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 nr. 177 240 van 31 oktober 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 22 juli 2016 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 16 juni 2016 houdende de weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 31 augustus 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

26 september 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat N. DIRICKX verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 24 december 2015 dient de verzoekster een aanvraag in van een verblijfskaart van een ander 

familielid van een burger van de Unie, dit in functie van haar schoonbroer die de Nederlandse 

nationaliteit bezit.  

 

1.2. Op 16 juni 2016 beslist de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten.  
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Het betreft de bestreden beslissingen, met name enerzijds een beslissing houdende de weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden en anderzijds een bevel om het grondgebied te verlaten. Beide 

beslissingen werden in één akte, onder de vorm van een bijlage 20, aan de verzoekster ter kennis 

gebracht op 23 jun 2016, die als volgt is gemotiveerd:  

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de 

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 24.12.2015 werd 

ingediend door: 

 

Naam: T.  

Voornaam: C.  

Nationaliteit: Marokko  

Geboortedatum: (…)  

Geboorteplaats: Guercif 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (…) 

 

om de volgende reden geweigerd: 

 

De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie of van een ander 

familielid van een burger van de Unie. 

 

Betrokkene vroeg op 24.12.2015 gezinshereniging aan met haar schoonbroer, zijnde de heer E. H. E. 

M., geboren op 06.04.1973, van Nederlandse nationaliteit. 

 

Betrokkene vroeg de gezinshereniging aan op basis van artikel 47/1, 2° van de wet van 15.12.1980: 'de 

niet in artikel 40bis, §2, bedoelde familieleden die, in het land van herkomst, ten laste zijn of deel 

uitmaken van het gezin van de burger van de Unie;...' 

 

Artikel 47/3, §2 van de wet van 15.12.1980 stelt dat 'de andere familieleden bedoeld in artikel 47/1, 2°, 

moeten bewijzen dat zij ten Iaste zijn van de burger van de Unie die zij willen begeleiden of bij wie zij 

zich willen voegen of dat zij deel uitmaken van zijn gezin. De documenten die aantonen dat het andere 

familielid ten Iaste is of deel uitmaakt van het gezin van de burger van de Unie moet uitgaan van de 

bevoegde overheden van het land van oorsprong of van herkomst. Bij ontstentenis hiervan, kan het feit 

ten laste te zijn of deel uit te maken van het gezin van de burger van de Unie bewezen worden met elk 

passen middel'. 

 

Volgende documenten worden voorgelegd: 

- diverse aanrekeningen en bijbehorende rekeninguittreksels waaruit blijkt dat deze betaald werden 

door de referentiepersoon ('t Kwadraat BVBA dd. 10.12.2015 en 17.12.2015; iDent BVBA dd. 

19.01.2016; Electrabel voor periode december 2015 - februari 2016); rekeninguittreksels waaruit blijkt 

dat de referentiepersoon instond voor de betaling van de huurlasten van betrokkene in de maanden 

januari - maart 2016 

- ongepersonaliseerde kassatickets Zara, Massimo Dutti, Multipharma, FV Orthopedie OL: deze 

documenten kunnen niet gelinkt worden aan betrokkene 

- inburgeringscontract dd. 18.02.2016 

 

Voor zover betrokkene en de referentiepersoon wensen aan te tonen dat betrokkene voorafgaand aan 

de huidige aanvraag gezinshereniging en reeds van in het land van herkomst deel uitmaakte van het 

gezin van de referentiepersoon, dient opgemerkt te worden dat dit niet blijkt uit het geheel van de 

beschikbare gegevens. Op heden is betrokkene ook in België niet op het adres van de 

referentiepersoon woonachtig. 

 

Voor zover betrokkene en de referentiepersoon wensen aan te tonen dat betrokkene voorafgaand aan 

de huidige aanvraag gezinshereniging en reeds van in het land van herkomst ten laste was van de 

referentiepersoon, dient opgemerkt te worden dat betrokkene niet heeft aangetoond onvermogend te 

zijn, er niet werd aangetoond dat zij voorafgaand aan de aanvraag en reeds van in het land van 

herkomst of origine financieel ten laste was van de referentiepersoon, er niet blijkt dat zowel betrokkene 

als de referentiepersoon niet ten laste vallen van de Belgische staat, en dat er niet afdoende werd 
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aangetoond dat de referentiepersoon beschikt over voldoende bestaansmiddelen om betrokkene ten 

laste te nemen. De voorgelegde stukken dateren van na de aankomst van betrokkene in België en doen 

geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Ze hebben betrekking op de toestand in België, niet op 

deze in het land van herkomst. 

