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 nr. 164 687 van 24 maart 2016 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 21 oktober 2015 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

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

Vereenvoudiging van 11 september 2015 waarbij geen gunstig gevolg wordt gegeven aan het verzoek 

tot herinschrijving in het vreemdelingenregister. 

 

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 6 november 2015 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 8 december 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

14 januari 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VAN BEURDEN, die loco advocaat A. EL MOUDEN 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat S. MATROYE, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende op 19 juli 2012 een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie (bijlage 19ter) in functie van zijn vader die de Belgische nationaliteit heeft. 

 



  

 

 

 

 

RvV  X - Pagina 2 

 

 

1.2. De burgemeester van de stad Antwerpen trof op 19 oktober 2012 een beslissing tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Verzoeker 

werd hiervan op 8 maart 2013 in kennis gesteld. 

 

1.3. Verzoeker bood zich op 27 maart 2013 aan te Brasschaat, waar hij in het bezit werd gesteld van 

een attest met het oog op het afhalen van een elektronische vreemdelingenkaart, dat zijn verblijf dekt tot 

11 mei 2013 (bijlage 15). 

 

1.4. Verzoeker werd door de gemeente Brasschaat op 17 april 2013 in het bezit gesteld van een F-kaart 

die geldig was tot 27 maart 2018. 

 

1.5. Verzoeker werd op 10 februari 2014 afgevoerd van ambtswege en de F-kaart van verzoeker werd 

op 13 februari 2014 geannuleerd. 

 

1.6. Op 3 augustus 2014 wijzigde verzoeker zijn adres naar de gemeente Menen. 

 

1.7. Op 25 augustus 2014 werd de F-kaart afgenomen te Menen (bijlage 37). 

 

1.8. Op 21 november 2014 verzocht verzoeker om opnieuw ingeschreven te worden te Antwerpen. 

 

1.9. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

(hierna: de gemachtigde van de staatssecretaris) trof op 23 januari 2015 een beslissing waarbij geen 

gunstig gevolg werd gegeven aan zijn verzoek tot herinschrijving in het vreemdelingenregister. Deze 

beslissing werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) vernietigd in zijn 

arrest van 22 juli 2015 (RvV 22 juli 2015, nr. 149 864). 

 

1.10. De gemachtigde van de staatssecretaris trof op 11 september 2015 een beslissing waarbij geen 

gunstig gevolg werd gegeven aan het in punt 1.8 vermelde verzoek tot herinschrijving. Verzoeker werd 

hiervan op 22 september 2015 in kennis gesteld.  

 

Dit vormt de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“S.(…), M.(…) F.(…) 

geboren te Karachi, op (…) 

nationaliteit: Pakistan 

 

Betrokkene werd op 10.02.2014 ambtshalve geschrapt uit het vreemdelingenregister. 

 

Op 21/11/2014 heeft hij gevraagd om terug in zijn vorige administratieve toestand te worden geplaatst. 

 

Overeenkomstig artikel 39 § 7 van het K.B. van 08/10/1981 wordt de vreemdeling die ambtshalve wordt 

geschrapt door het gemeentebestuur, verondersteld het land te hebben verlaten, behoudens bewijs van 

het tegendeel. 

 

Na onderzoek van zijn ben ik tot het besluit gekomen geen gunstig gevolg te geven aan zijn aanvraag. 

 

Betrokkene is op het moment van de aanvraag niet toegelaten of gemachtigd tot een verblijf van meer 

dan 3 maanden in het Rijk (niet in het bezit van een geldige verblijfs- of vestigingsvergunning) zoals 

bedoeld in artikel 19 van de wet van 15.12.1980. Hierdoor zijn de mogelijkheden zoals voorzien in artikel 

39 en 40 van het KB van 08.10.1981 niet op hem van toepassing. 

 

Op 19 juli 2012 werd door betrokkene een aanvraag gezinshereniging ingediend in functie van zijn 

Belgische vader, hetgeen hem op 19 oktober2012 werd geweigerd middels een bijlage 20. 

 

Betrokkene werd van deze beslissing in kennis gesteld op 8 maart 2013 en het blijkt niet dat tegen deze 

beslissing enig rechtsmiddel werd aangewend. 

 

Op 18 maart 2013 meldde betrokkene zich aan in de gemeente Brasschaat. 
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Niettegenstaande geen nieuwe aanvraag gezinshereniging noch enige andere verblijfsaanvraag werd 

ingediend die kon aanleiding geven tot verblijfsrecht, werd betrokkene op 17 april 2013 in het bezit 

gesteld van een F-kaart. 

 

De omstandigheid dat aan betrokkene per vergissing en ten onrechte een verblijfskaart werd afgeleverd 

heeft echter een declaratoir en geen constitutief karakter en doet geen rechten ontstaan in zijn hoofde. 

Aangezien betrokkene zodoende op geen enkel ogenblik enig verblijfsrecht verwierf, voldoet hij niet aan 

de voorwaarden voor een recht op terugkeer zoals bepaald in artikel 19 van de vreemdelingenwet en 

artikel 35 en 39 van het koninklijk besluit. 

