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 nr. 119 334 van 21 februari 2014 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Slowaakse nationaliteit te zijn, op 4 november 2013 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding die een einde 

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

(bijlage 21) van 28 juni 2013. 

 

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 8 januari 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 februari 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, 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. Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekster op 19 november 2013 een aanvraag indient 

voor een verblijfskaart als familielid van een burger van de Unie, in de hoedanigheid van echtgenote. 

 

1.2. Op 8 januari 2013 wordt verzoekster in het bezit gesteld van een E-kaart. 

 

1.3. Op 28 juni 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) een 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 bestreden beslissing, die op 7 oktober ter kennis gebracht wordt. 
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De motieven van de bestreden beslissing luiden als volgt: 

 

“Mevrouw B., V. diende op 19/11/2012 een aanvraag voor een verklaring van inschrijving in als 

echtgenote van de heer B., M. (…). Zij bekwam de E-kaart op 08/01/2013. 

Haar kinderen Z., R. en Z., H. dienden op hun beurt op 19/11/2012 een aanvraag voor een verklaring 

van inschrijving in in functie van hun stiefvader B., M. (…). Zij werden in het bezit gesteld van een E-

kaart op 19/04/2013. 

De echtgenoot/stiefvader B., M. kan echter niet meer genieten van de meer voordelige 

verblijfsbepalingen overeenkomstig artikel 40 van de wet van 15.12.1980 gezien hij niet meer voldoet 

aan de voorwaarden van art.40, §4 van de wet van 15.12.1980 en tevens een onredelijke belasting 

vormt voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. Er werd om die reden dan ook , overeenkomstig 

art.42 bis van diezelfde wet, reeds een einde gesteld aan het verblijf van de heer B., M. (…) (zie bijlage 

21 dd.28.06.2013). 

Overeenkomstig art. 42ter, §1,1° van de wet van 15.12.1980 dient er dan ook een einde gesteld te 

worden aan het verblijfsrecht van de echtgenote B., V. en de stiefkinderen Z., R. en Z., H. 

aangezien er een einde werd gesteld aan het verblijfsrecht van de burger van de Unie die zij 

vervoegd hebben. 

Nergens uit het dossier blijkt dat mevrouw of de meerderjarige zoon Z., R. eventueel zelf aan de 

voorwaarden van art. 40 §4 (wet 15.12.1980) zouden beantwoorden om in eigen hoofde het 

verblijfsrecht te kunnen behouden. Een controle van de gegevensbank van de RSZ bevestigt dit. 

Bovendien blijkt uit het dossier van de burger van de Unie die zij hebben vervoegd dat deze een volledig 

leefloon geniet als persoon die een gezin ten laste heeft. Ook dit wijst erop dat de betrokkenen geen 

eigen economische activiteit in België uitoefenen en dus niet in eigen hoofde voldoen aan de 

verblijfsvoorwaarden overeenkomstig artikel 40, §4 van de wet van 15.12.1980. 

Voor zover er humanitaire bezwaren zouden zijn overeenkomstig art. 42ter, §1, 3°lid van diezelfde wet 

dient opgemerkt te worden dat de mevrouw als Slowaakse onderdaan zonder problemen in staat moet 

zijn terug te keren naar eigen land of zich te vestigen in een andere lidstaat waar de echtgenoot 

(eveneens EU-onderdaan) zelf aan de voorwaarden voldoet, onafgezien van eventuele humanitaire 

elementen in overeenstemming met art 42ter §1, 3
e
 lid (wet 15.12.1980) Ongeacht enige humanitaire 

elementen is het in het belang van de kinderen dat zij hun moeder vergezellen gezien deze niet langer 

aan de verblijfsvoorwaarden voldoet. In het gezelschap van hun moeder moeten zij zich evengoed 

kunnen ontwikkelen en opgroeien in een andere lidstaat naar keuze of eventueel een derde land waar 

zij kunnen inreizen en verblijven.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

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

ingegaan worden op de vraag van de verweerder om de kosten van het geding ten laste te leggen van 

verzoekster. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voert de verzoekster de schending aan van de artikelen 40, §4 en 42bis 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), van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de 

zorgvuldigheidsplicht en de motiveringsplicht en van de rechten van verdediging. Verzoekster voert ook 

aan dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout. In een tweede middel voert de verzoekster de 

schending aan van artikel 42ter van de vreemdelingenwet, van de motiveringsplicht en de 

zorgvuldigheidsplicht, van de hoorplicht en van de rechten van verdediging. 

