
  

 

 

RvV  X Pagina 1 

 
 

 nr. 195 829 van 29 november 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. VRIJENS 

Kortrijksesteenweg 641 

9000 GENT 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 21 augustus 2017 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 13 juli 2017 tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 24 augustus 2017 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 2 oktober 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

25 oktober 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

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

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

de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 18 juli 2016 wordt verzoeker in het bezit gesteld van een aankomstverklaring door de stad Temse. 

Op 12 augustus 2016 legt verzoeker een verklaring tot wettelijke samenwoning af met mevr. M. C. Op 7 

oktober 2016 beslist de stad Temse de wettelijke samenwoning te weigeren na ongunstig advies van de 

Procureur des Konings van 5 oktober 2016. Op 2 december 2016 wordt verzoeker in het bezit gesteld 
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van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Op 20 januari 2017 dient verzoeker een 

aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie, in de 

hoedanigheid van partner in een duurzame relatie. Op 13 juli 2017 beslist de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging tot weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de bestreden 

beslissing: 

 

“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 20.01.2017 werd 

ingediend door: 

 

Naam: A. (…) 

Voornaam: A. (…) 

Nationaliteit: Ghana 

Geboortedatum: 05.01.1984 

Geboorteplaats: Tema 

RR: (…) 

Verblijvende 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 20.01.2017 gezinshereniging aan met zijn aangehaalde feitelijke partner, zijnde 

mvr. C. M. M. (…), geboren op 05.01.1984, van Nederlandse nationaliteit, met rijksregisternummer (…) 

op basis van artikel 47/1, 1° van de wet van 15.12.1980. 

 

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

moeten het bestaan bewijzen van een relatie met de burger van de Unie die zij willen begeleiden of bij 

wie zij zich willen voegen en ook het duurzame karakter van die relatie’. 

 

Betrokkene bewees onvoldoende een duurzame relatie te hebben met de referentiepersoon. Immers, op 

12.08.2016 legde betrokkenen een verklaring wettelijke samenwoning af. 

 

Op 05.10.2016 gaf de procureur des Konings te Gent een negatief advies met betrekking tot de 

registratie van deze verklaring van wettelijke samenwoning in de registers. 

 

Advies houdende de voorgenomen verklaring van wettelijke samenwoning van M. C. (…) en A. A. (…) 

Uit de verklaringen afgelegd door M. C. (…) en A. A. (…) aan de politie, uit de gegevens van DVZ met 

bevraging van Italië en Nederland volgen een aantal elementen die kunnen wijzen op het oneerlijk 

karakter van de voorgenomen verklaring van wettelijke samenwoning: 

 

1. Verblijfstoestand 

M. C. (…) 

Mevrouw C. (…) heeft op 08/05/2015 een inschrijving aangevraagd in de hoedanigheid van 

werkzoekende bij de gemeente Herentals. Op 15/12/2015 werd zij in het bezit gesteld van een E kaart 

geldig tot 13/11/2000. 

Zij blijkt thans tevens nog ingeschreven te zijn in Nederland. 

 

A. A. (…) 

Op 14/06/2016 werd door DVZ beslist om een bevel om het grondgebied te verlaten af te leveren aan 

de heer A. (…) (bijlage 13). 

Vervolgens legt de heer A. (…) een Italiaanse verblijfskaart voor en werd hij in het bezit gesteld van een 

aankomstverklaring op 18/07/2016 

Verder onderzoek in Italië en Nederland nopens de verblijfstoestand 

 

Italië 
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De heer A. (…) beschikt inderdaad over een Italiaanse verblijfstitel op basis van werk. In 2012 heeft hij 

verklaard gehuwd te zijn! In de documenten overgemaakt door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand 

van Temse ligt geen bewijs voor van ongehuwde staat zoals vereist door artikel 64 4° Burgerlijk 

Wetboek. 