 

De vreemdeling die in aanmerking komt voor het recht op terugkeer zoals voorzien in het K.B. van 

07/08/1995 inzake het recht op terugkeer, heeft wel de mogelijkheid een verzoek in te dienen 

overeenkomstig artikel 9 (9BIS) van de wet van 15/12/1980 op basis van dit Koninklijk Besluit.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voert de verzoeker de schending aan van artikel 39, §7 van het koninklijk 

besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (hierna: het vreemdelingenbesluit). Verzoeker stelt in zijn eerste middel 

het volgende: 

 

“Artikel 39§7 van het vreemdelingenbesluit vermeldt het volgende: “§ 7. De vreemdeling die ambtshalve 

wordt geschrapt door het gemeentebestuur of van wie de verblijfstitel al meer dan drie maanden is 

verstreken wordt verondersteld het land te hebben verlaten, behoudens bewijs van het tegendeel.” 

(eigen onderlijning) 

 

Hieruit blijkt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris er op basis van artikel 39 §7 van het 

vreemdelingenbesluit van uit gaat dat de heer S.(…) het Rijk langer dan een jaar verlaten heeft. 

Verzoeker werd slechts in kennis is gesteld van de ambtelijke afschrijving in augustus 2014, waarna hij 

onmiddellijk om een herinschrijving verzocht. Hierbij werd verzoeker niet in kennis gesteld van de reden 

waarom hij ambtelijk werd geschrapt, noch werd hem bij zijn verzoek tot herinschrijving gevraagd enige 

documenten betreffende zijn verblijf in België in het jaar 2013-2014 voor te leggen. 

 

De heer S.(…) kan echter meerdere bewijzen voorleggen waaruit blijkt dat hij zich in België bevond in 

de periode tussen het verkrijgen van de F-kaart en de ambtelijke schrapping. Hoewel uw Raad zich niet 

kan uitspreken over feitelijkheden, noch zelf een nieuwe beslissing kan nemen, is verzoeker van mening 

dat de volgende documenten aantonen dat de bestreden beslissing gebaseerd is op manifest onjuiste 

feiten en hij zich derhalve niet onder de opgegeven wettelijke basis bevindt: 

 

- Aanslagbiljet personenbelasting en aanvullende belastingen inkomstenjaar 2013, aanslagjaar 2014 

(stuk 8) 

- Bezoekbewijzen van sportoase veldstraat tussen 24/04/2013 en 14/12/2014 (stuk 9) 

- Aangetekend schrijven van J.V. d.d. 06/12/2012 (stuk 10) 

- Inschrijvingsformulier NT2 Threshold 1 A+B schooljaar 2012-2013 (stuk 11) 

- Bevestiging inschrijving dienst Do My Move Bpost d.d. 04/01/2013 (stuk 12) 

- Aangetekend schrijven van J.V. d.d. 23/01/2013 (stuk 13) 

- Aanvraag elektronische vreemdelingenkaart d.d. 25/03/2013 (stuk 14) 

- Loonfiches van de maanden september 2013, oktober 2013, november 2013, december 2013, januari 

2014, februari 2014 (stuk 15) 

- Inschrijvingsformulier NT2 Threshold 3 A+B schooljaar 2013-2014 (stuk 16) 

- Inschrijvingsbewijs lessen rijbewijs d.d. 20/01/2014 (stuk 17) 

- Inschrijvingsbewijs VDAB d.d. 03/03/2014 (stuk 18) 

- Tewerkstellingsattest van K. bvba (stuk 19) 

- Loonbrief maart 2014 (stuk 20) 

- Inschrijving bij de Christelijke Mutualiteit d.d. 16/04/2014 (stuk 21) 

- Uitslag theoretisch rijexamen d.d. 10/06/2014 (stuk 22) 

- Huurcontract van het pand gelegen aan de H. te 2140 Borgerhout met ingang van 01/11/2014 (stuk 

23) 
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Het is verzoeker een raadsel waarom hij ambtelijk werd afgeschreven, daar hij het land niet langer dan 

een jaar verlaten heeft, en zijn verblijfskaart nog geldig was tot 27/03/2018. 

 

Overigens verwijst de bestreden beslissing naar het bevel om het grondgebied te verlaten betekend aan 

de heer S.(…) d.d. 08/03/2013, hetgeen stelt dat verzoeker niet voldoet aan de voorwaarden om te 

genieten van het recht op verblijf van meer dan drie maanden. De heer S.(…) meende immers dit bevel 

niet uit te moeten voeren, noch beroep hiertegen aan te tekenen. Hij werd immers op 27/03/2014, 19 

dagen na de betekening van het bevel om het grondgebied te verlaten, in het bezit gesteld van een 

bijlage 15 met het oog op een verblijfsvergunning van meer dan drie maanden, zijnde de F-kaart. Daar 

dit laatste verzoeker machtigt tot het verblijf van meer dan drie maanden, meende hij op een 

rechtsgeldige wijze geen gevolg te moeten geven aan het eerder betekende bevel om het grondgebied 

te verlaten. 

 

Tenslotte wordt gesteld dat de heer op geen enkel ogenblik enig verblijfsrecht verwierf, en derhalve de 

bepalingen van artikel 19 van de vreemdelingenwet en de bepalingen van artikel 35 en 39 van het 

vreemdelingenbesluit niet van toepassing zijn op zijn situatie. Dit is tegenstrijdig met de bewering dat 

verzoeker ambtelijk werd geschrapt op grond van artikel 39§7 van het vreemdelingenbesluit. 

 

Dat de heer S.(…) op basis van dit artikel ambtelijk werd geschrapt, maakt dat hij een herinschrijving 

kan vragen indien hij het tegendeel bewijst. De heer S.(…) kan dit in casu, zoals de toegevoegde 

stukken duidelijk tonen, hetgeen inderdaad maakt dat hij niet onder artikel 19 van de vreemdelingenwet 

en artikel 35, 39 en 40 van het vreemdelingenbesluit valt. 