 

De middelen worden als volgt uiteengezet: 

 

“Eerste middel : Schending van de artikelen 40§4 en 42bis van de Wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen (Vw.); van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. van de algemene rechtsbeginselen en 

beginselen van behoorlijk bestuur. meer bepaald de zorgvuldigheidsverplichting en de 

motiveringsplicht en verzoeksters rechten van verdediging. 

Manifeste beoordelingsfout. 
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1. 

Artikel 2 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen bepaalt dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. Dat dit 

impliceert dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht niet enkel het dictum moet omvatten, maar 

tevens de redenen moet weergeven op grond waarvan de beslissing werd genomen. Terwijl artikel 3 

van deze wet voorschrijft dat de motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet 

vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Daarbij moet volgens dit zelfde artikel de 

motivering afdoende zijn, of met andere woorden dat deze pertinent moet zijn en duidelijk te maken 

hebben met de beslissing
1
. 

Dat dient te worden opgemerkt dat de motivatie in de bestreden beslissing evenwel niet afdoende is. 

In de bestreden beslissing wordt aan verzoeksters verblijf op het Belgische grondgebied echter een 

einde gesteld overeenkomstig art. 42ter van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

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

2. 

Dat verweerder in de bestreden beslissing stelt dat verzoekster het verblijfsrecht in België niet kan 

toegestaan worden nu haar echtgenoot, de heer M.B., zelf het verblijfsrecht niet langer meer kan 

uitoefenen. 

Dat volgens verweerder verzoekster of haar meerderjarige zoon, Z., R., evenmin zelf aan de 

voorwaarden van art. 40§4 Vw. zouden beantwoorden om in eigen hoofde het verblijfsrecht te kunnen 

behouden. 

3. 

Dat dient te worden vastgesteld dat verweerder de beslissing niet zorgvuldig voorbereid heeft daar hij 

niet beschikte over alle relevante elementen om met kennis van zaken de beslissing te kunnen nemen. 

Dat verweerder geenszins heeft rekening gehouden met het feit dat verzoeksters echtgenoot niet 

uitgenodigd werd bijkomende stukken/informatie ter zijner verdediging neer te leggen aangaande zijn 

(reële kans op tewerkstelling in België. 

Dat verzoeksters echtgenoot dan ook een beroep tot nietigverklaring heeft ingediend bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen tegen de hem betekende beslissing die een einde stelt aan het recht op 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten dd. 28 juni 2013. 

4. 

Dat voorts verzoekster zelf evenmin werd uitgenodigd bewijsstukken neer te leggen waaruit blijkt dat 

zijzelf of haar meerderjarige zoon, Z., R., zelf aan de voorwaarden van art. 40§4 Vw. minstens aan het 

art. 42bis Vw. beantwoorden om in eigen hoofde het verblijfsrecht te kunnen behouden. 

Dat er sprake is van schending van de motiverings- en de zorgvuldigheidsplicht, van de hoorplicht en 

van verzoeksters rechten van verdediging nu verzoekster en haar meerderjarige zoon niet uitgenodigd 

werden bijkomende stukken ter hun verdediging neer te leggen. 

Dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout. 

Verweerder heeft de beslissing niet zorgvuldig voorbereid daar hij niet beschikte over alle relevante 

elementen om met kennis van zaken de beslissing te kunnen nemen. 

5. 

