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 nr. 160 426 van 20 januari 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

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

30 september 2015 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 

20 augustus 2015 die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 21), aan de verzoekster ter kennis gebracht op 19 september 2015. 

 

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 5 oktober 2015 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 10 november 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

7 december 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat M. SAMPERMANS 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, 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 24 april 2013 dient de verzoekster een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie, in de hoedanigheid van echtgenote van E.K.. Zij wordt op 7 november 2013 in 

het bezit gesteld van een F-kaart. 

 

1.2. In het verslag van samenwoonst of van gezamenlijke vestiging van de inspecteur van de politie van 

18 februari 2014 wordt bevestigd dat de echtgenoot van de verzoekster is teruggekeerd naar Nederland. 
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1.3. Met een schrijven van 31 oktober 2014 wordt de verzoekster uitgenodigd om in het kader van het 

onderzoek van haar dossier over de eventuele intrekking van haar verblijfsrecht en overeenkomstig 

artikel 42quater, § 1, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: 

Vreemdelingenwet) ten laatste 30 dagen na de betekening van dat schrijven alle documenten die nuttig 

kunnen zijn voor haar dossier over te maken aan het gemeentebestuur van haar woonplaats. De 

verzoekster neemt hiervan kennis op 15 november 2014. 

 

De verzoekster legt de volgende documenten voor: een inschrijvingsattest voor een cursus Nederlands, 

een arbeidsovereenkomst, een attest geslaagd voor het basisexamen inburgering, een verklaring op eer 

door haar broer, een identiteitsstuk, een attest van het ocmw, een bewijs van aansluiting ziekenfonds en 

loonfiches. 

 

Op 20 augustus 2015 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de 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 thans bestreden beslissing die aan de verzoekster op 19 september 2015 

wordt ter kennis gebracht. Deze beslissing luidt als volgt: 

 

“(…) 

In uitvoering van artikel 42quater van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en 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 er een einde gesteld aan het verblijf van: 

(…) 

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

 

Reden van de beslissing:  

 

Betrokkene bekwam het verblijfsrecht als familielid van een burger van de Unie, na een aanvraag van 

24/04/2013 in functie van haar echtgenoot E. K. (…). Intussen is de situatie van betrokkene totaal 

gewijzigd.  

 

Uit de gegevens van het rijksregister blijk dat zijn echtgenote/partner, nl. E. K. (…) sedert 07/07/2014 

het land heeft verlaten. Vandaar dat overeenkomstig art. 42 quater, §1, 2° een einde kan gesteld 

worden aan het verblijfsrecht van betrokkene. 

 

Om overeenkomstig dit wetsartikel rechtsgeldig een einde te kunnen stellen aan het verblijfsrecht van 

betrokkene moet overeenkomstig art. 42 quater, §2 van de wet van 15.12.1980 rekening gehouden 

worden met de gezinssituatie van betrokkene alsook overeenkomstig art. 42quater, §1 met eventuele 

humanitaire elementen. 

Op 31 10 2014 werd betrokkene verzocht daarover informatie te verschaffen. Daarop legde betrokkene 

volgende stavingsdocumenten voor: 

- Inschrijvingsattst voor een cursus NL 

- Contract werk via dienstencheques + addendum vanaf 24/09/2014 voor onbepaalde duur 

- Attest geslaagd voor het basisexamen inburgering 

- Verklaring op eer van haar broer waar zij momenteel inwoont 

- Attest van het OCMW dat zij geen uitkering ontving en ontvangt dd. 21/11/2014  

- Loonfiches voor aug, sept, en okt 2014 

 

Wat betreft de humanitaire elementen waarmee rekening dient gehouden te worden bij de beoordeling 

van het verblijfsrecht heeft betrokkene eigenlijk niets dienstig overgemaakt. Uit geen van de 

documenten blijkt immers dat de duur van zijn verblijf in België, haar leeftijd, gezondheidstoestand, 

gezins- en economische situatie, sociale en culturele integratie en de mate van bindingen met het land 

van oorsprong, de beëindiging van het verblijfsrecht in de weg staat. 

Wat betreft de sociale en culturele integratie werden bewijzen overgemaakt waaruit blijkt dat betrokkene 

Nederlands heeft geleerd en niet ten laste is geweest van het ocmw. Op zich zijn dit uiteraard twee 

positieve elementen, maar er kan bezwaarlijk gesteld worden dat deze elementen als blijken van 

uitzonderlijke integratie getuigen, eerder van een gebruikelijk parcours. Ook wel omdat het leren van het 

Nederlands deel uitmaakt van de verplichte inburgering van een niet-EU burger in Vlaanderen. Over 

betrokkenes banden met het land van oorsprong of het gebrek daaraan heeft betrokkene zelf niets 

spontaan voorgelegd. 
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Betrokkene legt bewijzen van tewerkstelling voor. Van een uitzonderlijke graad van integratie getuigt dit 

echter niet. Indien de wetgever (in deze Europa, die ten grondslag ligt aan de uitzonderingen zoals 

opgesomd in art. 42quater, §4 van de wet van 15.12.1980 dmv de richtlijn 2004/38) vond dat 

tewerkstelling volstond als reden om het verblijfsrecht verder te zetten, ondanks de beëindigde 

gezinshereniging, zou de voorwaarde dat er minstens 3 jaar wettelijke samenwoonst moet geweest zijn, 

niet zijn opgenomen. 

 

Uit het geheel van de voorgelegde stavingsdocumenten blijkt niet dat betrokkene het verblijfsrecht kan 

behouden of een beëindiging van het verblijfsrecht om humanitaire redenen onwenselijk is.  