 

Uit het geheel van de voorgelegde stukken blijkt niet afdoende dat betrokkene reeds in het land van 

herkomst ten laste was van de burger van de Unie of in het land van herkomst reeds deel uitmaakte van 

het gezin van de burger van de Unie, en dit in de periode voorafgaand aan de huidige aanvraag 

gezinshereniging. Betrokkene toont dus niet afdoende aan te voldoen aan de voorwaarden van artikel 

47/1, 2° van de wet van 15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van 

gezinshereniging. 

 

Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene. Het Al van betrokkene dient te worden 

ingetrokken. 

 

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 

 

In een enig middel voert de verzoekster de schending aan van de artikelen 7, 47/1, 2° en 74/13 van de 

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen  (hierna: de vreemdelingenwet), van de motiveringsplicht, en van artikel 

41 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest).  

 

Het enig middel wordt als volgt toegelicht:  

 

“Enig middel: schending van de artikelen 7, 47/1, 2° en 74/13 van de vreemdelingenwet en 

schending van de motiveringsplicht, schending van artikel 41 van het Handvest Grondrechten. 

 

-Artikel 41 van het Handvest: Recht op behoorlijk bestuur 

"1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn 

door de instellingen en organen van de Unie worden behandeld. 

2. Dit recht behelst met name: 

-het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige 

individuele maatregel wordt genomen, 

-het recht van eenieder om toegang te krijgen tot het dossier hem betreffende, met inachtneming 

van het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en het zakengeheim,  

-de plicht van de betrokken instanties om hun beslissingen met redenen te omkleden. 

 

Krachtens het artikel 51 van het Handvest is de reikwijdte van het Handvest beperkt tot het EU- 

recht. In casu kan het artikel 41 van het Handvest worden ingeroepen omdat de voorliggende 

kwestie een materie betreft waarvoor Europese regelgeving van kracht is. 

 

Verzoekster ontving een beslissing gebaseerd op het artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet. Dit 

artikel is ingevoegd bij wet van 19 maart 2014 (art. 24). Deze wet is een directe omzetting van 

richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de 

lidstaten voor de burgers van de Europese Unie en hun familieleden. 

 

Het Handvest is dan ook van toepassing. 

 

Het hoorrecht, zoals neergelegd in artikel 41 van het Handvest dat het recht op behoorlijk bestuur 

waarborgt, verzekert het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem 

nadelige individuele maatregel wordt genomen. 

 

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie vormt het hoorrecht een algemeen beginsel van 

Unierecht (HvJ 22 november 2012, C-2n/ll, 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. 

Dit hoorrecht dient niet enkel door de instellingen van de Unie te worden erkend, maar aangezien het 

een algemeen beginsel van het Unierecht betreft, ook door de overheidsinstanties van alle lidstaten 
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wanneer zij beslissingen nemen die binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen, zelfs al schrijft de 

toepasselijke regelgeving een dergelijke formaliteit niet expliciet voor (Zie artikel 51 van het Handvest en 

de toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten Pb.C. 14 december 2007, afl. 303; Zie ook HvJ 

18 december 2008, C-349/07, Sopropé, ro. 38 en HvJ 22 november 2012, C-2nAl. M.M., ro.86.). 

Het hoorrecht kent een algemene toepassing. Het Hof heeft steeds gewezen op het belang van het 

recht om te worden gehoord en op de zeer ruime strekking ervan in de rechtsorde van de Unie. Vaste 

rechtspraak van het Hof stelt dan ook dat dit hoorrecht van toepassing is in iedere procédure die tot een 

bezwarend besluit kan leiden, d.i. een besluit dat de belangen van de betrokkenpersoon ongunstig kan 

beïnvloeden (HvJ 22 november 2012, C-277111, M.M., ro. 85 en de daar aangehaalde rechtspraak). 

 

Het hoorrecht zoals gewaarborgd door artikel 41 van het Handvest lijkt in casu derhalve van toepassing. 