 

Er kan bovendien rechtsgeldig van uitgegaan worden dat de heer S.(…) een verblijfsrecht genoot, door 

afgifte van de F-kaart. Dit gelet op het gegeven dat volgens artikel 52 van het vreemdelingenbesluit door 

de burgemeester of zijn gemachtigde een “verblijfkaart van een familielid van een burger van de Unie” 

overeenkomstig het model van bijlage 9 afgeeft indien de minister of zijn gemachtigde het verblijfsrecht 

toekent. Hieruit kan dus worden afgeleid dat indien een individu verblijfsrecht krijgt voor meer dan drie 

maanden, deze persoon een F-kaart krijgt. Dat de heer S.(…) dan het omgekeerde aanneemt, namelijk 

dat de afgifte van een F-kaart een verblijfsrecht van meer dan drie maanden inhoudt, is niet zo ver 

gezocht. Dat zijn verblijf nu wordt afgenomen, terwijl hij zich niet in een situatie bevindt zoals 

voorgeschreven in artikel 42quater van de vreemdelingenwet, noch in een situatie zoals voorgeschreven 

in artikel 39§7 van het vreemdelingenbesluit, is minstens bizar te noemen. 

 

Om deze reden meent verzoeker dat artikel 39§7 van het vreemdelingenbesluit werd geschonden. De 

heer S.(…) bewijst immers duidelijk het tegendeel van zijn afwezigheid. Verzoeker ziet daarom ook niet 

in waarom verwerende partij het artikel 19 van de vreemdelingenwet en de artikelen 35, 39 en 40 van 

het vreemdelingenbesluit wenst te betrekken in voorliggende situatie.” 

 

2.2. Het door verzoeker geschonden geachte artikel 39, §7 van het vreemdelingenbesluit bepaalt het 

volgende: 

 

“§ 7.- De vreemdeling die ambtshalve wordt geschrapt door het gemeentebestuur of van wie de 

verblijfstitel al meer dan drie maanden is verstreken wordt verondersteld het land te hebben verlaten, 

behoudens bewijs van het tegendeel.” 

 

2.3. Verzoeker lijkt er in zijn middel van overtuigd te zijn dat hij op grond van de verblijfskaart, die 

volgens hem geldig was tot 2018, heringeschreven kon worden. Op basis van deze incorrecte 

premissen beweert verzoeker dat hij ten onrechte van ambtswege werd afgevoerd omdat hij zich wel 

degelijk de ganse tijd in België bevond. Hij meent dat hij het “bewijs van het tegendeel”, zoals bedoeld in 

voormeld artikel 39, §7 van het vreemdelingenbesluit, heeft geleverd. 

 

2.4. De Raad merkt echter op dat in de bestreden beslissing duidelijk wordt uiteengezet waarom 

verzoeker zich niet kan beroepen op de bepalingen inzake “afwezigheden en terugkeer van de 

vreemdeling”, onder andere artikel 19 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) en op de artikelen 35 en/of 39 van het vreemdelingenbesluit. Het vermoeden dat in 
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de hierboven geciteerde bepaling van het vreemdelingenbesluit in het leven wordt geroepen en de 

mogelijkheid tot het leveren van een tegenbewijs is derhalve in casu niet van toepassing. In de 

beslissing wordt immers duidelijk uitgelegd dat: “(b)etrokkene (…) op 10.02.2014 ambtshalve (…) uit het 

vreemdelingenregister (werd geschrapt)” en dat “(d)e omstandigheid dat aan betrokkene per vergissing 

en ten onrechte een verblijfskaart werd afgeleverd (…) een declaratoir en geen constitutief karakter 

(heeft) en (…) geen rechten (doet) ontstaan in zijn hoofde”. In tegenstelling tot wat verzoeker beweert, 

kon hij er geenszins rechtsgeldig van uitgaan dat hij een verblijfsrecht genoot. Verzoeker betwist 

trouwens geenszins dat hij in kennis werd gesteld van de beslissing van 19 oktober 2012 tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten, waardoor hij in feite 

had kunnen weten dat de onterechte afgifte van de F-kaart door de gemeente Brasschaat, die 

inderdaad louter declaratief van aard is, onmogelijk kon betekenen dat hij plots houder zou worden van 

een geldige Belgische verblijfsvergunning, zoals vereist is om onder het toepassingsgebied van artikel 

19 van de vreemdelingenwet te vallen. 

 

2.5. Aangezien de gemachtigde van de staatssecretaris op 19 oktober 2012 een weigeringsbeslissing 

had genomen en verzoeker op grond van de onterecht afgeleverde F-kaart niet in aanmerking kwam 

voor een inschrijving in het vreemdelingenregister, zijn de talrijke documenten die verzoeker als bijlage 

bij zijn verzoekschrift voegt om zijn aanwezigheid in het Rijk aan te tonen (Verzoekschrift, bijlagen 8-23), 

weinig dienstig. In tegenstelling tot wat verzoeker in zijn eerste middel beweert, kan in de beslissing niet 

worden gelezen dat hij ambtelijk zou zijn geschrapt op grond van artikel 39, §7 van het 

vreemdelingenbesluit. Deze ambtelijke schrapping is een rechtstreeks gevolg van de beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden van 19 oktober 2012 (bijlage 20).  

