen zonder verzoeker in de gelegenheid te bieden ter zake zijn standpunt toe te lichten. De 

echtgenote van de heer B(…) werd op haar woord geloofd, er werd geen onderzoek opgestart door de 

Procureur des Konings of de Dienst Vreemdelingenzaken, noch werd de heer B(…) de mogelijkheid 

geboden te repliceren op de feiten die hem werden aangemeten. De heer B(…) werd daarentegen voor 

4,5 jaar in het donkere gelaten, terwijl hij zich verder ontplooide en integreerde in het Belgische Rijk. Hij 

kreeg de mogelijkheid zijn leven uit te bouwen in België en een professioneel en sociaal netwerk op te 

bouwen. Er werd hem geen strobreed in de weg gelegd bij het hernieuwen van zijn F-kaart op 

24/05/2012 en 23/10/2013. Op 22/10/2015 werd hij echter plots voor het voldongen feit gesteld dat zijn 

echtgenote een klacht schijnhuwelijk had neergelegd tegen hem in februari 2011, waar hij tot op dat 

ogenblik nog nooit van op de hoogte was gesteld.  

 

Het is in casu duidelijk dat men verzoeker in de gelegenheid had dienen te stellen enige toelichting 

omtrent zijn standpunt te geven en zijn verdediging naar behoren te voeren alvorens een 

administratieve beslissing te nemen, dan wel te betekenen.  

 

Meer bepaald had verzoeker de kans geboden moeten worden toelichting te geven bij het beweerdelijk 

schijnhuwelijk waar de bestreden beslissing op steunt.  

 

Het feit dat verzoeker in het kader van de (te nemen) beslissing niet werd gehoord, is in strijd met de 

hoorplicht (en de rechten van verdediging en het recht op een eerlijk proces).  

 

Voorts zou verwerende partij haar beslissing zorgvuldiger en gemotiveerder hebben kunnen nemen, 

indien voldaan was aan de hoorplicht alvorens tot haar beslissing te komen. Verzoekers had dan de 

huwelijkse problematiek langs zijn kant kunnen toelichten, waarna de administratie tot een andere 

beslissing had kunnen komen.  
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Door evenwel geen enkel initiatief te nemen in dat verband opzichtens verzoeker, schendt verwerende 

partij de plicht tot horen alsmede verzoekers rechten van verdediging en zijn recht op een eerlijk 

proces.” 

 

4.2 In haar nota met opmerkingen stelt de verwerende partij in dit verband het volgende: 

 

“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)  

 

Verzoekende partij wist dat haar verblijf op het moment van de feitelijke scheiding aan voorwaarden was 

verbonden. Zij dient dat ook zelf de nodige zorgvuldigheid aan de dag te leggen om de gemachtigde van 

de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging op de hoogte te brengen 

van de elementen waarvan zij denkt dat zij nuttig zouden zijn.  

 

Dit gebrek aan zorgvuldigheid 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, die redelijkerwijs kon vaststellen dat verzoekende partij haar persoonlijke situatie reeds 

had kenbaar gemaakt middels voornoemde aanvraag.  

 

Zie in die zin:  

 

“Dit zijn echter elementen die verzoekers niet naar voren hebben gebracht in het kader van de aanvraag 

om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, die pas dateert van 

12 juni 2014. Verzoekers hadden alle mogelijkheden om hun standpunt hieromtrent kenbaar te maken, 

alvorens de onontvankelijkheidsbeslissing en de bestreden bevelen werden genomen op 8 augustus 

2014. Zij hebben dit evenwel nagelaten zodat de gemachtigde er dan ook geen rekening mee kon 

houden in het kader van de humanitaire verblijfsaanvraag noch in het kader van de bestreden bevelen 

die daarmee nauw verbonden zijn.” (R.v.V. nr. 135.116 van 16 december 2014)  

 

Verzoekende partij heeft derhalve de mogelijkheid gehad om naar behoren en daadwerkelijk haar 

standpunt kenbaar te maken. 

(...) 

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 omtrent de elementen die wijzen op een schijnhuwelijk en de 

voorgehouden integratie in het Rijk, laat geenszins toe te besluiten dat zij elementen had kunnen 

aanvoeren die de inhoud van de bestreden beslissing had kunnen beïnvloeden. Verzoekende partij 

maakt geen van de vermelde argumenten aannemelijk.  

 

Verzoekende partij toont noch een schending aan van de hoorplicht als algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur, noch van artikel 41 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.  