In dit verband dient tevens te worden gewezen op het bepaalde in artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet, waarin uitdrukkelijk is voorzien dat bij het nemen van een beslissing tot verwijdering 

de minister of zijn gemachtigde rekening houdt met het hoger belang van het kind, het gezins- en 

familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet weerspiegelt in deze zin hogere rechtsnormen, zoals deze onder 

meer voortvloeien uit artikel 8 van het EVRM. Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet vormt tenslotte de 

omzetting van artikel 5 van de richtlijn 2008/118/EU en lijkt een individueel onderzoek noodzakelijk te 

maken. 

 

Opdat de verplichting tot het voeren van een individueel onderzoek in het kader van artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet, als omzetting van artikel 5 van richtlijn 2006/115/EU, een nuttig effect kent, dient de 

betrokken vreemdeling in staat te worden gesteld naar behoren en daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar 

te maken in het kader van een administratieve procedure waarbij een bevel om het grondgebied te 

verlaten wordt afgeleverd, aangezien in de huidige stand van de procedure niet kan worden uitgesloten 

dat een dergelijk besluit de belangen van een vreemdeling aanmerkelijk ongunstig kan beïnvloeden. 

Volgens vaste rechtspraak van het Hof leidt een schending van de rechten van de verdediging, in het 

bijzonder het hoorrecht, 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-383113 PPU, M. G. e,a., ra. 38 met verwijzing naar de 

arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. blz. 1307, punt 31 j 5 oktober 

2000, Duitsland/Commissie, C 288196, Jurispr. bil. 18237, punt 101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde 

Vongjian Housewares & HardwarelRaad, C 141/08 P, Jurispr. blz. 19147, punt 94, en 6 september 

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

In casu leidt het verzuim om het hoorrecht te eerbiedigen tot een onregelmatigheid, en zonder deze 

onregelmatigheid had de procedure een andere afloop kunnen hebben. 

 

Aan verzoekster wordt het verblijf geweigerd omdat niet is aangetoond dat ze reeds ten laste was in 

haar land van herkomst. Dit is echter niet juist. 

Verzoekster is ten laste van haar schoonbroer. Dit blijkt uit tal van stukken die werden overgemaakt. De 

huurkosten, elektrabel etc. worden betaald door de referentiepersoon. 

Verzoekster was ook reeds in haar land van herkomst financieel afhankelijk van haar schoonbroer. Er 

werden regelmatig stortingen gedaan via Moneytrans vanuit België naar Marokko om verzoekster te 

voorzien in haar basisbehoeften, voorafgaand aan de aanvraag en dit vanaf 2009. De stortingen werden 

gedaan door de echtgenote van de referentiepersoon en tevens zus van verzoekster, H., naar de 

rekening van haar ouders A. en Y. omdat verzoekster zelf geen bankrekening heeft. Zie stukken in 

bijlage. 

Wanneer verzoekster gehoord zou zijn geweest had zij de mogelijkheid gehad op deze elementen te 

wijzen en deze gegevens hadden tot een andere beslissing kunnen leiden. (in die zin: HvJ 10 

september 2013, C-383/13). 

De bestreden beslissing maakt een schending van de hoorplicht als algemeen beginsel van Unierecht in 

combinatie met voormeld artikel 74/13 uit. 

 

-De bestreden beslissing gaat gepaard met een bevel om het grondgebied te verlaten en deze wordt 

louter gemotiveerd verwijzende naar het artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980: 

"legaal verblijf in België is verstreken". 

 

Overeenkomstig artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn 2008/115/EGzijn de staten verplicht om bij een 

uitwijzingsbeslissing o.a. rekening te houden met de gezondheidstoestand van de betrokkene, het hoger 

belang van het kind en het gezins- en familieleven, zoals tevens omgezet naar Belgisch recht via artikel 

74/13 VW.: 
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« Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister ofzijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land ». 

In casu heeft de DVZ het bevel om het grondgebied te verlaten enkel gemotiveerd op basis van het feit 

dat verzoeksters legaal verblijf verstreken is. 

Hieruit blijkt dan ook niet of verweerder rekening heeft gehouden met verzoeksters gezins- en 

familieleven in België en dit conform artikel 74/13 VW. bij het afleveren van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

Diengaande wordt evenwel geen enkele motivering gegeven, zodat het bevel om het grondgebied te 

verlaten een schending inhoudt van het motiveringsbeginsel en van artikel 74/13 VW.” 