 

2.6. er werd geen schending aangetoond van artikel 39, §7 van het vreemdelingenbesluit. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.7. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 2, 3 en 4 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 

juli 1991), van artikel 62 van de vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht en van de 

zorgvuldigheidsplicht en het rechtszekerheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

Verzoeker stelt in zijn tweede middel het volgende: 

 

“De bestreden beslissing schendt de formele motiveringsplicht zoals voorgeschreven door artikel 62 VW 

en de artikelen 2, 3 en 4 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen. Deze bepaling heeft tot doel de bestuurden in kennis te stellen van de redenen 

waarom de desbetreffende beslissing genomen is. De bestuurde dient in de mogelijkheid gesteld 

worden te beoordelen of er aanleiding toe bestaat een beroep in te stellen. In de beslissing dienen 

bijgevolg de correcte juridische overwegingen opgenomen worden die aan de grondslag liggen. (RvS, 6 

september 2002, nr. 110.071; RvS, 21 juni 2004, nr. 132.710) 

 

De administratieve overheid wordt overigens verplicht in de akten de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen. Deze motivering moet afdoende 

zijn. Volgens de Raad van State betekent het afdoende karakter van de motivering dat de motivering 

pertinent en draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om 

de beslissing te dragen. De afdoende formele motivering moet aldus de rechtsbescherming van de 

betrokkene garanderen. Het loutere feit dat een beslissing formeel is gemotiveerd, betekent niet dat een 

verzoekende partij geen kritiek meer zou kunnen leveren op die formele motivering. Zelfs al is een 

beslissing formeel gemotiveerd, en zelfs al kent de verzoekende partij aldus de motieven, dan nog kan 

die verzoekende partij kritiek uiten op het feit dat de motivering niet afdoende is. (RvS 18 maart 2010, 

nr. 202.029) 

 

Deze bepaling heeft namelijk tot doel de bestuurden in kennis te stellen van de redenen waarom de 

desbetreffende beslissing genomen is. De bestuurde dient in de mogelijkheid gesteld worden te 

beoordelen of er aanleiding toe bestaat een beroep in te stellen. In de beslissing dienen bijgevolg de 

correcte juridische overwegingen opgenomen worden die aan de grondslag liggen. (RvS, 6 september 

2002, nr. 110.071; RvS, 21 juni 2004, nr. 132.710) 
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In casu verwijst de bestreden beslissing naar een bevel om het grondgebied te verlaten dat dateert van 

voor de inbezitstelling van de F-kaart van de heer S.(...). Verzoeker meende derhalve rechtsgeldig geen 

gevolg te moeten geven aan het desbetreffende bevel, daar hij in het bezit was van een machtiging tot 

verblijf van meer dan drie maanden. Dit volgt immers uit artikel 52§4 van het vreemdelingenbesluit, dat 

stelt dat “Indien de Minister of zijn gemachtigde het verblijfsrecht toekent of als er geen enkele 

beslissing is genomen binnen de termijn bepaald bij artikel 42, van de wet, de burgemeester of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling een " verblijfkaart van een familielid van een burger van de Unie " 

overeenkomstig het model van bijlage 9 af[geeft].” Verzoeker leidde dus uit de afgifte van de F-kaart 

redelijkerwijs af dat de Minister of zijn gemachtigde het verblijfsrecht toekende. 

 

Voorts verwijst de verwerende partij naar de motivering in de bestreden beslissing. Deze steunt zich 

volledig op het gegeven dat verzoeker in het verleden een aanvraag gezinshereniging indiende, waarna 

hij op 17 april 2013 in het bezit gesteld werd van een F-kaart, doch dat hij geen enig verblijfsrecht heeft. 

En derhalve geen recht heeft op terugkeer zoals bepaald in artikel 19 van de vreemdelingenwet en de 

artikelen 35, 39 en 40 van het vreemdelingenbesluit. Verzoeker meende echter nooit gebruik te kunnen 

maken van desbetreffende artikelen. Voorts meende hij, zoals eerder gesteld, wel degelijk een recht op 

verblijf te hebben, gelet op de afgifte van de F-kaart en het artikel 52 van het vreemdelingenbesluit. 

Hetgeen verzoeker daarom niet duidelijk is, is waarom in eerste instantie al besloten werd om hem 

ambtelijk te schrappen op grond van artikel 39§7 van het vreemdelingenbesluit, daar hij het tegendeel 

van zijn afwezigheid kan bewijzen. Hoewel hem nooit werd verzocht deze stukken over te maken aan de 

bevoegde instanties. 

 

Bovendien kan verzoeker geen correlatie vinden tussen de verwijzing naar een bevel om het 

grondgebied te verlaten, de verblijfskaart die ‘per vergissing’ werd afgeleverd en de opgegeven 

wettelijke basis, die verwijst naar een afwezigheid van het rijk van meer dan een jaar. Het is verzoeker 

derhalve absoluut niet duidelijk om welke redenen hij zijn verblijfsrecht verloren heeft. De bestreden 

beslissing werd dan ook niet afdoende gemotiveerd. 

 

Hieruit blijkt ontegensprekelijk dat de bestreden beslissing niet voldoet aan de vereisten die worden 

opgelegd door de formele motiveringsplicht. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft met het nemen van de bestreden beslissing tevens de materiële 

motiveringsplicht geschonden. De motivering dient namelijk draagkrachtig te zijn, d.w.z. dat de 

aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te schragen. 