Dat verzoeksters meerderjarige zoon Z., R. wel degelijk voldoet aan de voorwaarden van het art. 40§4 

minstens aan het art. 42bis van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en verzoekster en haar 

kinderen derhalve geenszins een beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan 

drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten dd. 28 juni 2013 kon worden betekend. 

Dat immers verzoeksters meerderjarige zoon, Z., R., in België door de FOD Sociale Zekerheid als 

handicap werd erkend en een inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming 

werd toegekend (cf. stuk 2). 

Dat verweerder heeft nagelaten voorafgaandelijk bij verzoekster en haar zoon informatie in te winnen 

alvorens een beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden met 

bevel om het grondgebied te verlaten verzoekster te betekenen. 

Dat verzoekster verwijst naar het arrest dd. 15.03.2012 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(nr. 77 256) waarin werd geoordeeld dat verweerder onzorgvuldig te werk gaat wanneer hij nalaat 

voorafgaandelijk informatie te winnen omtrent de situatie van de verzoekende partij in het licht van de 

toepassing van art. 42bis§2 Vw. 

Tweede middel : Schending van het artikel 42ter van de Wet van 15 december 1980 betreffende 

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

van de motiverings-en de zorgvuldigheidsverplichting. van de hoorplicht en van verzoeksters 

rechten van verdediging. 

Art. 42ter §1, laatste lid, Vw. stelt het volgende : 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

"Bij de beslissing om een einde te stellen aan het verblijf houdt de minister of zijn gemachtigde rekening 

met de duur van het verblijf van de betrokkene in het Rijk, diens leeftijd, 

gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk en de 

mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong". 

Dat verweerder gehouden was, alvorens een beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten te nemen ten aanzien van 

verzoekster, burger van de Unie en terzelfdertijd familielid van een burger van de Unie, rekening te 

houden met verzoeksters integratie en haar sociaal-economische situatie in België. 

Dat verweerder, alvorens een beslissing te nemen, geenszins een grondig onderzoek heeft verricht naar 

de gezondheidstoestand van verzoekster en haar kinderen, naar hun sociaal-economische situatie, naar 

hun integratie in de Belgische samenleving, naar de duur van hun verblijf in België en naar de mate 

waarin zij nog bindingen hebben met hun land van oorsprong. 

Dat verzoekster en haar kinderen door verweerder onvoldoende werden gehoord evenmin werden zij 

duidelijk uitgenodigd bewijsstukken aangaande hun gezinsleven, hun gezondheidstoestand, hun 

sociaal- economische situatie, hun integratie, de duur van hun verblijf in België en de mate waarin zij 

bindingen hebben met hun land van oorsprong neer te leggen. 

Dat er door verweerder geen enkele grondige afweging is gebeurd. 

Dat door verweerder geenszins rekening werd gehouden met het feit dat verzoeksters zoon, Z., R., 

recent opnieuw (voor bijna 2 maanden) werd opgenomen in het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Camillus 

wegens psychotische symptomatologie en middelennabusus en dat hij in België verder begeleid dient te 

worden (cf. stuk 3). 

Dat er sprake is van schending van de motiverings-en de zorgvuldigheidsplicht, van de hoorplicht en 

van verzoeksters rechten van verdediging.” 

 

Omwille van hun onderlinge samenhang worden deze middelen samen onderzocht. 

 

3.2. De Raad stelt vast dat ten aanzien van verzoekster een zogenaamde ‘volgbeslissing’ genomen 

werd, aangezien de gemachtigde verwijst naar de beëindiging van het verblijfsrecht met bevel om het 

grondgebied te verlaten van dezelfde dag in hoofde van haar echtgenoot. De gemachtigde stelt dat 

verzoekster bijgevolg zelf geen verblijf meer heeft in België. 

In casu stelt de Raad eveneens vast dat het derde deel van het eerste middel dat verzoekster 

ontwikkelt, gericht is tegen de beslissing van haar echtgenoot en niet slaat op de bestreden beslissing. 

Middelen die geen betrekking hebben op de bestreden akte zijn niet ontvankelijk. 