 

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

Wettelijke basis artikel 7,1,2° van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België is verstreken. 

(…)” 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voert de verzoekster de schending aan van de artikelen 8 en 13 van het 

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM), 

van het artikel 14, § 1, van het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake Burgerlijke en 

Politieke Rechten (hierna: BuPo-verdrag), van de artikelen 10, 11, 149, 159 en 191 van de Grondwet, 

van de artikelen 39/2, § 1, 39/65 en 42quater, §§ 1 en 5, van de Vreemdelingenwet, van het beginsel 

“audi et alteram partem”, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de hoorplicht, van het recht op 

verdediging, van de tegensprekelijkheid en van de wapengelijkheid. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“Het artikel 42quater van de Vreemdelingenwet omschrijft een aantal gevallen waarin de minister of zijn 

gemachtigde de mogelijkheid heeft om een einde te maken aan het verblijf van een familielid van een 

EU-burger of een Belg. Het woord ‘kan’ wijst erop dat de minister geenszins verplicht is om een over te 

gaan tot de intrekking va het verblijfsrecht wanneer één van de in het artikel genoemde gevallen zich 

voordoet, maar dat de minister integendeel een discretionaire beslissingsmacht geniet.  

 

De minister kan er namelijk voor kiezen om het verblijfsrecht niet te beëindigen wanneer bijkomende 

omstandigheden in de concrete zaak dit niet verantwoorden. Een degelijke afweging van belangen is in 

deze dan ook vereist.  

 

Het spreekt namelijk voor zich dat er voorzichtig dient te worden omgegaan met de intrekking van het 

verblijf van de vreemdeling die door de wet ertoe gerechtigd is zich te vervoegen met zijn familielid, en 

die vaak al duurzaam is geïntegreerd en een sociaal leven heeft opgebouwd in België. Derhalve dient 

rekening gehouden te worden met de concrete omstandigheden, en dienen deze ook zo volledig 

mogelijk nagegaan te worden.  

 

Overeenkomstig het artikel 42 quater, §1, alinea 3 van de Vreemdelingenwet, dient de minister of zijn 

gemachtigde bij de beslissing om een einde te stellen aan het verblijf rekening te houden 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. 

 

Uit de parlementaire voorbereiding van de Wet van 25 april 2007, die ondermeer het artikel 42quater 

invoegde in het Vreemdelingenwetboek, blijkt dat de wetgever bij de invoering van het genoemde artikel 

verwijst naar de preambule en verschillende bepalingen van de Richtlijn 2004/38/EG en het artikel 8 van 

het EVRM
1
. Bij het nemen van een beslissing tot het beëindigen van een verblijfsrecht, dient de minister 

of zijn gemachtigde een afweging te maken van alle belangen die in het geding zijn, en die gerelateerd 

zijn aan de individuele situatie van de betrokkene.  

 

De minister of zijn gemachtigde dient na te gaan of de betrokkene zijn verblijfsrecht niet kan behouden 

op basis van strikt persoonlijke gronden, aangezien de elementen die het behoud van het verblijfsrecht 

zouden kunnen verantwoorden, eveneens voortkomen uit het privé-leven van de betrokkene.  
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Wanneer de betrokkene niet de mogelijkheid krijgt om op concrete en efficiënte manier de elementen te 

doen gelden die zouden kunnen leiden tot het behoud van zijn verblijfsrecht, miskent de minister of zijn 

gemachtigde het artikel 8 EVRM, in samenlezing met het artikel 13 EVRM, het principe van de 

wapengelijkheid, het artikel 10 en 11 van de Grondwet en het artikel 14, §1 van het Verdrag inzake de 

personele en politieke rechten.  

 

Teneinde op geldige wijze zijn argumenten te doen gelden, dient de betrokkene gehoord te worden 

alvorens er een beslissing tot beëindiging van het verblijf genomen wordt. Verwerende partij moet 

namelijk de betrokkene uitnodigen om zijn standpunt kenbaar te maken alvorens de beslissing wordt 

genomen om een einde te stellen aan het verblijfsrecht en er een bevel om het grondgebied te verlaten 

wordt afgeleverd.  

 

Wanneer er namelijk een ernstige individuele maatregel wordt getroffen die de belangen van de 

betrokkene zwaar kan aantasten en die gegrond is op een gegeven dat hem als een tekortkoming wordt 

aangerekend, dient de betrokken vreemdeling te worden gehoord
2
.  

 

Alvorens een beslissing te nemen dient het bestuur namelijk volledig ingelicht te zijn over de belangrijke 

gegevens die deze beslissing kunnen beïnvloeden. Vervolgens dienen deze gegevens zorgvuldig te 

worden onderzocht en afgewogen
3
. 

 

De Richtlijn 2004/38/EG preciseert zelf niet of, en onder welke voorwaarden, onderdanen van derde 

landen het recht hebben om gehoord te worden alvorens er een beslissing wordt genomen die een 

einde stelt aan hun verblijfsrecht.  

 

Het Hof van Justitie stelt echter duidelijk dat het recht om gehoord te worden waarborgt dat eenieder in 

staat wordt gesteld naar behoren en daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het kader van 

een administratieve procedure en voordat een besluit wordt genomen dat zijn belangen op nadelige 

wijze kan beïnvloeden. 