 

Deze verplichting houdt onder meer in dat elke administratieve rechtshandeling moet steunen op 

motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in rechte ter verantwoording van 

die handeling in aanmerking kunnen worden genomen. (RvS 6 juli 2010, nr. 206.433.) Alvorens een 

rechtmatig besluit te kunnen nemen, moet de overheid op de hoogte zijn van de feiten. Indien nodig 

moeten de betrokkenen worden gehoord of wordt het advies van een deskundige ingeroepen. De 

overheid moet haar beslissingen baseren op feiten die een determinerende invloed hebben op de 

uiteindelijke beslissing. Bij het aanvoeren van een schending van de materiële motiveringsplicht moet 

derhalve worden nagegaan of de motieven van het bestreden besluit steunen op werkelijk bestaande en 

concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. Het komt de rechter daarbij niet 

toe het feitenonderzoek over te doen om zich aldus in de plaats te stellen van de overheid; hij kan enkel 

nagaan of de ingeroepen feiten werkelijk bestaan. (RvS 13 september 2010, nr. 207.325.) Dat uw Raad 

in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel dient na te gaan of de overheid bij de beoordeling van 

de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Dit materiële motiveringsplicht hangt nauw samen met het zorgvuldigheidsbeginsel. Dit beginsel legt 

aan de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te 

stoelen op een correcte feitenvinding (RvS, 2 februari 2007, n°167 411; RvS 14 februari 2006, n° 154 

954). Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt tevens in dat de overheid zich vergewist van de situatie waarin 

verzoeker zich bevindt en zich hieromtrent afdoende informeert. 

 

Vooreerst verwijst de bestreden beslissing naar een bevel om het grondgebied te verlaten dat aan 

verzoeker werd betekend op 08/03/2013. Verzoeker betwist het bestaan van dit bevel niet, doch is van 
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mening dat hij hier geen gevolg aan diende geven. Hij ontving namelijk ongeveer 19 dagen later, zelfs 

nog binnen de beroepstermijn, en binnen de termijn om het grondgebied effectief te verlaten, een bijlage 

15. (stuk 5) Dit attest vermeld duidelijk dat het een voorlopig verblijf dekt tot 11/05/2013. Binnen deze 

termijn ontving verzoeker een F-kaart, hetgeen een verblijfsrecht van meer dan drie maanden impliceert.  

Op basis hiervan meende verzoeker op een rechtsgeldige wijze geen gevolg te moeten geven aan het 

desbetreffende bevel. 

 

De verwijzing naar de afwezigheid van een gunstig gevolg aan het bevel om het grondgebied te verlaten 

kan derhalve een verlies van verblijfsrecht niet op afdoende wijze motiveren. Het is duidelijk dat de 

verwerende partij in casu niet is uitgegaan van alle correcte en bewezen feiten. 

 

Voor zover de vermelde wettelijke basis als een bijkomend argument beschouwd kan worden, is 

verzoeker ook hier van mening dat de verwerende partij zich niet heeft gesteund op alle feiten met een 

determinerende invloed op de beslissing. Overigens heeft verwerende partij hier niet de nodige 

zorgvuldigheid voor de dag gelegd bij het nemen van de bestreden beslissing. Minstens had 

verwerende partij zich kunnen informeren bij verzoeker betreffende zijn aanwezigheid in België in 2013-

2014, dit heeft verwerende partij echter nagelaten. 

 

Het is immers zo dat de informatieverplichting werkt langs beide kanten: verzoeker dient de overheid 

inderdaad in te lichten omtrent zijn verblijfssituatie, maar de bevoegde overheidsinstanties hebben langs 

hun zijde de plicht haar te informeren over de benodigde documentatie, of zelfs überhaupt om hem te 

informeren over de reden van ambtelijke afschrijving en intrekking van zijn F-kaart. 

 

Het is duidelijk dat verwerende partij dit heeft nagelaten, aangezien verzoeker heden alle nodige 

documentatie kan voorleggen. (stukken 8-23) Tevens is nergens in het administratief dossier uit af te 

leiden dat verwerende partij een poging heeft ondernomen om verzoeker te contacteren teneinde de 

nodige informatie te bekomen. 

 

Dat verwerende partij nu ook nog op de proppen komt met de bewering dat “betrokkene per vergissing 

en ten onrechte een verblijfskaart werd afgeleverd” maakt eens te meer duidelijk dat het 

zorgvuldigheidsbeginsel in casu meermaals werd geschonden. Zij liet immers aan verzoeker toe om 

zich in België te integreren en zijn socio- economische belangen hier in het Rijk te vestigen. Dat zij 

slechts na 1 jaar meent te moeten terugkomen op haar ‘vergissing’, hetgeen ongeveer een half jaar later 

aan verzoeker werd betekend, waarna verwerende partij nog een half jaar later meent te kunnen 

besluiten dat een herinschrijving niet mogelijk is, … kan nauwelijks getuigen van een zorgvuldige 

aanpak in hoofde van veweerster. 

 

De bestreden beslissing komt derhalve niet tegemoet aan de verplichtingen die op de administratieve 

overheden rusten naar aanleiding van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Om deze redenen dient de bestreden beslissing vernietigd worden. 

 

Tenslotte is verzoeker van mening dat de bestreden beslissing in strijd is met het 

rechtszekerheidsbeginsel. Dit beginsel van behoorlijk bestuur houdt in dat de inhoud van het recht 

voorzienbaar en toegankelijk moet zijn. De rechtszoekende moet in staat zijn in redelijke mate de 

gevolgen van een bepaalde handeling te voorzien op het tijdstip dat de handeling wordt verricht. De 

overheid dient de gerechtvaardigde verwachtingen, die zij bij de rechtsonderhorigen heeft gewekt, in te 

vullen. De burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid of op toezeggingen 

of beloften die de overheid in een concreet geval heeft gedaan. 