(...) 
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De beschouwingen van de verzoekende partij falen in rechte.  

 

De uiteenzetting van verzoekende partij kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing, die slechts kan worden uitgesproken voor zover zou zijn aangetoond als zou de bestreden 

beslissing een hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm overtreden, hetzij 

een overschrijding of afwending van de macht inhouden.  

 

Het tweede middel kan evenmin worden aangenomen.” 

 

4.3 De bestreden beslissing van 12 april 2011 tot beëindiging van het verblijfsrecht is gestoeld op de 

artikelen 42quater, § 1, eerste lid, 4° en 42quater, § 1, laatste lid van de vreemdelingenwet. Er wordt 

enerzijds vastgesteld dat er geen gezamenlijke vestiging meer is van de echtgenoten, en anderzijds dat 

er elementen zijn die wijzen op een schijnsituatie, hetgeen vereist is, aangezien het derde jaar van 

verblijf van de verzoekende partij als familielid van een burger van de Unie lopende is. 

 

Voormeld artikel 42quater, § 1 luidde ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing tot 

beëindiging van het verblijfsrecht als volgt: 

 

“§ 1. Er kan gedurende de eerste twee jaar van hun verblijf in de hoedanigheid van familielid van de 

burger van de Unie een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht van de familieleden van een burger 

van de Unie die zelf geen burger van de Unie zijn, door de minister of zijn gemachtigde in de volgende 

gevallen : 

(...) 

4° het huwelijk met de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, wordt ontbonden of 

nietig verklaard, het geregistreerd partnerschap dat aangegaan werd, zoals bedoeld in artikel 40bis, § 2, 

eerste lid, 1° of 2°, wordt beëindigd, of er is geen gezamenlijke vestiging meer; 

(...) 

 

In de loop van het derde jaar van hun verblijf als familielid van de burger van de Unie, vermeld in artikel 

40, § 4, eerste lid, 1° en 2°, volstaat de motivering, gebaseerd op een in het eerste lid bedoeld element, 

enkel indien zij aangevuld wordt met elementen die wijzen op een schijnsituatie. Hetzelfde geldt voor 

familieleden van de burger van de Unie, bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 3°, in de loop van het 

derde tot het vijfde jaar van hun verblijf.” 

 

Uit voormeld artikel 42quater, § 1 blijkt, zoals de gemachtigde ook zelf erkent in de bestreden beslissing 

tot beëindiging van het verblijfsrecht, dat elementen die wijzen op een schijnsituatie in casu noodzakelijk 

aanwezig dienen te zijn, gezien het verblijf van de verzoekende partij op het moment van het nemen van 

voormelde beslissing op 12 april 2011 reeds langer dan twee jaar duurde en zij zich op dat moment in 

het derde jaar van haar verblijf bevond. Als “elementen die wijzen op een schijnsituatie” verwijst de 

gemachtigde in casu vooreerst naar een geschreven verklaring van de (thans ex-)echtgenote van de 

verzoekende partij van 5 januari 2011 waarin zij beweert dat de verzoekende partij de woning verlaten 

heeft en tevens vermoedt dat de verzoekende partij alleen uit was op een verblijfsvergunning via het 

huwelijk, dat het een schijnhuwelijk zou zijn. Vervolgens verwijst de gemachtigde naar een proces-

verbaal en bijlagen van 24 februari 2011, in het bijzonder citeert hij uit dit proces-verbaal van verhoor zo 

goed als de volledige verklaring van de echtgenote van de verzoekende partij. Ten slotte geeft de 

gemachtigde aan dat uit het rijksregister inderdaad (de echtgenote had immers verklaard dat er reeds 

een voorstel tot ambtelijke schrapping is) blijkt dat de verzoekende partij sedert 26 januari 2011 met een 

voorstel tot ambtelijke schrapping staat. 