 

Volgens de rechtspraak van het Hof heeft de regel dat aan de adressaat van een bezwarend besluit de 

gelegenheid moet worden gegeven om zijn opmerkingen kenbaar te maken voordat dit besluit wordt 

genomen, tot doel de bevoegde autoriteit in staat te stellen naar behoren rekening te houden met alle 

relevante elementen. Die regel beoogt met name, ter verzekering van de effectieve bescherming van de 

betrokken persoon, deze laatste in staat te stellen om een vergissing te corrigeren of persoonlijke 

omstandigheden aan te voeren die ervoor pleiten dat het besluit wordt genomen, niet wordt genomen of 

dat in een bepaalde zin wordt besloten
4
.  

 

Volgens de rechtspraak van het Hof moet het recht om te worden gehoord, worden geëerbiedigd, ook al 

voorziet de toepasselijke wetgeving niet uitdrukkelijk in een dergelijke formaliteit
5
.  

 

Rekening houdende met deze finaliteit van het recht om gehoord te worden, heeft verwerende partij de 

plicht om alle informatie te verzamelen die haar ertoe in staat stelt om met kennis van zaken een 

beslissing te nemen. Verwerende partij moet aldus de betrokkene uitnodigen om gehoord te worden 

over de redenen die eraan in de weg zouden kunnen staan dat het verblijfsrecht beëindigd wordt, en 

meer in het bijzonder over de elementen die genoemd worden in het artikel 42quater, §1, 3e alinea van 

de Vreemdelingenwet.  

 

Enkel een dergelijke uitnodiging om gehoord te worden biedt aan de betrokkene een effectieve en 

nuttige mogelijkheid om zijn standpunt kenbaar te maken
6
.  

 

Aan de hand van de uitnodiging tot het overmaken van “alle nuttige documenten” die op 30.10.2014 aan 

verzoekster werd betekend, kon zij onmogelijk afleiden welke elementen door de Dienst 

Vreemdelingenzaken als van doorslaggevend belang worden beschouwd.  

 

Zij maakte dan ook enkel een arbeidsovereenkomst voor, om aan te tonen dat zij hier in België 

deelneemt aan het economische leven en om een beeld te geven van haar economische situatie, een 

verklaring van de broer bij wie zij inwoont, om aan te tonen dat zij hierop duurzame wijze in haar 

huisvesting heeft voorzien, attesten van de cursussen maatschappelijke integratie en Nederlandse les 

om haar integratie in het Rijk aan te tonen.  
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Wanneer zij door verwerende partij was uitgenodigd om gehoord te worden, dan had men haar 

rechtstreeks vragen kunnen stellen teneinde haar gezinssituatie te verduidelijken, haar bindingen met 

het land van herkomst en het land van laatste verblijf na te gaan,…. Er werd bij voorbeeld niet nagegaan 

of verzoekster nog familie heeft in haar land van herkomst, hoe haar economische situatie er daar zou 

uitzien, in welke mate zij haar sociaal leven hier heeft opgebouwd,… 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt namelijk ook duidelijk dat verwerende partij zelf niet van oordeel is dat 

zij over alle nuttige en relevante inlichtingen beschikt. De bestreden beslissing stelt dat verzoekster 

“niets dienstig” heeft overgemaakt wat betreft de humanitaire elementen.  

 

Er kan aan de vereisten van de hoorplicht niet voldaan worden door verzoekster uit te nodige spontaan 

“alle nuttige documenten” over te maken.  

 

De bestreden beslissing is dan ook genomen in miskenning van de hoorplicht.” 

 

2.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“In een eerste en enig middel beroept de verzoekende partij zich op een schending van:  

- de artikelen 8 en 13 EVRM ;  

- artikel 14, §1 van het Internationaal Verdrag inzake de burgerrechten en politieke rechten;  

- de artikelen 10, 11, 149, 159 en 191 van de Belgische Grondwet ;  

- de artikelen 39/2 §1, 39/65 en 42quater §1 en §5 van de Vreemdelingenwet ;  

- de algemene beginselen van behoorlijk bestuur ;  

- audi et alteram partem ;  

- de zorgvuldigheidsplicht ;  

- de hoorplicht ;  

- recht van verdediging ;  

- de tegensprekelijkheid ;  

- de wapengelijkheid.  

 

De verzoekende partij acht de voormelde rechtsregels geschonden, doordat voorzichtig zou moeten 

omgesprongen worden met de intrekking van het verblijf van een vreemdeling die al duurzaam 

geïntegreerd is en een sociaal leven in België heeft opgebouwd. De verzoekende partij voert aan dat zij 

diende gehoord te worden voorafgaand aan het nemen van de bestreden beslissing, waarbij de 

uitnodiging om alle nuttige documenten over te maken, niet zou voldoen aan de vereisten van de 

hoorplicht.  

 

De verzoekende partij haar kritiek kan niet aangenomen worden.  

 

Vooreerst stelt de verweerder vast dat verzoekende partij in de toelichting van het enig middel in 

gebreke blijft in te gaan op verschillende van de nochtans door haar opgeworpen schendingen, met 

name voor wat betreft de artikelen 149, 159 en 191 van de Grondwet, de artikelen 39/2 §1, 39/65 en 

42quater §1 en §5 van de Vreemdelingenwet en artikel 14, §1 van het Internationaal Verdrag inzake de 

burgerrechten en politieke rechten.  

 

Bij gebreke van een weergave in de toelichting van het middel van de wijze waarop de door de 

verzoekende partij vermelde rechtsregels zouden zijn geschonden, kan de verweerder partij zich 

desbetreffend niet met kennis van zaken verdedigen. 