 

In casu heeft de overheid de heer S.(...) een F-kaart toegekend, dewelke geldig zou zijn tot 2018. 

Verzoeker meende dus te goeder trouw in het land te kunnen verblijven met een verblijfsvergunning 

voor meer dan drie maanden en derhalve geen gunstig gevolg te moeten aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten aan hem betekend op 08/03/2013. Dit vermoeden werd versterkt door het feit 

dat hij zijn verblijfsvergunning ontving binnen de termijn die aan hem was gegeven om het land te 

verlaten. Verzoeker had derhalve de rechtmatige indruk dat zijn verblijf in België verzekerd was. 

 

Om deze reden startte verzoeker zijn leven in België. Hij zorgde voor zijn integratie in de Belgische 

samenleving, leefde op zulk een wijze dat heden al zijn sociale en economische belangen in het 
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Belgische rijk liggen. Voorts heeft hij geen contact meer met zijn land van herkomst, waar er nagenoeg 

niemand is om op terug te vallen. Heden wordt hij immers ondersteund door zijn Belgische ouders en 

zijn sociale netwerk in België. (stuk 24) 

 

Dat de verwerende partij heden stelt dat hij zijn verblijfsrecht verliest en dit verwijzend naar het 

desbetreffende bevel, aan verzoeker betekend op 08/03/2013, is strijdig met het 

rechtszekerheidsbeginsel. De verwachtingen die door de administratieve overheid werden gecreëerd 

door de afgifte van de F-kaart dienen derhalve ingevuld te worden. 

 

Gelet op de strijdigheid van de bestreden beslissing met het rechtszekerheidsbeginsel, dient de 

bestreden beslissing vernietigd te worden.” 

 

2.8. Het rechtszekerheidsbeginsel is een uit de rechtsstaat voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat het 

recht voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn zodat de rechtssubjecten in staat zijn de rechtsgevolgen 

van hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat die rechtssubjecten moeten kunnen vertrouwen 

op een zekere standvastigheid bij het bestuur (I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen 

van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 315- 349). 

 

2.9. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt op zijn beurt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige 

wijze moet voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en 

concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de 

overheid onder meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te 

zorgen dat de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de 

overheid met kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

2.10. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en bij uitbreiding artikel 62 van de 

vreemdelingenwet hebben betrekking op de formele motiveringsplicht (cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 

124.464). Deze heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in 

de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen 

en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710).  

 

2.11. Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur de 

feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit 

is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

2.12. In de bestreden beslissing wordt uitdrukkelijk melding gemaakt van artikel 19 van de 

vreemdelingenwet en van artikel 39 van het vreemdelingenbesluit.  

 

Artikel 19 van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“§ 1. Een vreemdeling die houder is van een geldige Belgische verblijfs- of vestigingsvergunning en het 

land verlaat, heeft gedurende een jaar recht op terugkeer in het Rijk. 

(…)” 

 

Artikel 39, §§ 1 en 7 van het vreemdelingenbesluit luidt als volgt: 

 

“§ 1.- De vreemdeling die het recht van terugkeer, bedoeld in artikel 19 § 1 eerste lid van de wet, wil 

genieten, moet: 

- bij zijn terugkeer in het bezit zijn van een verblijfs- of vestigingsvergunning waarvan de geldigheidsduur 

niet verstreken is; 

- zich binnen vijftien dagen na zijn terugkeer aanmelden bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats 

als hij meer dan drie maanden afwezig is geweest. 
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Om het recht van terugkeer, bedoeld in artikel 19, § 1, tweede lid, te kunnen genieten, dient de 

vreemdeling die houder is van een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene zich aan te melden 

bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats, binnen vijftien dagen na zijn terugkeer, om te bewijzen 

dat hij de voorwaarden vermeld in dit artikel vervult. 

(…) 

§ 7.- De vreemdeling die ambtshalve wordt geschrapt door het gemeentebestuur of van wie de 

verblijfstitel al meer dan drie maanden is verstreken wordt verondersteld het land te hebben verlaten, 

behoudens bewijs van het tegendeel.” 

 

2.13. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 21 november 2014 te Antwerpen een verzoek 

indiende om opnieuw te worden ingeschreven na zijn ambtelijke schrapping. 

 

2.14. De gemachtigde van de staatssecretaris stelde vast dat verzoeker vroeg om terug in zijn vorige 

administratieve toestand te worden geplaatst en dus in feite toepassing vroeg van artikel 19 van de 

vreemdelingenwet juncto artikel 39 van het vreemdelingenbesluit. Aangezien hij echter op geen enkel 

ogenblik enig verblijfsrecht verwierf, voldeed hij niet aan de voorwaarden voor een recht op terugkeer, 

zoals bedoeld in artikel 19 van de vreemdelingenwet en zijn deze bepalingen in zijn geval niet van 

toepassing. 

 

2.15. Verzoeker kan niet dienstig voorhouden dat de in het middel opgesomde bepalingen en 

beginselen zouden zijn geschonden op grond van zijn foutieve redenering dat hij over een verblijfsrecht 

beschikte op grond van de ten onrechte aan hem afgeleverde F-kaart. Zoals hierboven reeds gesteld is 

de afgifte van een verblijfskaart louter declaratief van aard en heeft de afgifte ervan geen constitutief 

karakter. Enkel op grond van het feit dat aan verzoeker een kaart werd afgegeven, kan het verblijf niet 

als legaal worden aangemerkt (cf. RvS 5 januari 2012,nr. 117.116). 