Ten overvloede merkt de Raad op dat het beroep dat de echtgenoot van verzoekster heeft ingediend 

tegen de beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel 

om het grondgebied te verlaten van 28 juni 2013 door de Raad werd verworpen bij arrest nr. 119 333 

van 21 februari 2014. 

 

3.3. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster V.B. als enige verzoekende partij optreedt. In de 

bestreden beslissing wordt niettemin ook een eind einde gesteld aan het verblijfsrecht van verzoeksters 

zoon R.Z.: “Overeenkomstig art. 42ter, §1,1° van de wet van 15.12.1980 dient er dan ook een einde 

gesteld te worden aan het verblijfsrecht van de echtgenote B., V. en de stiefkinderen Z., R. en Z., H. 

aangezien er een einde werd gesteld aan het verblijfsrecht van de burger van de Unie die zij vervoegd 

hebben.” 

 

De Raad stelt aan de hand van de stukken die zich bevinden in het administratief dossier vast dat  R.Z. 

geboren is op 18 augustus 1991. De Raad dient dus vast te stellen dat R.Z. op het moment van 

indienen van het beroep tot nietigverklaring bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen meerderjarig 

was. 

 

Bij het verzoekschrift werd geen enkel stuk toegevoegd waaruit blijkt dat er ten opzichte van R.Z. enige 

beschermingsmaatregel genomen is of dat verzoeksters zou toelaten als wettelijke vertegenwoordiger 

van R.Z. de vernietiging van de beslissing van de gemachtigde van 28 juni 2013 te vorderen.  

 

Het bovenvermelde houdt in dat R.Z. overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid, van de vreemdelingenwet 

dat bepaalt dat “De beroepen bedoeld in artikel 39/2 (…) voor de Raad (kunnen) worden gebracht door 

de vreemdeling die doet blijken van een benadeling of van een belang.” zelf het beroep tot 

nietigverklaring had kunnen instellen of zich in deze had kunnen laten bijstaan door een advocaat, 

overeenkomstig het gestelde in artikel 39/56, derde lid, van de vreemdelingenwet, dat het volgende 

bepaalt: “De partijen mogen zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door advocaten die ingeschreven 

zijn op de tabel van de Orde der Advocaten of op de lijst van de stagiairs, alsook, volgens de bepalingen 
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van het Gerechtelijk Wetboek, door de onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie die 

gerechtigd zijn om het beroep van advocaat uit te oefenen.” 

 

Nu de heer R.Z. meerderjarig is doch in het verzoekschrift niet vermeld wordt als verzoekende partij, ziet 

de Raad niet in welk belang verzoekster heeft bij het onderdeel van het eerste middel betreffende de 

inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming van de heer R.Z. Het vijfde 

onderdeel van het eerste middel is onontvankelijk. 

 

3.4. Wat de ingeroepen schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreft, dient te 

worden gesteld dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing 

kunnen gelezen worden zodat de verzoekster er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen 

nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover 

ze in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht 

voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298).  

 

De Raad merkt op dat de verzoekster de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert en bijgevolg dient 

het middel  te worden bekeken vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht.  

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn 

beoordeling in de plaats te stellen van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn 

wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen.  

 

De Raad wijst er op dat het zorgvuldigheidbeginsel 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). 

 

De aangevoerde schendingen van de materiële motiveringsplicht en van de zorgvuldigheidsplicht 

worden onderzocht in toepassing van de aangevoerde schending van artikel 42ter van de 

vreemdelingenwet, waarop de bestreden beslissing is gesteund. 

 

3.5. Artikel 42ter, §1 van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“§1 Tenzij de familieleden van een burger van de Unie die zelf burger van de Unie zijn, zelf een 

verblijfsrecht uitoefenen als bedoeld in artikel 40, §4, of opnieuw voldoen aan de in artikel 40bis, §2, 

bedoelde voorwaarden, kan er binnen vijf jaar na de erkenning van hun recht op verblijf in de 

hoedanigheid van familielid van de burger van de Unie, een einde gesteld worden aan hun verblijfsrecht 

door de minister of zijn gemachtigde in de volgende gevallen: 

1° er wordt een einde gesteld aan het verblijfsrecht van de burger van de Unie die zij begeleid of 

vervoegd hebben; 

(…) 

Bij de beslissing om een einde te stellen aan het verblijf houdt de minister of zijn gemachtigde rekening 

met de duur van het verblijf van de betrokkene in het Rijk, diens leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- 

en economische situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft 

met zijn land van oorsprong.” 