 

Ook indien in de toelichting van het enig middel door verzoekende partij slechts op een zeer algemene 

wijze wordt ingegaan op bepaalde rechtsregels, is het de verweerder op basis daarvan niet duidelijk hoe 

deze volgens verzoekende partij door het nemen van de bestreden beslissing concreet zijn geschonden, 

zodat het middel in dit opzicht hoe dan ook niet ontvankelijk is (cf. R.v.St. nr. 46.649, 25.3.1994, 

R.A.C.E. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 39.750, 18.6.1992, Arr. R.v.St. 1992, z.p.).  

 

Uit het voorgaande volgt dat het middel vanuit het oogpunt van de opgeworpen schendingen dewelke 

niet – naar behoren – worden toegelicht, naar het oordeel van de verweerder om die reden als 

onontvankelijk dient te worden beschouwd (R.v.St. nr. 39.750, 18.6.1992, Arr. R.v.St. 1992, z.p.).  

 

“Het enig middel is niet ontvankelijk voor zover verzoekers daarin de schending aanvoeren van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet. Verzoekers blijven immers volstrekt in gebreke om te verhelderen op 
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welke wijze de bestreden beslissing deze wetsbepaling zou schenden." (R.v.V. nr. 138.416 dd. 

12.02.2015)  

 

De bestreden beslissing maakt uitdrukkelijk melding van de volgende elementen: 

(…) 

 

Uit de omstandige motivering van de bestreden beslissing blijkt afdoende dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging na grondig en 

zorgvuldig onderzoek van de concrete situatie van de verzoekende partij heeft besloten tot de 

beëindiging van het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 21).  

 

Verweerder laat gelden dat de verzoekende partij gemachtigd werd tot een verblijf als familielid van een 

burger van de Unie, terwijl uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de burger van de Unie 

die zij vervoegd heeft, inmiddels het Rijk heeft verlaten. De verzoekende partij betwist zulks nergens in 

haar inleidend verzoekschrift.  

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve 

Vereenvoudiging stelde derhalve terecht vast dat toepassing kon gemaakt worden van artikel 42quater, 

§1, 2° van de Vreemdelingenwet: 

(…) 

 

In navolging van voormelde vaststelling werd door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging op 31.10.2014 een schrijven verstuurd aan de 

verzoekende partij, met verzoek informatie te willen verschaffen nopens haar gezinstoestand en nopens 

eventuele humanitaire elementen, waarop zij zich meende te kunnen beroepen. 

 

Op grond van de door de verzoekende partij voorgelegde stavingstukken oordeelde de gemachtigde 

van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging evenwel dat 

niet kon vastgesteld worden dat de verzoekende partij haar verblijfsrecht zou kunnen behouden, dan 

wel dat de beëindiging ervan onwenselijk zou zijn.  

 

Bijgevolg werd door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met 

Administratieve Vereenvoudiging geheel in overeenstemming met artikel 42quater, §1, laatste lid van de 

Vreemdelingenwet onderzoek gevoerd naar de specifieke situatie van de verzoekende partij.  

 

Verweerder benadrukt dat het recht te worden gehoord, niet betekent dat de overheid op eigen initiatief 

een onderhoud moet organiseren of de vreemdeling moet uitnodigen om zijn standpunt kenbaar te 

maken.  

 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaalt ter zake:  

“Het recht om te worden gehoord waarborgt dat eenieder in staat wordt gesteld naar behoren en 

daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het kader van een administratieve procedure en 

alvorens een besluit wordt genomen dat zijn belangen aanmerkelijk kan beïnvloeden (zie met name 

arresten van 9 juni 2005, Spanje/Commissie, C-287/02, Jurispr. blz. I-5093, punt 37 en aldaar 

aangehaalde rechtspraak; Sopropé, reeds aangehaald, punt 37; van 1 oktober 2009, Foshan Shunde 

Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C-141/08 P, Jurispr. blz. I-9147, punt 83, en 21 december 

2011, Frankrijk/People’s Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, nog niet gepubliceerd in de 

Jurisprudentie, punten 64 en 65).” (HvJ, 22 november 2012, M., C-277/11, punt 87)  

 

Noch de Richtlijn 2008/115 van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in 

de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied 

verblijven, noch de nationale bepalingen ter uitvoering van deze richtlijn hebben de voorwaarden 

bepaald waarin een vreemdeling moet worden gehoord voordat jegens hem een terugkeerbesluit wordt 

genomen. Evenmin zijn de gevolgen van de schending van die rechten door het Unierecht vastgesteld.  

 

In dit geval zijn deze voorwaarden en deze gevolgen een aangelegenheid van het nationale recht, mits 

de in dat verband vastgestelde maatregelen dezelfde draagwijdte hebben als die voor particulieren in 

vergelijkbare nationaalrechtelijke situaties (gelijkwaardigheidsbeginsel) en de uitoefening van de door de 

rechtsorde van de Unie verleende rechten in de praktijk niet onmogelijk of uiterst moeilijk wordt gemaakt 

(effectiviteitsbeginsel). (zie in die zin: HvJ, 10 september 2013, M.G. en N.R., zaak C-383/13, punt 35)  
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Het staat de lidstaten vrij om de uitoefening van het recht om te worden gehoord van personen die 

onder het toepassingsgebied vallen van de richtlijn 2008/85/EG op dezelfde wijze te laten plaatsvinden 

als in interne situaties, zolang de wijze van uitoefening ervan geen afbreuk doet aan het nuttig effect van 

die richtlijn. (zie in die zin: HvJ, 10 september 2013, M.G. en N.R., C-383/13, punt 36)  

 

Verwerende partij wijst op de doelstelling van de richtlijn 2008/115/EG, die erin bestaat om in het kader 

van een gedegen migratiebeleid een doeltreffend terugkeerbeleid te kunnen voeren, waarbij duidelijke, 

transparante en billijke regels worden vastgesteld (punt 4 van de considerans van de voornoemde 

richtlijn).  