 

2.16. In zoverre verzoeker het onduidelijk acht waarom hij ambtelijk werd geschrapt, verwijst de Raad 

naar de motieven van de bestreden beslissing waarin duidelijk wordt verwezen naar de beslissing van 

de gemachtigde van de staatssecretaris van 19 oktober 2012 tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 20) naar aanleiding van de aanvraag gezinshereniging van 19 juli 2012. 

Deze beslissing, waarbij werd vastgesteld dat hij niet voldoet aan de voorwaarden voor het bekomen 

van een verblijfsrecht in functie van zijn Belgische vader, vormt het determinerend motief waarom 

verzoeker op het ogenblik van zijn verzoek tot herinschrijving niet aan de voorwaarden voldeed, zoals 

trouwens ook blijkt uit de bestreden beslissing.  

 

2.17. De grove onzorgvuldigheid die werd begaan door het gemeentebestuur van Brasschaat door aan 

verzoeker ten onrechte een F-kaart af te leveren, kan niet worden toegeschreven aan de gemachtigde 

van de staatssecretaris en doet in hoofde van verzoeker geen rechten ontstaan, waardoor er evenmin 

een probleem rijst inzake rechtszekerheid. Voor zover verzoeker van mening zou zijn dat de beslissing 

van 19 oktober 2012 onterecht genomen zou zijn en dat hij geen gevolg diende te geven aan het erin 

vervatte bevel om het grondgebied te verlaten, had hij destijds de voor hem openstaande 

rechtsmiddelen moeten aanwenden toen deze beslissing hem ter kennis werd gebracht, wat hij niet 

gedaan heeft. 

 

2.18. Het betoog van verzoeker dat hij geen contacten meer heeft in zijn land van herkomst en zijn 

sociale en economische belangen in België zouden liggen, heeft geen uitstaans met de bestreden 

beslissing, die geen verwijderingsmaatregel omvat en zijn eventuele belangen in België onverlet laat. 

 

2.19. De bestreden beslissing steunt op deugdelijke feitelijke en juridische overwegingen. Verzoeker 

maakt niet aannemelijk dat bepaalde elementen niet of onvoldoende zijn onderzocht. Er is geen sprake 

van een schending van de motiveringsplicht of van het zorgvuldigheidsbeginsel. Verzoeker toont niet 

aan dat de beslissing niet voorzienbaar was. Het rechtszekerheidsbeginsel werd niet geschonden. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

2.20. In een derde middel voert verzoeker de schending aan van de hoorplicht die vervat is in artikel 41 

van het Handvest van de Europese Unie (hierna: het Handvest). Verzoeker stelt in zijn derde middel het 

volgende: 
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“Artikel 41 van het handvest van de grondrechten van de Europese Unie, verzekert het recht van 

eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt 

genomen. Uw Raad wees er in het arrest met nummer 130 247 op dat volgens de vaste rechtspraak van 

het Hof van Justitie het hoorrecht een algemeen beginsel van het Unierecht vormt (HvJ 22 november 

2012, C-277/11, M.M., ro.81-82). Het hoorrecht maakt tevens deel uit van de grondrechten die 

bestanddeel zijn van de rechtsorde van de Unie en die verankerd zijn in het handvest. (RVV 26 

september 2014, nr. 130 247, 3.3.2.4) 

 

Het hoorrecht moet niet alleen door de instellingen van de Unie te worden erkend, maar ook door de 

overheidsinstanties van alle lidstaten. Dit volgt tevens uit vaste rechtspraak van de Raad van State. 

Volgens deze rechtspraak 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 (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) 

 

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 ernstig in zijn belangen aantast. 

 

Gelet op het artikel 39 §7 van het vreemdelingenbesluit wordt de vreemdeling die ambtshalve wordt 

geschrapt door het gemeentebestuur verondersteld het land te hebben verlaten, behoudens bewijs van 

het tegendeel. Dit betekent dat hij zijn bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister verliest, en 

derhalve zijn recht op verblijf in het Belgische Rijk verliest. Het staat buiten twijfel dat dergelijke 

beslissing een maatregel uitmaakt die de verzoeker op meer dan geringe wijze in zijn belangen aantast. 

 

Dit verlies van verblijfsrecht wordt overigens gemotiveerd met de verwijzing naar het bevel om het 

grondgebied te verlaten aan verzoeker betekend op 08/03/2013 waaraan hij naliet een gunstig gevolg te 

geven. Dit verwijst derhalve naar een persoonlijk gedrag van de heer S.(…), het niet naleven van een 

bevel om het grondgebied te verlaten, dat hem in het voorliggende geval ook als een tekortkoming wordt 

aangerekend. Verzoeker meent de bestreden beslissing immers als volgt te kunnen interpreteren: indien 

verzoeker gevolg zou gegeven hebben aan het bevel om het grondgebied te verlaten, zij het slechts 

voor een zeer korte periode, waarna hij zijn F-kaart in ontvangst nam, zou hij nu niet afgevoerd zijn met 

het verlies van verblijfsrecht. 