 

De verzoekende partij voert in haar verzoekschrift aan dat het zorgvuldigheidsbeginsel en de hoorplicht 

als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur zijn geschonden. Zij zet uiteen dat zij aan de twee 

cumulatieve voorwaarden voldoet opdat de hoorplicht van toepassing zou zijn en geeft vervolgens aan 

dat de bestreden beslissingen, dewelke een enorme impact op haar rechten hebben, werden genomen 

zonder haar in de gelegenheid te stellen ter zake haar standpunt toe te lichten. De verzoekende partij 

voert aan dat haar echtgenote op haar woord geloofd werd, dat geen onderzoek werd opgestart door de 

procureur des Konings of Dienst Vreemdelingenzaken, dat haar geen mogelijkheid werd geboden te 

repliceren op de feiten die haar werden aangemeten en dat zij op 22 oktober 2015 plots voor het 

voldongen feit gesteld werd dat haar echtgenote een klacht schijnhuwelijk had neergelegd tegen haar in 

februari 2011, waar zij tot op dat ogenblik nooit van op de hoogte was gesteld. De verzoekende partij 

meent dat haar de kans had moeten geboden worden toelichting te geven bij het beweerdelijk 

schijnhuwelijk waarop de bestreden beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht steunt, dat het feit 
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dat zij in het kader van de (te nemen) beslissing niet werd gehoord in strijd is met de hoorplicht, dat de 

gemachtigde zijn beslissing zorgvuldiger zou hebben kunnen nemen, indien voldaan was aan de 

hoorplicht alvorens tot zijn beslissing te komen, en dat zij de huwelijkse problematiek langs haar kant 

had kunnen toelichten, waarna de administratie tot een andere beslissing had kunnen komen. 

 

Met betrekking tot de ingeroepen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel dient erop gewezen te 

worden dat dit beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige wijze 

voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 

februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de administratie 

bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin 

vervatte dienstige stukken. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt tevens in dat een bestuur zich op 

afdoende wijze dient te informeren over alle relevante elementen om met kennis van zaken een 

beslissing te kunnen nemen (cf. RvS 12 maart 2013, nr. 222.809). 

 

Met betrekking tot de hoorplicht als beginsel van behoorlijk bestuur wijst de Raad erop dat dit beginsel 

inhoudt, zoals de verzoekende partij ook zelf aangeeft, dat tegen niemand een ernstige maatregel kan 

worden genomen die gesteund is op zijn persoonlijk gedrag en die van aard is om zijn belangen zwaar 

aan te tasten zonder dat hem de mogelijkheid wordt geboden om zijn standpunt op nuttige wijze te doen 

kennen (cf. RvS 29 juni 2009, nr. 194.826; RvS 15 februari 2007, nr. 167.887; RvS 18 mei 2006, nr. 

158.985; RvS 22 oktober 2001, nr. 100.007).  

 

In casu dient te worden vastgesteld dat de bestreden beslissing een bijlage 21 betreft, die zowel een 

beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht als een bevel om het grondgebied te verlaten bevat. De 

verwerende partij betwist in eerste instantie (met verwijzing naar een arrest van de Raad van State) dat 

de hoorplicht van toepassing zou zijn op beslissingen genomen in het raam van de vreemdelingenwet, 

maar geeft vervolgens zelf aan dat het hoorrecht, als beginsel van behoorlijk bestuur, vereist dat de 

verzoekende partij nuttig voor haar belangen kan opkomen. Vervolgens zet de verwerende partij uiteen 

op grond waarvan zij aanneemt dat de hoorplicht in casu niet geschonden is. Hierbij betwist de 

verwerende partij niet dat de bestreden bijlage 21 een ernstige maatregel is die van aard is om de 

belangen van de verzoekende partij zwaar aan te tasten. De Raad wijst in dit verband erop dat de 

bestreden bijlage 21 tot gevolg heeft dat de verzoekende partij haar verblijfsrecht als familielid van een 

burger van de Unie verliest (en tevens het grondgebied dient te verlaten), zodat kan aangenomen 

worden dat de eerste voorwaarde voor het van toepassing zijn van de hoorplicht is vervuld. Daarnaast 

dient de betrokken maatregel te zijn gesteund op het persoonlijk gedrag van de verzoekende partij. Ook 

dit wordt door de verwerende partij op zich niet betwist. Hoger werd reeds uiteengezet dat de bestreden 

beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht uitdrukkelijk en noodzakelijk steunt op de aanwezigheid 

van elementen die wijzen op een schijnsituatie, in casu het feit dat sprake zou zijn van een 

schijnhuwelijk, dat de verzoekende partij haar echtgenote zou hebben gebruikt om naar België te 

kunnen komen en om Belgische verblijfsdocumenten te kunnen bekomen. In casu kan dan ook worden 

aangenomen dat ook de tweede voorwaarde voor het van toepassing zijn van de hoorplicht is vervuld. 