 

De verwijdering van elke illegaal verblijvende onderdaan van een derde land is bovendien een prioriteit 

voor de lidstaten, overeenkomstig het stelsel van richtlijn 2008/115 (HvJ, 6 december 2011, 

Achughbabian, C-329/11, punt 38; HvJ, 10 september 2013, M.G. en N.R., zaak C-383/13, punt 43).  

 

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)  

 

Verweerder benadrukt dat de verzoekende partij per brief van 31.10.2014 uitdrukkelijk uitgenodigd werd 

om alle nuttige inlichtingen betreffende haar persoonlijke situatie aan de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging mee te delen. In dit 

kader stond het haar onbetwistbaar vrij om aan verweerder alle volgens haar nuttige inlichtingen te 

verschaffen en de volgens haar nuttige opmerkingen kenbaar te maken.  

 

Uit het administratief dossier blijkt evenwel dat verzoekende partij naar aanleiding van voormelde vraag 

slechts een beperkt aantal documenten heeft voorgelegd, dewelke evenwel geen betrekking hadden op 

haar gezinssituatie, dan wel over de resterende banden met het land van herkomst.  

 

Gelet op de uitdrukkelijke vraag van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

belast met Administratieve Vereenvoudiging, heeft de verzoekende partij ruimschoots de mogelijkheid 

gehad om de voorgehouden elementen bekend te maken aan het bestuur.  

 

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

standpunt kenbaar te maken.  

 

Daarenboven kan een eventuele 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 leiden, wanneer deze procedure zonder deze 

onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (cf. HvJ 14 februari 1990, 

Frankrijk/Commissie, C-301/87, punt 31; HvJ, 6 september 2012, Storck/BHIM, C-96/11 P, punt 80).  

 

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 
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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 laat geenszins toe te besluiten dat zij elementen had kunnen aanvoeren die 

de inhoud van de bestreden beslissing had kunnen beïnvloeden.  

 

Zie ook nog:  

Het “horen” kan enkel in het raam van het zorgvuldigheidsbeginsel vereist zijn. Het 

zorgvuldigheidsbeginsel bij feitenvinding houdt in dat het bestuur slechts na een behoorlijk onderzoek 

van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag nemen. Dit impliceert niet 

dat verzoekers mondeling dienden te worden gehoord, maar dat zij de mogelijkheid moeten hebben 

gekregen om bepaalde inlichtingen op een nuttige wijze naar voor te brengen.” (R.v.St. nr. 95.805 van 

23 mei 2001)  

 

In zoverre de verzoekende partij nog de schending van artikel 8 EVRM aanvoert, laat verweerder gelden 

dat voormelde verdragsbepaling als volgt luidt:  

(…) 

 

De verzoekende partij dient in de eerste plaats het bestaan van een beschermenswaardige relatie te 

bewijzen, wanneer zij zich beroept op art. 8 EVRM.  

 

“Het begrip ‘gezinsleven’ in het voormeld artikel 8, lid 1 van het EVRM is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen 

beroepen op artikel 8 van het EVRM dient verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 8 

lid 1 van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- of 

gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM (EHRM, Gül t. Zwitserland, 19 februari 1996). 

De vreemdeling dient in zijn aanvraag ten aanzien van het bestuur en ten laatste voor deze tot zijn 

beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij een feitelijk gezin vormt met een Belg of een vreemdeling 

met legaal verblijf in België. Er moet sprake zijn van een effectief beleefde gezinssituatie of van een 

voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en zijn familie.” (R.v.V. nr. 48.465 dd. 23.09.2010)  

 

“Wanneer verzoekster een schending van artikel 8 EVRM aanvoert, is het in de eerste plaats haar taak 

om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze wijze het bestaan 

van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, alsook de wijze 

waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden.” (R.v.V. nr. 107.498 dd. 29.07.2013)  

 

De verzoekende partij faalt ter zake in de op haar rustende bewijslast.  

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de partner van de verzoekende partij inmiddels 

het Rijk verlaten heeft, terwijl de verzoekende partij zich voorts enkel beroept op het feit dat zij in België 

een sociaal leven heeft uitgebouwd.  

 

In antwoord op de verzoekende partij haar beschouwingen, laat verweerder gelden dat louter sociale 

en/of zakelijke relaties niet onder de bescherming van artikel 8 EVRM sorteren.  

 

“Aangenomen kan worden dat verzoekers weliswaar menselijke contacten en een sociaal leven hebben 

opgebouwd en misschien werk kunnen hebben. Deze elementen geven de verzoekers niet het recht 

door het opbouwen van deze banden een recht op verblijf te verkrijgen (RvS 12 januari 2007, nr. 

166.620). Ter zake weerleggen de verzoekende partijen geenszins de motieven van de bestreden 

beslissingen die correct en afdoend zijn en steun vinden in het administratief dossier. Evenmin 

ontnemen de bestreden beslissingen hun de verdere uitbouw van dit leven. Bovendien wordt er 

opgemerkt dat de Raad van State reeds meermaals heeft geoordeeld dat sociale relaties niet worden 

beschermd door artikel 8 EVRM (RvS 23 januari 2001, nr. 102.840; RvS 15 februari 2005, nr. 140.615; 

RvS 14 november 2005, nr. 151.290; RvS 27 juni 2007, nr. 172.824).” (R.v.V. nr. 118.733 dd. 