 

Nederland 

Op 17/07/2014 hebben M. C. (…) en A. A. (…) een aanvraag ingediend om verblijfsrecht te bekomen 

voor de heer A. (…). Deze aanvraag werd afgewezen op 15/12/2014 op basis van het inkomen van 

mevrouw C. (…) en het ontbreken van de legalisatie van een Ghanese akte in het dossier. Beroep werd 

aangetekend doch de beslissing tot afwijzing werd bevestigd op 12/05/2015. De heer A. (…) staat in 

Nederland afgeschreven naar het buitenland en dat sinds 17/06/2016. Mevrouw C. (…) staat nog steeds 

ingeschreven in Nederland. 

 

Uit het voorgaande volgt dat M. C. (…) en A. A. (…) bewust naar België zijn verhuisd, zonder enige 

binding te hebben met België, om verblijfsrecht te verwerven in hoofde van de heer A. (…). De 

Belgiëroute is een gekend fenomeen, waarbij personen die geen verblijf kunnen verwerven in Nederland 

hun kans wagen in België om alzo de (strengere) Nederlandse immigratieregels te omzeilen. 

 

2. Kennismaking, verloop relatie 

- de relatie zou ontstaan zijn in juli 2013 op het ogenblik dat de heer A. (…) nog in Italië verbleef 

- beiden verklaren dat ze reeds een traditioneel huwelijk hebben aangegaan 

- geen van beiden maakt gewag bij hun verhoor van de poging die in Nederland werd ondernomen om 

verblijfsrecht te verwerven in Nederland; er wordt geen enkele verklaring gegeven waarom ze plots naar 

België zijn verhuisd en dit na de beslissing tot afwijzing van de gezinshereniging van de heer A. (…) 

- mevrouw C. (…) verklaart dat ze beiden instaan voor het gezinsinkomen terwijl de heer A. (…) 

verklaart dat uitsluitend mevrouw C. (…) instaat voor het inkomen daar hij niet kan werken 

- volgens beiden is een gemeenschappelijk kind is geboren op 04/09/2014, maar het bestaan van een 

kind is nog geen bewijs van de intentie tot het opbouwen van een duurzame relatie. Mijn ambt wenst er 

ook op te wijzen dat het kind geboren is tijdens de aanvraag tot verblijfsrecht in hoofde van de heer A. 

(…)  

 

De wettelijke samenwoning is een vormgebonden overeenkomst waardoor twee partners toetreden tot 

een wettelijke regeling en zo een duurzame en stabiele relatie uit te bouwen. Er mag dan ook van 

uitgegaan worden dat de partners nopens het afsluiten van een samenlevingscontract zich onder meer 

zeer goed beraden hebben, in casu wordt de wettelijke samenwoning aangegaan om verblijfsrecht te 

verwerven in België in hoofde van de heer A. (…) daar hij dit niet heeft kunnen verwerven in Nederland. 

Gelet op het voorgaande meent mijn ambt dat er afdoende redenen voorhanden zijn om te twijfelen aan 

de precieze bedoelingen van de voorgenomen verklaring van wettelijke samenwoning en dat er geen 

sprake kan zijn van een opbouwen van een duurzame relatie en dat inzonderheid in hoofde van A. A. 

(…) die door de verklaring wettelijke samenwoning een verblijfsvoordeel zou kunnen bekomen, 

waardoor hij terug zou kunnen gaan naar Nederland zonder te moeten voldoen aan de wettelijke 

bepalingen inzake gezinshereniging. 

 

Verder stelt mijn ambt vast dat het dossier in hoofde van A. A. (…) onvolledig is door het ontbreken van 

een bewijs van ongehuwde staat. 

 

Gent, 05/10/2016 

Betrokkene misbruikt de procedure van feitelijk partnerschap louter om, via een andere weg, een 

verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen. Dit is aldus tegen de finaliteit van de vreemdelingenwet in. 