 

2.1. De verzoekster voert vooreerst de schending aan van het hoorrecht, zoals vervat in artikel 41 van 

het Handvest. Uit het betoog ter ondersteuning van het enig middel, blijkt dat dit middelenonderdeel van 

zowel ten aanzien van de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden als ten 

aanzien van het bevel om het grondgebied te verlaten. Wat de weigeringsbeslissing betreft, voert de 

verzoekster aan dat zij, indien zij gehoord was geweest, stukken had kunnen overmaken waaruit blijkt 

dat reeds sinds 2009 regelmatige stortingen werden gedaan vanuit België naar Marokko teneinde in 

haar basisbehoeften te kunnen voorzien. De verzoekster meent dat het voorleggen van deze stukken tot 

een andere beslissing had kunnen leiden. Wat het bevel om het grondgebied te verlaten betreft, wordt 

het hoorrecht aangevoerd in combinatie met artikel 74/13 van de vreemdelingenwet.  

 

Artikel 41 van het Handvest, dat het recht op behoorlijk bestuur behelst, bepaalt in verband met het 

hoorrecht het volgende: 

 

“(…) 

Dit recht behelst met name: 

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

maatregel wordt genomen, 

(…)” 

 

De Raad benadrukt dat uit de bewoordingen van artikel 41 van het Handvest volgt dat dit artikel niet is 

gericht tot de lidstaten, maar uitsluitend tot de instellingen, organen en instanties van de Unie (cf. HvJ 

21 december 2011, C-482/10, punt 28; HvJ 17 juli 2014, C-141/12, punt 67). De verzoekster kan zich 

ten aanzien van de nationale autoriteiten dan ook niet dienstig beroepen op een schending van artikel 

41 van het Handvest. 

 

Dit neemt echter niet weg dat het hoorrecht, zoals neergelegd in artikel 41 van het Handvest dat het 

recht op behoorlijk bestuur waarborgt, het recht van eenieder verzekert om te worden gehoord voordat 

jegens hem een voor hem bezwarende individuele maatregel wordt genomen. De Raad wijst er op dat 

volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie het hoorrecht een algemeen beginsel van 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. 

 

Dit hoorrecht dient niet enkel door de instellingen van de Unie te worden erkend, maar aangezien het 

een algemeen beginsel van het Unierecht betreft, ook door de overheidsinstanties van alle lidstaten 

wanneer zij beslissingen nemen die binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen, zelfs al schrijft de 

toepasselijke regelgeving een dergelijke formaliteit niet expliciet voor (Zie artikel 51 van het Handvest en 

de toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten Pb.C. 14 december 2007, afl. 303; Zie ook HvJ 

18 december 2008, C-349/07, Sopropé, ro. 38 en HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., ro. 86). 

 

Het hoorrecht kent een algemene toepassing. Het Hof heeft steeds gewezen op het belang van het 

recht om te worden gehoord en op de zeer ruime strekking ervan in de rechtsorde van de Unie. Vaste 

rechtspraak van het Hof stelt dan ook dat dit hoorrecht van toepassing is in iedere procedure die tot een 

bezwarend besluit kan leiden, d.i. een besluit dat de belangen van de betrokken persoon ongunstig kan 

beïnvloeden (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., ro. 85 en de daar aangehaalde rechtspraak). 

 

In casu wordt aan de verzoekster de gezinshereniging met een burger van de Unie geweigerd en wordt 

haar een bevel om het grondgebied te verlaten opgelegd. Het wordt door de verweerder niet betwist dat 

deze beslissingen steunen op bepalingen die een omzetting vormen van Europese regelgeving. Door 

het nemen van de bestreden beslissingen wordt in casu uitvoering gegeven aan het Unierecht.  
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Het lijkt niet te kunnen worden uitgesloten dat de bestreden akte als een bezwarend besluit moet 

worden aangemerkt dat de belangen van de betrokken vreemdeling ongunstig kan beïnvloeden. 

 

Het hoorrecht zoals gewaarborgd door artikel 41 van het Handvest lijkt in casu derhalve van toepassing. 

 

De vraag of er sprake is van een schending van het hoorrecht, moet worden beoordeeld aan de hand 

van de specifieke omstandigheden van elk geval, met name de aard van de betrokken handeling, de 

context van de vaststelling ervan en de rechtsregels die de betrokken materie beheersen (HvJ 10 

september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 34). 