 

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

behoorlijk bestuur van toepassing maken, waardoor het recht aan verzoeker toe kwam om gehoord te 

worden in voorliggende zaak. 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. Dit had verzoeker de mogelijkheid gegeven bewijzen voor te leggen zoals 

gesteld in artikel 39§7 van het vreemdelingenbesluit (stukken 8-23), waardoor de administratieve 

overheid tevens vastgesteld zou hebben dat hij niet onder de vermelde wettelijke basis viel. Dit had 

verzoeker tevens de mogelijkheid geboden uit te leggen waarom hij geen gunstig gevolg gaf aan het 

bevel om het grondgebied te verlaten dat aan hem werd betekend op 08/03/2013 (van de afgifte van de 

F-kaart is immers niets terug te vinden in het administratieve dossier). 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt en het staat buiten betwisting dat de verzoeker in het 

kader van de besluitvormingsprocedure inzake het thans bestreden beslissing niet werd gehoord en dat 

hij niet in de mogelijkheid werd gesteld om zijn specifieke situatie toe te lichten. 

 

In het verleden wees uw Raad er reeds op dat het vervullen van de hoorplicht slechts zin heeft voor 

zover het horen van de betrokkene de overheid informatie kan opleveren die haar behoedt voor een vals 
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beeld van de feiten of die haar appreciatie van de feiten kan beïnvloeden (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 verzoeker opgelegde nadelige beslissing leiden indien de verzoeker bij het vervullen van zijn 

hoorrecht informatie kan aanreiken op grond waarvan de verweerder zou kunnen overwegen om deze 

nadelige beslissing niet te nemen dan wel een voor de verzoeker minder nadelige beslissing te nemen. 

(RVV 27 augustus 2014, nr. 128 272) 

 

In casu maakte verzoeker reeds aannemelijk dat, indien hem de mogelijkheid werd gegeven zijn 

standpunten uiteen te zetten met betrekking tot zijn ambtelijke afschrijving, zijn verblijf in België 

gedurende deze periode en de afwezigheid van een gunstig gevolg aan het bevel om het grondgebied 

te verlaten, de administratieve overheid tot een geheel andere conclusie had moeten komen. Vooreest 

had de administratieve overheid dan moeten constateren dat de heer S.(...) niet onder de opgegeven 

wettelijke basis viel. Daarnaast had de administratieve overheid opgemerkt dat de heer S.(...) op een 

rechtsgeldige wijze heeft afgezien van een gunstig gevolg voor het bevel om het grondgebied te 

verlaten dat aan hem werd betekend op 08/03/2013. Verzoeker is derhalve van mening dat deze 

specifieke omstandigheden hadden kunnen leiden tot een andere beslissing. 

 

Het niet horen van de verzoeker heeft in casu dan ook een bepalende invloed op de strekking van de 

bestreden beslissing, zodat het vastgestelde gebrek in de besluitvorming de vernietiging van de 

bestreden beslissing met zich mee brengt.” 

 

2.21. Artikel 41 van het Handvest betreft het recht op behoorlijk bestuur. Het tweede lid van dit artikel 

luidt als volgt: 

 

“Recht op behoorlijk bestuur 

(…) 

2. Dit recht behelst met name: 

a) het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele 

maatregel wordt genomen; 

(…)” 

 

2.22. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft meermaals gesteld dat artikel 41 van het 

Handvest niet gericht is tot de lidstaten maar uitsluitend tot de instellingen, organen en instanties van de 

Unie. Verzoeker kan uit deze bepaling bijgevolg geen recht puren om in het kader van zijn verzoek tot 

herinschrijving gehoord te worden (HvJ 11 december 2014, Boudjlida, C-249/13; HvJ 5 november 2014, 

Mukaburega, C-166/13; HvJ 17 juli 2014, Ys e.a., C-141/12 en C-372/12). Het Hof heeft in de 

voornoemde arresten wel gesteld dat het recht om te worden gehoord wel integraal deel uitmaakt van 

de rechten van de verdediging, dat een algemeen beginsel van Unierecht is. De vraag rijst echter of de 

bestreden beslissing de tenuitvoerlegging van het Unierecht behelst. Verzoeker maakt in zijn middel niet 

aannemelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris bij het nemen van de bestreden beslissing 

uitvoering geeft aan de Unierechtelijke migratieregelgeving. De schending van artikel 41 van het 

Handvest en het hoorrecht als algemeen beginsel van het Unierecht wordt bijgevolg niet op dienstige 

wijze aangevoerd. 

 

2.23. Het recht om te worden gehoord als internrechtelijk algemeen beginsel van behoorlijk bestuur 

geldt ingeval een maatregel wordt overwogen die steunt op het persoonlijk gedrag van de betrokkene en 

die van aard is om zijn belangen zwaar aan te tasten (RvS 4 december 2007, nr. 177 577). In 

tegenstelling tot wat verzoeker in zijn middel beweert, houdt de bestreden beslissing geenszins de 

afvoering van ambtswege met verlies van het verblijfsrecht in, maar gaat het om een beslissing waarbij 

geen gunstig gevolg wordt gegeven aan zijn verzoek tot herinschrijving. De bestreden beslissing heeft 

geen invloed op de verblijfssituatie van verzoeker en kan bijgevolg bezwaarlijk worden gekwalificeerd 

als een maatregel die steunt op het persoonlijk gedrag van betrokkene en van aard is om zijn belangen 

zwaar aan te tasten. Het recht om gehoord te worden is te dezen niet van toepassing. 

 

Er werd geen schending aannemelijk gemaakt van de hoorplicht, al dan niet vervat in artikel 41 van het 

Handvest. 

 

Het derde middel is ongegrond. 
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3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing kan leiden, aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 

36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

4. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden 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 vierentwintig maart tweeduizend zestien 

door: 

 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 

 