12.02.2014)  

 

En ook:  

“In zoverre de verzoekende partij verwijst naar haar perfecte integratie in het Rijk, merkt verweerder 

terecht op dat gewone sociale en/of zakelijke relaties niet onder de bescherming van artikel 8 EVRM 

sorteren. Deze sociale en zakelijke relaties, gebaseerd op zijn arbeidsovereenkomst, kunnen 

bezwaarlijk aanzien worden als een gezinsleven.” (R.v.V. nr. 116.431 dd. 26.12.2013)  



  

 

 

RvV  X - Pagina 9 

 

En ook:  

“Verzoeker toont niet aan dat hij in België een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM 

onderhoudt. De gewone sociale of zakelijke relaties waar verzoeker op doelt in zijn verzoekschrift vallen 

niet onder de bescherming van het toepassingsgebied van artikel 8 van het EVRM (RVS, nr. 140.165 

van 15 februari 2005). Verzoeker toont geen gezinsleven aan in de zin van artikel 8 van het EVRM.” 

(R.v.V. nr. 91.850 dd. 21 november 2012)  

 

En tot slot ook:  

“Verzoeker toont verder niet aan welke andere zakelijke of sociale contacten hij heeft die dusdanig zijn 

dat zij onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM vallen. (…)Zelfs in de veronderstelling 

evenwel dat de relaties waarnaar verzoeker verwijst zouden vallen onder de bescherming van artikel 8 

van het EVRM en de bestreden beslissing als een daadwerkelijke inmenging in het gezins- en 

privéleven van verzoeker zou moeten beschouwd worden, dan nog moet gesteld worden dat deze 

inmenging, gezien artikel 49, § 3 van de Vreemdelingenwet, een wettelijke basis heeft (…)” (R.v.V. nr. 

75 742 van 24 februari 2012) 

 

Aldus kan de opgeworpen schending van artikel 8 EVRM niet worden aangenomen.  

 

Voorts, en dit geheel ten overvloede merkt de verweerder op dat het EHRM inzake immigratie er bij 

diverse gelegenheden aan heeft herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een 

vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te 

komen of er te verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, 

Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43).  

 

Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene 

verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk 

verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 

2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel 

van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in 

het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te 

controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 

februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en 

Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67).  

 

De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te leggen. De minister kan oordelen dat het 

belang van de staat voorrang heeft op dat van de vreemdeling die hier onwettig verblijft (zie R.v.St. nr. 

40.061, 28.07.1992, R.A.C.E. 1992, z.p.).  

 

Art. 8 EVRM staat een rechtmatige toepassing van de Vreemdelingenwet dan ook niet in de weg (zie 

ook Raad van State nr. 99.581 dd. 09.10.2001 en Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 1493 dd. 

30.08.2007).  

 

Zie ook:  

“Zij heeft haar gezinsleven in België volledig uitgebouwd in illegaal verblijf. Verzoekster kan niet 

verwachten dat de Belgische Staat in die omstandigheden een positieve verplichting zou hebben om 

haar toe te laten verder op het grondgebied te verblijven. Het Europees Hof toont zich streng t.a.v. 

vreemdelingen die tijdens een onregelmatig of precair verblijf een relatie hebben aangegaan of een 

gezinsleven hebben opgebouwd.” (R.v.V. nr. 135.172 dd. 17.12.2014)  

 

Bovendien werd reeds geoordeeld dat een tijdelijke verwijdering om reden dat de vreemdeling niet in het 

bezit is van die documenten geenszins strijdig is met dit verdragsartikel (zie R.v.St. nr 48.653, 

20.07.1994, Arr. R. v. St. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 42.039, 22.02.1993, Arr. R. v. St. 1993, z.p.)  

 

De bestreden beslissing heeft inderdaad enkel tot gevolg dat de verzoekende partij tijdelijk het land 

dient te verlaten met de mogelijkheid er terug te keren nadat zij zich in het bezit zal hebben gesteld van 

de nodige documenten voor een regelmatige binnenkomst in het Rijk. De bestreden beslissing houdt 

geen absoluut verbod in om het Belgisch grondgebied binnen te komen en er te verblijven, de 

verzoekende partij dient evenwel te voldoen aan de door de Vreemdelingenwet opgelegde 

binnenkomst- en verblijfsvereisten (zie ook R.v.St. nr.170.806 dd. 04.05.2007, R.v.V. nr. 4.070 dd. 

27.11.2007). 
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“Het bestreden bevel leidt niet noodzakelijk tot een definitieve verwijdering. Het heeft enkel tot gevolg 

dat verzoeker tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid terug te keren op het ogenblik dat 

voldaan is aan in de vreemdelingenwet bepaalde vereisten. Het bestreden bevel sluit niet uit dat de 

verzoeker de opheffing van het hiermee gepaarde inreisverbod vraagt op grond van artikel 74/12 van de 

vreemdelingenwet en vervolgens een visum aanvraagt met het oog op eventuele gezinshereniging in 

België.  

De tijdelijke scheiding met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening 

van de wettelijke bepalingen, verstoort het gezinsleven van de verzoeker niet in die mate dat er sprake 

kan zijn van een schending van artikel 8 van het EVRM.” (R.v.V. nr. 150.973 dd. 18.08.2015)  

 

De schending van art. 8 EVRM wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt.  

 

In zoverre de verzoekende partij zich beroept op een vermeende schending van art. 13 E.V.R.M., laat 

verweerder gelden dat uit de rechtsleer blijkt dat art. 13 E.V.R.M. geen rechtstreekse werking heeft (cfr. 