 

3.6. Uit het administratief dossier en de bestreden beslissing blijkt dat het verblijfsrecht van de heer 

M.B., echtgenoot van verzoekster, op 28 juni 2013 beëindigd werd. Nu het verblijfsrecht van verzoekster 

in toepassing van artikel 40bis, §2, 1° van de vreemdelingenwet steunde op dat van haar echtgenoot, 

werd op 28 juni 2013 het verblijfsrecht van verzoekster eveneens beëindigd in toepassing van artikel 

42ter, §1, 1° van de vreemdelingenwet. 

 

Daarenboven, waar verzoekster aanvoert dat ze door de verweerder niet werd uitgenodigd om 

bewijsstukken neer te leggen waaruit zou blijken dat ze zelf aan de voorwaarden van artikel 40, §4 van 

de vreemdelingenwet of 42bis van de vreemdelingenwet zou beantwoorden om in eigen hoofde een 

verblijfsrecht te verkrijgen, stelt de Raad vast dat de bestreden beslissing vermeldt dat de heer M.B. een 

volledig leefloon geniet als persoon die een gezin ten laste heeft, wat erop wijst dat verzoekster geen 

eigen economische activiteit in België uitoefent en dus niet in eigen hoofde voldoet aan de voorwaarden 

van artikel 40, §4 van de vreemdelingenwet. Verzoekster voert geen concrete elementen aan die deze 

vaststelling betwisten of weerleggen.  
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Verzoekster voert in het tweede middel aan dat de gemachtigde in strijd met artikel 42ter, §1, laatste lid 

van de vreemdelingenwet “geenszins een grondig onderzoek heeft verricht naar de 

gezondheidstoestand van verzoekster en haar kinderen, naar hun sociaal-economische situatie, naar 

hun integratie in de Belgische samenleving, naar de duur van hun verblijf in België en naar de mate 

waarin zij nog bindingen hebben met hun land van oorsprong.” 

 

In de bestreden beslissing motiveert de gemachtigde echter: “Voor zover er humanitaire bezwaren 

zouden zijn overeenkomstig art. 42ter, §1, 3°lid van diezelfde wet dient opgemerkt te worden dat de 

mevrouw als Slowaakse onderdaan zonder problemen in staat moet zijn terug te keren naar eigen land 

of zich te vestigen in een andere lidstaat waar de echtgenoot (eveneens EU-onderdaan) zelf aan de 

voorwaarden voldoet, onafgezien van eventuele humanitaire elementen in overeenstemming met art 

42ter §1, 3
e
 lid (wet 15.12.1980).” 

 

Uit deze passage blijkt duidelijk dat de gemachtigde in toepassing van artikel 42ter, §1, laatste lid van 

de vreemdelingenwet wel degelijk een onderzoek heeft gevoerd naar de situatie van verzoekster, maar 

tot de conclusie is gekomen dat deze geen bezwaar vormde om een einde te stellen aan het 

verblijfsrecht van verzoekster. Het tweede middel mist feitelijke grondslag. 

 

Waar verzoekster stelt dat haar zoon werd opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis en verwijst naar 

een medisch document van 19 juli 2013, merkt de Raad op dat dit dateert van na de bestreden 

beslissing van 28 juni 2013 en op dat moment dan ook niet ter kennis was van de gemachtigde. De 

regelmatigheid van een administratieve beslissing dient echter te worden beoordeeld in functie van de 

gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze te 

nemen (RvS 23 september 2002, nr. 110 548; RvS 26 februari 2009, nr. 4069 (c) en vaste rechtspraak 

van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: RvV 25 oktober 2007, nr. 3139; RvV 20 november 2007, 

nr. 3810; RvV 16 juni 2008, nr. 12 612; RvV 27 mei 2008, nr. 11 815; RvV 15 september 2008 nr. 