 

2.2. In voorliggend geval heeft de verzoekster een verblijf gevraagd van meer dan drie maanden als 

ander familielid van een burger van de Unie, dit in functie van haar Nederlandse schoonbroer. Deze 

verblijfsaanvraag wordt naar Belgisch recht geregeld in de artikelen 47/1 en volgende van de 

vreemdelingenwet. 

 

De bestreden weigeringsbeslissing is gestoeld op artikel 47/1, 2° van de vreemdelingenwet. Deze 

bepaling luidt als volgt:  

 

“Als andere familieleden van een burger van de Unie worden beschouwd :  

(…) 

2° de niet in artikel 40bis, § 2, bedoelde familieleden die, in het land van herkomst, ten laste zijn of deel 

uitmaken van het gezin van de burger van de Unie;” 

 

Artikel 47/3, §2 van de vreemdelingenwet bepaalt:  

 

“De andere familieleden bedoeld in artikel 47/1, 2°, moeten bewijzen dat zij ten laste zijn van de burger 

van de Unie die zij willen begeleiden of bij wie zij zich willen voegen of dat zij deel uitmaken van zijn 

gezin.  

De documenten die aantonen dat het andere familielid ten laste is of deel uitmaakt van het gezin van de 

burger van de Unie moeten uitgaan van de bevoegde overheden van het land van oorsprong of van 

herkomst. Bij ontstentenis hiervan, kan het feit ten laste te zijn of deel uit te maken van het gezin van de 

burger van de Unie bewezen worden met elk passend middel.” 

 

Artikel 47/1 van de vreemdelingenwet vormt een omzetting van artikel 3, tweede lid van de richtlijn 

2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij 

verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, 

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 

68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 

93/96/EEG (hierna: de richtlijn 2004/38/EG). 

 

Artikel 3, tweede lid van de richtlijn 2004/38/EG luidt als volgt: 

 

“Onverminderd een persoonlijk recht van vrij verkeer of verblijf van de betrokkenen vergemakkelijkt het 

gastland overeenkomstig zijn nationaal recht, binnenkomst en verblijf van de volgende personen: 

a) andere, niet onder de definitie van artikel 2, punt 2, vallende familieleden, ongeacht hun nationaliteit, 

die in het land van herkomst ten laste zijn van of inwonen bij de burger van de Unie die het verblijfsrecht 

in eerste instantie geniet, of die vanwege ernstige gezondheidsredenen een persoonlijke verzorging 

door de burger van de Unie strikt behoeven; 

b) de partner met wie de burger van de Unie een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft. 

Het gastland onderzoekt de persoonlijke situatie nauwkeurig en motiveert een eventuele weigering van 

toegang of verblijf.” 

 

De doelstelling van artikel 3, tweede lid van de richtlijn 2004/38/EG bestaat erin om het vrij verkeer van 

de burgers van de Unie te vergemakkelijken en de eenheid van het gezin te bevorderen (cf. conclusie 

van advocaat-generaal Y. Bot van 27 maart 2012 in de zaak C-83/11 voor het Hof van Justitie van de 

Europese Unie, randnummers 36 en 37). De eventuele weigering om een verblijf toe te staan aan een 

gezinslid van een burger van de Unie of aan een persoon die ten laste is van deze burger van de Unie 

zou, zelfs indien deze persoon geen nauwe verwant is, er immers toe kunnen leiden dat de burger van 

de Unie wordt ontmoedigd om vrij naar een lidstaat van de Europese Unie te reizen. De vereiste dat een 

derdelander in het land van herkomst ten laste is of deel uitmaakt van het gezin van de burger van de 
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Unie die gebruik maakt van zijn recht op vrij verkeer dient derhalve in het licht van deze doelstelling te 

worden geïnterpreteerd. 

 

Gelet op de toepasselijke regelgeving, dient dan ook te worden opgemerkt dat de verzoekster er zich 

van bewust diende te zijn dat zij, teneinde een verblijf te verkrijgen als ander familielid van een burger 

van de Unie, diende aan te tonen dat zij in haar land van herkomst ten laste was of deel uitmaakte van 

het gezin van deze burger van de Unie (in casu haar Nederlandse schoonbroer).  Bovendien blijkt uit de 

stukken van het administratief dossier dat de verzoekster reeds op het moment van het indienen van de 

aanvraag werd gevraagd om binnen de drie maanden de volgende documenten neer te leggen “Bewijs 

dat hij/zij in het land van herkomst ten laste is van EU’er OF deel uitmaakt van gezin EU’er” (bijlage 

19ter d.d. 24 december 2015). 