J. VELU en R ERGEC, La Convention Européenne des droits de l’homme, Bruxelles 1990, p. 93.), en 

bovendien alleen maar kan geschonden worden indien de schending van een ander artikel van het 

zelfde verdrag aangetoond wordt.  

 

In casu is de verweerder van oordeel dat de verzoekende partij geenszins aantoont dat een ander 

artikel uit het zelfde verdrag werd geschonden, zodat er geen sprake kan zijn van een schending van 

art. 13 E.V.R.M.  

 

De verweerder benadrukt voorts dat de verzoekende partij niet aantoont dat zij zich in een volstrekt 

gelijkaardige situatie bevindt als andere vreemdelingen, waardoor een schending van de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet aan de orde zou kunnen zijn..  

 

De verzoekende partij toont niet aan er sprake is van enige willekeur gezien de bestreden beslissing 

verwijst naar concrete elementen die eigen zijn aan de specifieke situatie van de verzoekende partij.  

 

“Er moet voorts opgemerkt worden dat een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en 

van het gelijkheidsbeginsel slechts kan aanvaard worden indien met feitelijke en concrete gegevens 

aangetoond wordt dat gelijke gevallen ongelijk worden behandeld (R.v.S. 5 maart 2004, nr. 128.878). 

Verzoeker laat evenwel na dit te doen.” (uit : R.v.V. nr. 18.975 van 21 november 2008)  

 

Verzoekende partij toont met haar vage beweringen geen schending aan van het gelijkheidsbeginsel.  

 

Verweerder besluit dat de verzoekende partij wel degelijk de redelijke mogelijkheid heeft gehad om alle 

relevante informatie op nuttige wijze aan de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

belast met Administratieve Vereenvoudiging ter kennis te brengen. Het loutere feit dat de verzoekende 

partij meent dat op grond van de uitnodiging van de Dienst Vreemdelingenzaken niet kon uitgemaakt 

worden welke elementen “als van doorslaggevend belang” zouden beschouwd worden, doet geen 

afbreuk aan de gedegen motivering van de bestreden beslissing.  

 

Redelijkerwijs mag van de verzoekende partij verwacht worden dat zij alle informatie voorlegt, op grond 

waarvan zij meent te kunnen aantonen dat de beëindiging van het recht op verblijf van meer dan drie 

maanden onwenselijk zou zijn. De verzoekende partij kan haar nalatigheid in dit kader niet aan de 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve 

Vereenvoudiging ten kwade duiden.  

 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende besloten te worden tot de beëindiging van het 

recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21).  

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels, het zorgvuldigheidsbeginsel incluis.  

 

Terwijl verzoekende partij zich ook niet dienstig kan beroepen op de vermeende schending van de 

rechten van verdediging.  
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“Het volstaat te stellen dat de rechten van verdediging op het administratiefrechtelijk vlak alleen in 

tuchtzaken bestaan. Derhalve zijn de rechten van verdediging niet van toepassing op administratieve 

beslissingen die worden genomen in het raam van de Vreemdelingenwet.” (R.v.V. nr. 1842 van 

20.9.2007)  

 

Het enig middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

2.3.1.1. 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” wordt begrepen een voldoende duidelijke omschrijving 

van de door de bestreden beslissing overtreden rechtsregel of rechtsprincipe en van de wijze waarop 

die rechtsregel of dat rechtsprincipe door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 

22 januari 2010, nr. 199.798). Te dezen zet de verzoekster nergens in haar verzoekschrift uiteen op 

welke wijze zij de artikelen 10 en 11, 149, 159 en 191 van de Grondwet evenals de artikelen 39/2, § 1, 

en 39/65 van de Vreemdelingenwet door de bestreden beslissing geschonden acht. 

 

2.3.1.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) ziet niet in – en de verzoekster zet 

tevens niet in concreto uiteen – hoe artikel 14 van het BuPo-verdrag, dat betrekking heeft op 

rechtbanken en rechterlijke instanties, geschonden kan worden door de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris die een administratieve overheid is. 

 

2.3.1.3. Het enig middel is, wat deze onderdelen betreft, niet-ontvankelijk. 

 

2.3.2. Artikel 42quater, §§ 1 en 5, van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1. In de volgende gevallen kan er door de minister of zijn gemachtigde binnen vijf jaar na de 

erkenning van hun recht op verblijf een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht van de familieleden 

van een burger van de Unie die zelf geen burger van de Unie zijn en die verblijven in de hoedanigheid 

van familielid van de burger van de Unie: 

(…) 

2° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, vertrekt uit het Rijk; 

(…) 

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. 

(…) 

§ 5. De minister of zijn gemachtigde kan zonodig controleren of aan de naleving van de voorwaarden 

voor de uitoefening van het verblijfsrecht is voldaan.” 

 

Te dezen wordt met de bestreden beslissing in toepassing van deze bepaling een einde gesteld aan het 

verblijfsrecht van de verzoekster op grond van de vaststelling dat “(u)it de gegevens van het rijksregister 

blijkt dat zijn echtgenote/partner, nl. E. K. (…) sedert 07/07/2014 het land heeft verlaten”. De 

verzoekster betwist deze vaststelling, die steun vindt in de stukken van het administratief dossier, niet. 

Voorts blijkt uit de motieven van de bestreden beslissing dat rekening werd gehouden met de 

gezinssituatie van de verzoekster en met eventuele humanitaire elementen. De verzoekster brengt wat 

dat betreft in haar verzoekschrift geen concrete gegevens aan waarmee volgens haar ten onrechte geen 

rekening werd gehouden. 