15.886: RvV 2 oktober 2008, nr. 16 875; RvV 23 januari 2009, nr. 21 875; RvV 19 maart 2009, nr. 24 

736; RvV 15 juni 2009, nr. 28 654). 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zou zijn bevoegdheid overschrijden door bij zijn 

wettigheidstoetsing rekening te houden met gegevens die dateren van na de bestreden beslissing (RvS 

18 juni 2009, nr. 194 395). 

 

3.7. Verzoekster voert ook aan dat de gemachtigde heeft nagelaten haar uit te nodigen om 

bewijsstukken neer te leggen en stelt dat de zorgvuldigheidsplicht, de hoorplicht en de rechten van 

verdediging geschonden werden. 

 

Daargelaten de vraag of verzoekster gehoord diende te worden door de gemachtigde alvorens een 

einde werd gesteld aan haar recht op verblijf, merkt de Raad op dat luidens vaste rechtspraak van het 

Hof een 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 leidt, wanneer deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen 

hebben (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 38 met verwijzing naar de arresten van 

14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C-301/87, Jurispr. blz. I-307, punt 31; 5 oktober 2000, 

Duitsland/Commissie, C-288/96, Jurispr. blz. I-8237, punt 101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde 

Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C-141/08 P, Jurispr. blz. I-9147, punt 94, en 6 september 

2012, Storck/BHIM, C-96/11 P, punt 80). 

 

Hieruit volgt dat in casu niet elke onregelmatigheid bij de uitoefening van het hoorrecht tijdens een 

administratieve procedure, in dit geval de besluitvorming inzake het beëindigen van een recht op verblijf 

van meer dan drie maanden, een schending van het hoorrecht oplevert. Voorts is niet elk verzuim om 

het hoorrecht te eerbiedigen zodanig dat dit stelselmatig tot de onrechtmatigheid van het genomen 

besluit leidt. (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 39) 

 

Om een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, dient de Raad in casu aan de hand van de 

specifieke feitelijke en juridische omstandigheden van het geval na te gaan of er sprake is van een 

onregelmatigheid die het hoorrecht op zodanig wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een 

andere afloop had kunnen hebben, met name omdat verzoekster in casu specifieke omstandigheden 

had kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek het beëindigen van het recht op verblijf hadden 

kunnen beïnvloeden. (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 40) 
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In casu, stelt de Raad vast dat verzoekster zich beperkt tot een louter betoog waarbij ze stelt dat 

“verzoekster en haar kinderen door verweerder onvoldoende werden gehoord evenmin werden zij 

duidelijk uitgenodigd bewijsstukken aangaande hun gezinsleven, hun gezondheidstoestand, hun 

sociaal- economische situatie, hun integratie, de duur van hun verblijf in België en de mate waarin zij 

bindingen hebben met hun land van oorsprong neer te leggen.” en dat verzoekster niet met concrete 

elementen aangeeft welke specifieke omstandigheden ze dan wel zou hebben aangevoerd binnen het 

kader van het hoorrecht die zouden hebben kunnen leiden tot een andere afloop van de administratieve 

procedure, met name een niet-beëindiging van het recht op verblijf. Verzoekster beperkt zich tot een 

theoretische discussie die niet tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden. Een 

schending van de hoorplicht, noch van de rechten van verdediging kan worden vastgesteld. 

 

Een schending van artikel 40, §4, artikel 42bis of artikel 42ter van de vreemdelingenwet, noch van de 

materiële motiveringsplicht of van de zorgvuldigheidsplicht wordt aangetoond. Een manifeste 

beoordelingsfout wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Verzoekster heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel. 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig februari tweeduizend veertien 

door: 

 

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

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT M. MAES 

 