 

Het staat dan ook vast dat de verzoekster voorafgaand aan de thans bestreden weigeringsbeslissing 

ruimschoots de mogelijkheid heeft gehad om naar behoren en daadwerkelijk de specifieke kenmerken 

van haar situatie kenbaar te maken en te verduidelijken. Daar waar de verzoekster voor het eerst bij het 

verzoekschrift een aantal stukken voegt waaruit blijkt dat geld werd overgeschreven naar Marokko, 

merkt de Raad op dat de verzoekster nagelaten heeft deze stukken over te maken toen haar werd 

gevraagd om bewijzen bij te brengen dat zij in haar land van herkomst ten laste was van haar 

Nederlandse schoonbroer. Er valt niet in te zien waarom de verzoekster in de onmogelijkheid zou zijn 

geweest om deze stukken op een nuttig tijdstip over te maken aan de diensten van de verweerder. Het 

bijbrengen van deze stukken in de procedure ten overstaan van de Raad, neemt niet weg dat de 

verzoekster in het kader van de kwestieuze aanvraagprocedure wel degelijk in de mogelijkheid werd 

gesteld om haar situatie kenbaar te maken en bewijzen bij te brengen om aan te tonen dat zij aan de 

voorwaarden voor gezinshereniging voldoet. De Raad wijst er op dat het hoorrecht niet kan worden 

gelijkgesteld met een 'verwittigingsplicht'. Het volstaat dat de verzoekster de kans kreeg om de nodige 

stukken voor te leggen, zoals in casu wel degelijk het geval was.  

 

In het kader van de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden, ligt derhalve geen 

schending van het hoorrecht voor. Evenmin wordt een schending van artikel 47/1, 2° van de 

vreemdelingenwet aangetoond. 

 

2.3. In de mate dat de verzoekster het hoorrecht als algemeen beginsel van Unierecht tevens aanwendt 

ten aanzien van het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten, dient te worden opgemerkt dat 

luidens vaste rechtspraak van het Hof een schending van de rechten van de verdediging, in het 

bijzonder het hoorrecht, naar Unierecht pas tot nietigverklaring van het na afloop van de administratieve 

procedure genomen besluit leidt, wanneer deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere 

afloop had kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 38 met verwijzing 

naar de arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. blz. I 307, punt 31; 5 

oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 288/96, Jurispr. blz. I 8237, punt 101; 1 oktober 2009, Foshan 

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

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

 

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

administratieve procedure, een schending van het hoorrecht oplevert. Voorts is niet elk verzuim om het 

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

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

 

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

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

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

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

had kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek het afleveren van een bevel om het 

grondgebied te verlaten hadden kunnen beïnvloeden (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. 

e.a., ro. 40).  

 

In casu kan de Raad enkel vaststellen dat de verzoekster zich in haar betoog beperkt tot een louter 

theoretische uiteenzetting en de verwijzing naar artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, dat overigens 

geen uitdrukkelijke motiveringsplicht bevat. De verzoekster blijft echter in gebreke uiteen te zetten op 

welke wijze deze elementen een invloed zouden hebben op de bestreden beslissing. Bovendien merkt 

de Raad op dat de verzoekster in het kader van de aanvraagprocedure uitvoerig in de gelegenheid is 

gesteld haar standpunt kenbaar te maken, zoals uit de voorgaande bespreking blijkt. In de gegeven 
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omstandigheden en bij gebrek aan nadere, concrete duiding vanwege de verzoekster, en rekening 

houdend met de mogelijkheid die zij had de relevante elementen inzake de gezins- of familiale banden 

met haar Nederlandse schoonzoon bij te brengen, kan de aangevoerde schending van het hoorrecht 

zoals neergelegd in artikel 41 van het Handvest dan ook niet tot de vernietiging van het bestreden bevel 

leiden.  

 

2.4. De verzoekster voert ten aanzien van het bestreden bevel tevens de schending aan van de 

artikelen 7 en 74/13 van de vreemdelingenwet. Deze laatste bepaling luidt als volgt:  

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.” 