 

Uit het administratief dossier blijkt geenszins dat de verzoekende partij, vóór het nemen van de 

bestreden beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht, op enigerlei wijze op de hoogte werd gesteld 

van het gegeven dat haar verblijfsrecht desgevallend zou worden beëindigd en dat haar op enigerlei 

wijze de mogelijkheid werd geboden haar standpunt in dit verband en/of haar standpunt aangaande de 

door haar echtgenote afgelegde verklaringen te kennen te geven. De verwerende partij betwist dit in 

haar nota met opmerkingen op zich niet, maar meent dat de verzoekende partij (en enkel de 

verzoekende partij) een gebrek aan zorgvuldigheid kan verweten worden. De verwerende partij stelt dat 

de verzoekende partij wist dat haar verblijf op het moment van de feitelijke scheiding aan voorwaarden 

was verbonden en dat zij dan ook zelf de nodige zorgvuldigheid aan de dag dient te leggen om de 

gemachtigde op de hoogte te brengen van de elementen waarvan zij denkt dat zij nuttig zouden zijn. 

Ook meent de verwerende partij dat de gemachtigde redelijkerwijze kon vaststellen dat de verzoekende 

partij haar situatie reeds had kenbaar gemaakt “middels voornoemde aanvraag”. De verwerende partij 

verliest met dit betoog echter uit het oog dat de thans bestreden beslissing tot beëindiging van het 

verblijfsrecht geen beslissing is die het gevolg is van een door de verzoekende partij ingediende 

aanvraag. Het betreft immers een beslissing die een einde stelt aan een verblijfsrecht, waarbij de Raad 

benadrukt dat uit artikel 42quater, § 1 van de vreemdelingenwet geenszins voortvloeit dat de 

gemachtigde in de opgesomde gevallen, waaronder het in casu relevante geval waarbij er geen 

gezamenlijke vestiging tussen de echtgenoten meer geacht wordt te zijn, de verplichting heeft het 

verblijfsrecht te beëindigen. Het gebruik van het woord “kan” duidt immers slechts op een mogelijkheid, 

waarbij de gemachtigde discretionair oordeelt of hij het opportuun acht van deze mogelijkheid ook 
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gebruik te maken. De verwerende partij kan dan ook niet voorhouden als dat de verzoekende partij er 

door de feitelijke scheiding zonder meer vanuit had moeten gaan dat haar verblijfsrecht zou worden 

beëindigd en dat zij op eigen initiatief op deze beslissing had moeten anticiperen. Bovendien gaat de 

verwerende partij met dit betoog hoe dan ook voorbij aan het feit dat de verzoekende partij uitdrukkelijk 

aanvoert dat zij tot op het moment van de kennisgeving van de thans bestreden bijlage 21 op 22 oktober 

2015 überhaupt geen kennis had van de klacht schijnhuwelijk die haar echtgenote tegen haar had 

neergelegd en dat zij nooit de mogelijkheid heeft gehad de huwelijkse problematiek van haar kant toe te 

lichten. Daargelaten de vraag of de verzoekende partij slechts op het ogenblik van de kennisgeving van 

de thans bestreden beslissing kennis kreeg van de klacht van haar echtgenote, dient hoe dan ook te 

worden vastgesteld dat uit het administratief dossier niet blijkt dat de verzoekende partij vóór het nemen 

van de thans bestreden bijlage 21 op 12 april 2011 weet had van deze klacht van 24 februari 2011 (of 

van de eerder door de echtgenote afgelegde verklaring van 5 januari 2011), zodat niet valt in te zien op 

welke manier de verzoekende partij in dit verband op eigen initiatief nuttige inlichtingen had kunnen 

verschaffen. Het betoog van de verwerende partij kan aldus geen afbreuk doen aan het feit dat de 

gemachtigde zijn beslissing om het verblijfsrecht van de verzoekende partij te beëindigen, heeft 

gesteund op haar persoonlijk gedrag, in casu het feit dat sprake zou zijn van een schijnhuwelijk, dat de 

verzoekende partij haar echtgenote zou hebben gebruikt om naar België te kunnen komen en om 

Belgische verblijfsdocumenten te kunnen bekomen, elementen die volgens de gemachtigde wijzen op 

een schijnsituatie zoals vereist in artikel 42quater, § 1, laatste lid van de vreemdelingenwet. 

