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 nr. 155 573 van 28 oktober 2015 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de gemeente Evergem 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kameroense nationaliteit te zijn, op 7 mei 2015 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de burgemeester van de gemeente 

Evergem van 16 april 2015 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

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. 

 

Gelet op de beschikking van 25 augustus 2015 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet. 

 

Gelet op het verzoek tot horen van 31 augustus 2015. 

 

Gelet op de beschikking van 8 september 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 oktober 

2015. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat L. DE MEYER verschijnt 

voor de verzoekende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

Onderzoek van het beroep 

 

1.1. In een eerste middel werpt verzoekster op, “schending van het artikel 8 van het Europees Verdrag 

tot de bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden( ondertekend te Rome 

op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 maart 1950 en van het proportionaliteitsbeginsel”. 

In een tweede middel werpt verzoekster op, “schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de 

motiveringsplicht en van verzoeksters rechten van verdediging. Manifeste beoordelingsfout.” 

 

1.2. Er dient op te worden gewezen dat overeenkomstig artikel 39/73, §2 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 partijen bij beschikking van 25 augustus 2015 de 
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grond werd meegedeeld waarop de kamervoorzitter zich steunt om te oordelen dat het beroep door 

middel van een louter schriftelijke procedure kan worden verworpen.   

 

1.3. Verzoekster richt op 31 augustus 2015 een schrijven aan de Raad, waarin zij verzoekt te worden 

gehoord. Door een verzoek tot horen in te dienen, maakt verzoekster kenbaar het niet eens te zijn met 

de in de beschikking opgenomen grond (zij wordt overeenkomstig artikel 39/73, §3 van de 

Vreemdelingenwet immers geacht in te stemmen met deze grond wanneer hij niet vraagt om te worden 

gehoord). In dit kader dient te worden benadrukt dat het verzoeken om een hoorzitting om alsnog zijn 

visie kenbaar te maken de enige functie van het verzoek tot horen is (cf. RvS 26 juni 2013, nr. 224.092; 

Wetsontwerp van 6 december 2010 houdende diverse bepalingen (II), Memorie van toelichting, Parl.St. 

Kamer, 2010-2011, nr. 53 0772/001, 25) en dit verzoek zodoende niet mag worden beschouwd als een 

bijkomende memorie. Bovendien dient erop te worden gewezen dat het verzoek tot horen er niet toe 

strekt verzoekster de mogelijkheid te geven onvolkomenheden in het verzoekschrift of – in voorkomend 

geval – de synthesememorie, hetzij deze waarop in de beschikking overeenkomstig artikel 39/73, §2 

van de Vreemdelingenwet precies wordt gewezen, hetzij andere, alsnog recht te zetten. Ook het betoog 

ter terechtzitting vermag dit niet te doen. 

 

1.4. In het proces-verbaal van 15 oktober 2015 staat het volgende vermeld: 

 

“De voorzitter zet de gronden uiteen van de beschikking die het voorwerp uitmaakt van de vraag om te 

worden gehoord. De verzoekende partij stelt dat de door haar bijgebrachte elementen voldoende waren 

om haar familie- en gezinsband aan te tonen en dat het gemeentebestuur, indien het van oordeel was 

dat dit niet het geval is, haar om bijkomende inlichtingen had moeten verzoeken en haar had moeten 

horen, terwijl nu geen enkele belangenafweging in verband met haar familieleven werd gemaakt. In dit 

verband verwijst de verzoekende partij naar artikel 74/13 van de wet van 15 december 1980. De 

verzoekende partij vraagt dat de Raad de bij wet voorziene gevolgen verbindt aan de afwezigheid van 

de verwerende partij.” 

 

1.5. Artikel 39/59, § 2 van de Vreemdelingenwet zegt wat het zegt. Het houdt niet in dat de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen op grond van de afwezigheid van de verwerende partij ter terechtzitting, 

verplicht is het beroep gegrond te verklaren. Deze bepaling heeft enkel tot gevolg dat de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen de eventuele excepties en het verweer ten gronde in de nota met 

opmerkingen van de verwerende partij niet dient te beantwoorden (cf. RvS 13 mei 2014, nr. 227.364), 

quod non in casu.  