 

De verzoekster betoogt dat de verweerder de verplichting had tot het voeren van een individueel 

onderzoek in het kader van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, als omzetting van artikel 5 van 

richtlijn 2006/115/EU. De verzoekster voert aan dat het bevel om het grondgebied te verlaten enkel 

gemotiveerd is op basis van het feit dat haar legaal verblijf verstreken is. Hieruit blijkt volgens de 

verzoekster niet of de verweerder rekening heeft gehouden met haar gezins- en familieleven in België.  

 

De Raad stelt vast dat de verzoekster niet betwist dat haar legaal verblijf in België verstreken is, zoals 

door de gemachtigde wordt vastgesteld. Zij maakt een schending van het aangevoerde artikel 7 van de 

vreemdelingenwet dan ook niet aannemelijk.  

 

Waar de verzoekster de schending van artikel 74/13 aanvoert, merkt de Raad op dat zij geen enkel 

concreet element aanbrengt met betrekking tot haar gezins- en familieleven, het hoger belang van het 

kind, of haar gezondheidstoestand, waarmee de verweerder volgens haar rekening had moeten houden. 

Het is duidelijk dat het louter opwerpen van een schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, 

zonder in concreto aannemelijk te maken met welke elementen geen rekening werd gehouden bij het 

nemen van de bestreden verwijderingsmaatregel, niet kan leiden tot de nietigverklaring van deze 

maatregel. Er dient te worden opgemerkt dat artikel 74/13 van de vreemdelingenwet op zich geen 

motiveringsplicht bevat, zodat bij de bevelscomponent van de bestreden akte hieromtrent niet 

uitdrukkelijk diende te worden gemotiveerd. 

 

Een schending van artikel 74/13 of van de motiveringsplicht is dan ook niet aangetoond. 

 

2.5. Waar de verzoekster inhoudelijke argumenten ontwikkelt tegen de bestreden weigeringsbeslissing, 

voert zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel van het 

middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het 

niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen.  

 

De verzoekster betoogt dat het onjuist is dat zij niet heeft aangetoond dat ze reeds in haar land van 

herkomst ten laste was van haar schoonbroer. Dit blijkt volgens haar uit tal van stukken die werden 

overgemaakt: de huurkosten en kosten voor elektrabel werden volgens de verzoekster betaald door de 

referentiepersoon. De Raad merkt vooreerst op dat de verzoekster geenszins betwist dat uit de door 

haar voorgelegde stukken niet blijkt dat zij reeds in haar land van herkomst deel uitmaakte van het gezin 

van de referentiepersoon. De verzoekster betwist enkel de vaststelling dat niet is aangetoond dat zij in 

het land van herkomst reeds ten laste was van de referentiepersoon. De Raad stelt vast dat de 

gemachtigde in de bestreden akte duidelijk motiveert waarom uit de voorgelegde stukken niet blijkt dat 

de verzoekster in haar land van herkomst ten laste was van de referentiepersoon: 

 

“Volgende documenten worden voorgelegd: 

- diverse aanrekeningen en bijbehorende rekeninguittreksels waaruit blijkt dat deze betaald werden 

door de referentiepersoon ('t Kwadraat BVBA dd. 10.12.2015 en 17.12.2015; iDent BVBA dd. 

19.01.2016; Electrabel voor periode december 2015 - februari 2016); rekeninguittreksels waaruit blijkt 

dat de referentiepersoon instond voor de betaling van de huurlasten van betrokkene in de maanden 

januari - maart 2016 

- ongepersonaliseerde kassatickets Zara, Massimo Dutti, Multipharma, FV Orthopedie OL: deze 

documenten kunnen niet gelinkt worden aan betrokkene 
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- inburgeringscontract dd. 18.02.2016 

 

(…) 

 

Voor zover betrokkene en de referentiepersoon wensen aan te tonen dat betrokkene voorafgaand aan 

de huidige aanvraag gezinshereniging en reeds van in het land van herkomst ten laste was van de 

referentiepersoon, dient opgemerkt te worden dat betrokkene niet heeft aangetoond onvermogend te 

zijn, er niet werd aangetoond dat zij voorafgaand aan de aanvraag en reeds van in het land van 

herkomst of origine financieel ten laste was van de referentiepersoon, er niet blijkt dat zowel betrokkene 

als de referentiepersoon niet ten laste vallen van de Belgische staat, en dat er niet afdoende werd 

aangetoond dat de referentiepersoon beschikt over voldoende bestaansmiddelen om betrokkene ten 

laste te nemen. De voorgelegde stukken dateren van na de aankomst van betrokkene in België en doen 

geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Ze hebben betrekking op de toestand in België, niet op 

deze in het land van herkomst. 