 

Vervolgens voert de verwerende partij aan dat het vaag/theoretisch betoog omtrent de elementen die 

wijzen op een schijnhuwelijk en de voorgehouden integratie in het Rijk geenszins toelaat te besluiten dat 

de verzoekende partij elementen had kunnen aanvoeren die de inhoud van de bestreden beslissing had 

kunnen beïnvloeden. De verwerende partij besluit dat de verzoekende partij geen van de vermelde 

argumenten aannemelijk maakt.  

 

De Raad wijst erop dat het vervullen van de hoorplicht inderdaad slechts zin heeft voor zover het horen 

van de betrokkene de overheid informatie kan opleveren die haar behoedt voor een vals beeld van de 

feiten of die haar appreciatie van de feiten kan beïnvloeden (cf. RvS 21 juni 1999, nr. 81.126). Met 

andere woorden kan het niet voldoen aan de hoorplicht slechts dan tot de vernietiging van de aan de 

verzoekende partij opgelegde nadelige beslissing leiden, indien de verzoekende partij bij het vervullen 

van haar hoorrecht informatie kan aanreiken op grond waarvan de gemachtigde had kunnen overwegen 

om deze nadelige beslissing niet te nemen dan wel een minder nadelige beslissing te nemen. De 

verwerende partij maakt met haar betoog echter niet duidelijk op grond waarvan zij aanneemt dat het in 

casu niet relevant zou zijn geweest dat de verzoekende partij haar standpunt te kennen zou hebben 

kunnen geven. Er dient immers te worden vastgesteld dat de gemachtigde zich in casu aangaande de 

“elementen die wijzen op een schijnsituatie” – elementen die in casu voor het kunnen nemen van de 

bestreden beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht in de loop van het derde jaar doorslaggevend 

waren – uitsluitend heeft gesteund op de eenzijdige verklaringen van de echtgenote van de 

verzoekende partij. De verzoekende partij voert in het kader van haar tweede middel meermaals aan dat 

zij had wensen te repliceren op de feiten die haar werden aangemeten en dat zij de huwelijkse 

problematiek van haar kant had wensen toe te lichten. In het feitenrelaas van haar verzoekschrift brengt 

zij in dit verband ook enkele concrete elementen naar voren. Het is niet aan de Raad als 

annulatierechter om in de plaats van de gemachtigde deze elementen te beoordelen. Er dient in dit 

verband echter wel nogmaals te worden benadrukt dat het in het kader van de hoorplicht niet vereist is 

dat de gemachtigde met zekerheid tot het nemen van geen of een minder nadelige beslissing zou zijn 

gekomen, maar slechts dat de in het kader van het vervullen van de hoorplicht aangereikte informatie 

van die aard is dat de gemachtigde had kunnen overwegen om geen dan wel een minder nadelige 

beslissing te nemen. De verwerende partij kan in de concrete omstandigheden van de thans 

voorliggende zaak niet voorhouden, enerzijds, dat de verzoekende partij zich zou beperken tot een vaag 

en theoretisch betoog, en anderzijds, dat het voorafgaandelijk horen van de verzoekende partij geen 

informatie had kunnen opleveren die de gemachtigde kon hebben behoed voor een vals beeld van de 

feiten of die zijn appreciatie van de feiten had kunnen beïnvloeden.  

 

Gelet op het bovenstaande maakt de verzoekende partij een schending van de zorgvuldigheidsplicht en 

de hoorplicht aannemelijk. 

 

4.4 Het tweede middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de vernietiging van 

de beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht. De overige aangevoerde schendingen met 

betrekking tot voormelde beslissing behoeven geen verder onderzoek. 
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4.5 Het gegeven dat de beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht dient te worden vernietigd, leidt 

in voorliggende zaak tot de bijkomende conclusie dat ook het bevel om het grondgebied te verlaten niet 

rechtsgeldig werd genomen. De gemachtigde kan in casu immers geen bevel om het grondgebied te 

verlaten aan de verzoekende partij betekenen zonder eerst op een correcte en zorgvuldige wijze te 

hebben nagegaan of verblijfsrecht al dan niet kan worden beëindigd. 

 

Ook het bevel om het grondgebied te verlaten wordt zodoende vernietigd.  

 

5. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verwerende 

partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

12 april 2011 tot beëindiging van het verblijfsrecht met bevel om het grondgebied te verlaten wordt 

vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing wordt verworpen. 

 

Artikel 3 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig maart tweeduizend zestien 

door: 

 

mevr. I. VAN DEN BOSSCHE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS I. VAN DEN BOSSCHE 

 