 

Een schending van artikel 42quater, §§ 1 en 5, van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

2.3.3. Het hoorrecht maakt integraal deel uit van de eerbiediging van de rechten van de verdediging, wat 

een algemeen beginsel van het Unierecht is (cf. HvJ 5 november 2014, C-166/13, § 45). 

 

Luidens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie leidt 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, wanneer deze procedure zonder 

deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, 

M.G. e.a., § 38, met verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C 301/87, 

Jurispr. blz. I 307, § 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 288/96, Jurispr. blz. I 8237, § 101; 

1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. I 
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9147, § 94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 P, § 80). Hieruit volgt dat niet elke 

onregelmatigheid bij de uitoefening van het hoorrecht tijdens een administratieve procedure, in dit geval 

de procedure die heeft geleid tot de beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan 

drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten, 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., 

§ 39). 

 

Te dezen voert de verzoekster aan dat het bestuur haar mondeling had moeten horen. De hoorplicht als 

algemeen beginsel van behoorlijk bestuur vereist evenwel niet dat een verzoeker mondeling en in 

persoon moet worden gehoord. Het volstaat dat hij, met kennis van de feiten waarop de overheid haar 

beslissing baseert, schriftelijk zijn standpunt kan uiteenzetten (cf. RvS 17 februari 2011, nr. 211.309). Te 

dezen heeft de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris op 31 oktober 2014 aan de 

burgemeester van Mechelen gevraagd om de verzoekster uit te nodigen om haar in het kader van artikel 

42quater, § 1, derde lid, van de Vreemdelingenwet alle nuttige documenten te laten voorleggen. De 

verzoekster nam hiervan kennis op 15 november 2014. De verzoekster had bijgevolg wel degelijk de 

kans om haar standpunt naar voren te brengen en met stukken te staven. De verzoekster kan niet 

worden gevolgd waar zij voorhoudt dat zij uit dit schrijven onmogelijk kon afleiden welke elementen door 

de gemachtigde “als van doorslaggevend belang worden beschouwd”, nu in dit schrijven duidelijk werd 

verwezen naar artikel 42quater, § 1, derde lid, van de Vreemdelingenwet, waarvan ook de inhoud werd 

weergegeven. Een bijkomend gehoor van de verzoekster drong zich in deze omstandigheden dan ook 

niet op (cf. HvJ 11 december 2014 zaak C-249/13, § 69 en RvS 23 april 2015, nr. 11.248 (c)). De 

verzoekster kan dan ook niet worden bijgetreden waar zij voorhoudt dat de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris gehouden was, alvorens een beslissing te nemen, de verzoekster uit te 

nodigen voor een mondeling verhoor en dat “aan de vereisten van de hoorplicht niet (kan worden) 

voldaan (…) door verzoekster uit te nodige spontaan “alle nuttige documenten” over te maken”. 

 

Waar de verzoekster laat gelden dat, indien zij gehoord zou zijn geweest, het bestuur “haar (…) vragen 

(had) kunnen stellen teneinde haar gezinssituatie te verduidelijken, haar bindingen met het land van 

herkomst en het land van laatste verblijf na te gaan,…. Er werd bij voorbeeld niet nagegaan of 

verzoekster nog familie heeft in haar land van herkomst, hoe haar economische situatie er daar zou 

uitzien, in welke mate zij haar sociaal leven hier heeft opgebouwd,…”, beperkt zij zich bovendien tot een 

louter theoretisch betoog dat niet tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden. Zij laat 

immers na om concrete gegevens aan te brengen met betrekking tot haar gezins- en economische 

situatie, haar sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin zij bindingen heeft met haar 

land van oorsprong die, indien zij deze had kunnen aankaarten mocht zij gehoord zijn geweest, zouden 

hebben kunnen leiden tot het nemen van een andere beslissing of het niet nemen van de bestreden 

beslissing. 

 

Een schending van de hoorplicht kan niet worden aangenomen. Evenmin toont de verzoekster een 

schending aan van het beginsel “audi et alteram partem” of van “het principe van recht op verdediging, 

tegensprekelijkheid of wapengelijkheid”. 

 

2.3.4. Voor wat betreft de aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM, laat de verzoekster in 

haar verzoekschrift na te duiden of ze hier een gezinsleven leidt in de zin van artikel 8 van het EVRM en 

voor wat betreft haar privéleven kan worden aanvaard dat de bestreden beslissing in toepassing van 

artikel 42quater, § 1, derde lid, van de Vreemdelingenwet een balans maakt. Een schending van artikel 

8 van het EVRM kan niet worden aangenomen. 

 

2.3.5. Gelet op de inhoud en het doel van artikel 13 van het EVRM kan deze rechtsregel niet dienstig 

worden opgeworpen zonder ook de bepaling van hetzelfde Verdrag aan te duiden waarvan de 

schending een daadwerkelijk rechtsmiddel vereist. Te dezen roept de verzoekster de schending in van 

artikel 8 van het EVRM, maar hierboven werd reeds gesteld dat de bestreden beslissing geen 

schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt. 

 

2.3.6. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat het bestuur bij het nemen van een beslissing moet 

steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. De verzoekster 

slaagt er niet in aan te tonen dat er in casu werd uitgegaan van een foutieve feitenvinding, zodat de 

schending van de zorgvuldigheidsplicht niet kan worden aangenomen. 
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2.3.7. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

 

3. Kosten 

 

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

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1. 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig januari tweeduizend zestien door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN 

 