 

Uit het geheel van de voorgelegde stukken blijkt niet afdoende dat betrokkene reeds in het land van 

herkomst ten laste was van de burger van de Unie (…), en dit in de periode voorafgaand aan de huidige 

aanvraag gezinshereniging. Betrokkene toont dus niet afdoende aan te voldoen aan de voorwaarden 

van artikel 47/1, 2° van de wet van 15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van 

gezinshereniging.” 

 

De gemachtigde heeft zodoende vastgesteld dat de voorgelegde stukken dateren van na de aankomst 

van de verzoekster in België en dat hiermee dus niet is aangetoond dat zij in het land van herkomst 

reeds ten laste was van de referentiepersoon. Hij verduidelijkt dat de stukken betrekking hebben op de 

toestand in België, en niet op deze in het land van herkomst. Deze vaststellingen worden door de 

verzoekster niet concreet weerlegd en zij vinden steun in de stukken van het administratief dossier. De 

loutere en bijzonder vage bewering van de verzoekster dat de vaststelling onjuist is, volstaat niet om 

een schending van de motiveringsplicht aan te tonen. Bovendien betwist de verzoekster niet dat niet 

blijkt dat zowel zijzelf als de referentiepersoon niet ten laste vallen van de Belgische staat, en dat er niet 

afdoende werd aangetoond dat de referentiepersoon beschikt over voldoende bestaansmiddelen om 

haar ten laste te nemen. 

 

De verzoekster betoogt daarnaast dat er regelmatig stortingen zijn gedaan via Moneytrans vanuit België 

naar Marokko om in haar basisbehoeften te voorzien, voorafgaand aan de aanvraag en dit vanaf 2009. 

De stortingen werden gedaan door de echtgenote van de referentiepersoon en tevens zus van 

verzoekster, H., naar de rekening van haar ouders A. en Y. omdat verzoekster zelf geen bankrekening 

heeft. De verzoekster verwijst dienaangaande naar de stukken in bijlage bij haar verzoekschrift. De 

Raad stelt evenwel vast dat deze stukken zich niet in het administratief dossier bevinden. Het blijkt 

derhalve dat de verzoekster de thans bijgebrachte documenten niet aan de diensten van de verweerder 

heeft overgemaakt en dat zij slechts voor het eerst worden bijgebracht in het kader van de onderhavige 

vordering. De verzoekster maakt geheel niet aannemelijk dat zij deze stukken niet vóór het nemen van 

de bestreden beslissing aan het bestuur kon voorleggen. Los van de inhoudelijke beoordeling van deze 

stukken, die de Raad als annulatierechter niet toekomt, kon het bestuur bij het nemen van de thans 

bestreden beslissing met deze stukken dan ook geen rekening houden.  

 

Het naderhand voorleggen van bepaalde stukken die zouden aantonen dat de verzoekster toch nog 

voldoet aan de bij wet opgelegde voorwaarden, kan de wettigheid van de bestreden 

weigeringsbeslissing niet aantasten. De Raad kan immers geen rekening houden met de documenten 

die slechts nadat de bestreden beslissing werd genomen worden voorgelegd, aangezien hij de 

regelmatigheid van een bestuurshandeling dient te beoordelen in functie van de gegevens waarover het 

bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te nemen. De 

Raad zou derhalve zijn bevoegdheid overschrijden door bij zijn wettigheidstoetsing rekening te houden 

met gegevens of stukken die dateren van na de bestreden beslissing of die pas na het treffen van de 

bestreden beslissing worden voorgelegd (RvS 18 juni 2009, nr. 194.395). Met het bijbrengen van de 

documenten als bijlage bij het verzoekschrift vraagt de verzoekster in wezen een feitelijke 

herbeoordeling van de gegevens van de zaak. In het kader van zijn wettigheidstoezicht is de Raad 

evenwel niet bevoegd om zijn eigen beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid.  
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De uiteenzetting van de verzoekster laat zodoende niet toe te concluderen dat de bestreden 

weigeringsbeslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met 

overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde beschikt. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht is derhalve niet aangetoond.  

 

2.5. Het enig middel is ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekster heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden akte 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. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van 

onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel.  

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

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

door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. S. LANSSENS, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

S. LANSSENS C. DE GROOTE 

 

 