 

1.6. In de beschikking van 25 augustus 2015 werd erop gewezen dat de bestreden beslissing niet werd 

getroffen door de Dienst Vreemdelingenzaken maar door de burgemeester en dat deze op afdoende 

wijze heeft gemotiveerd dat verzoekster niet binnen de gestelde termijn heeft aangetoond zich in de 

voorwaarden te bevinden om te genieten van het recht op verblijf van meer dan drie maanden, meer 

bepaald omdat de gevraagde documenten – met name het bewijs van voldoende bestaansmiddelen van 

de Belgische partner, het attest van aansluiting bij een ziektekostenverzekering voor elk gezinslid en de 

bewijzen dat de partners elkaar twee jaar kennen of één jaar samenwonen – niet werden voorgelegd. 

Verzoekster brengt ter terechtzitting aan dat de door haar bijgebrachte elementen voldoende waren om 

haar familie- en gezinsband aan te tonen, doch dit betreft een nieuw argument dat niet werd ontwikkeld 

in het verzoekschrift. Het kan niet voor het eerst ontwikkeld worden in de huidige fase van de procedure. 

In de beschikking werd voorts gesteld, “inzake de door verzoekster aangevoerde schending van het 

hoorrecht, merkt de Raad op dat het miskennen van het hoorrecht slechts tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing kan leiden indien deze beslissing een andere uitkomst zou kunnen hebben gehad 

indien de onregelmatigheid niet had plaatsgevonden. (HvJ 10 september 2013, C-383/13). Verzoekster 

toont dit in casu niet aan. De Raad benadrukt bovendien dat indien een vreemdeling naar behoren is 

gehoord over de onwettigheid van zijn verblijf in het kader van een verblijfsprocedure, deze vreemdeling 

niet noodzakelijkerwijze terug moet worden gehoord alvorens een verwijderingsbeslissing wordt 

genomen indien deze verwijderingsbeslissing nauw verbonden is met de weigering van een 

verblijfsaanvraag (zie HvJ 5 november 2014, C-166/13, Mukarubega, pt. 60). Verzoekster had in casu 

de mogelijkheid alle mogelijke relevante informatie aan het bestuur kenbaar te maken bij haar aanvraag 

om tot verblijf te worden gerechtigd als familielid van een Belgische onderdaan. De Raad ziet niet in 

waarom verzoekster nog bijkomend diende te worden gehoord.” Door ter terechtzitting te onderstrepen 

dat ze diende te worden gehoord, kan verzoekster de voormelde passage in de beschikking niet onder-

uit halen. Evenmin kan ze de opgeworpen schending van het hoorrecht een nieuwe grondslag geven 

door dit te verbinden aan een nieuw ontwikkeld argument (zie supra). 
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1.7. Voor wat betreft verzoeksters verwijzing naar artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, houdt deze 

bepaling geen motiveringsplicht in. De Raad ziet voorts niet in hoe van verwerende partij kan worden 

verwacht dat ze rekening houdt met verzoeksters gezinsleven indien, zoals in de bestreden beslissing 

wordt vastgesteld, de gevraagde documenten ter ondersteuning van de vestigingsaanvraag op grond 

van een duurzame relatie niet werden overgemaakt door verzoekster en er dus geen elementen voor-

liggen die vatbaar zijn voor een afweging in het licht van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. 

Verzoekster specifieert ook niet de elementen die ze aangaande haar gezinsleven zou hebben overge-

maakt aan de verwerende partij, laat staan aangaande haar gezondheidstoestand en het belang van het 

kind waaromtrent ze de verwachting kon koesteren dat verwerende partij ermee rekening zou houden. 

Ten slotte werd in de beschikking op een uitgebreide wijze gesteld dat geen schending van artikel 8 

EVRM voorligt, dat nauw verband houdt met artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet .           

   

1.8. Derhalve blijft de beschikking overeind. 

 

De middelen zijn 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 achtentwintig oktober tweeduizend vijftien 

door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