 

Overeenkomstig artikel 18 van het wetboek van internationaal privaatrecht de wetsontduiking bedoelt, 

die het mogelijk maakt om geen rekening te houden met feiten en handelingen gesteld met het enkele 

doel te ontsnappen aan de toepassing van het door deze wet aangewezen recht. Overwegende dat 

betrokkenen zich in België willen vestigen met als enig objectief niet onderworpen te zijn aan de 

toepassing van het internationaal privaat aangewezen recht, in dit geval het Nederlands recht (waar 

verblijf onmogelijk was/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. 
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Hierbij werd wel degelijk rekening gehouden met art. 74/13 van de wet van 15.12.1980. Er is nergens 

sprake van kinderen of medische problemen op naam van betrokkene. Er is een inbreuk op het artikel 

18 WIPR (wetsontduiking). 

 

Niets belet betrokkenen hun relatie verder te zetten in een land alwaar zij legaal kunnen binnenkomen 

en verblijven of hun gezinsleven zo in te richten dat de referentiepersoon in België verblijft en 

betrokkene een andere verblijfplaats kiest.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 EVRM en het 

proportionaliteitsbeginsel: 

 

“Schending van het artikel 8 van het Europees Verdrag tot de bescherming van de Rechten van de 

Mens en de fundamentele vrijheden ( ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij 

wet van 13 maart 1950) en van het proportionaliteitsbeginsel. Dat, al gevolg van de verzoekers 

betekende beslissing, verzoeker van zijn in België verblijvende levenspartner en hun kinderen wordt 

gescheiden (cf. stuk 2). Dat dit een verregaande ingreep is op zijn recht op privé-en gezinsleven en 

derhalve schending uitmaakt van het art. 8 E.V.R.M. en van het proportionaliteitsbeginsel. Art. 8 van het 

E.V.R.M. bepaalt : (…) 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aanvaardt dat uitzetting een overheidsinmenging 

inhoudt op de door het art. 8 E.V.R.M. gewaarborgde rechten zodat moet worden uitgemaakt of de 

inmenging gerechtvaardigd is onder de tweede paragraaf van dit artikel. Dat volgens de rechtspraak van 

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de te nemen maatregel moet getoetst worden aan de 

noodzakelijkheid ervan in een democratische samenleving; namelijk de proportionaliteit tussen de 

maatregel en het beoogde doel. Dat er telkens de belangen moeten worden afgewogen tussen enerzijds 

de bescherming van de openbare orde en anderzijds het recht op een familieleven. In concreto 

betekend dit dat de uitwijzende staat een groter voordeel moet hebben bij de uitwijzing dan het nadeel 

dat betrokkene hierdoor ondervindt. Dat de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden, genomen ten aanzien van verzoeker, in deze benadering niet gerechtvaardigd/proportioneel 

is, daar deze enkel als gevolg heeft dat verzoekers recht op zijn privé-en gezinsleven, geschonden 

wordt (nu hij niet kan blijven bij zijn levenspartner en kinderen in België) en dat de overheid geen enkel 

voordeel heeft bij het nemen van dergelijke beslissingen. Nergens blijkt dat verweerder een correct 

evenwicht probeerde te vinden tussen het beoogde doel en de ernst van de inmenging. Noch blijkt dat 

hij een belangenafweging deed met betrekking tot de huidige gezinssituatie van verzoeker.” 

 

2.1.2. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Wanneer een risico op schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) in de eerste plaats na of 

er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of 

hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet 

sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip 

waarop de bestreden beslissing is genomen (EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 23 

juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 61). 

 

De verzoekende partij die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, zal vooreerst het 

bestaan moeten aantonen van het privé- en/of het familie- en gezinsleven waarop zij zich beroept, en dit 

op voldoende nauwkeurige wijze, in achtgenomen de omstandigheden van de zaak. 

 

Inzake immigratie heeft het EHRM er bij diverse gelegenheden aan 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 9 oktober 2003, Slivenko/Letland 
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(GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, Ukaj/Zwitserland, § 27). 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 voor 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; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 43), noch om het recht op een 

bepaalde verblijfstitel te garanderen (EHRM 16 december 2014, Chbihi Loudoudi en a./België, § 135). 

De verdragsstaten hebben het recht, op grond van een vaststaand beginsel van internationaal recht en 

ongeacht de verplichtingen die voor hen van verdragen voortvloeien, met inbegrip van de EVRM, de 

toegang, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen te controleren (EHRM 26 juni 2012, Kurić 

en a./Slovenië (GK), § 355; zie ook EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 100). In dat 

opzicht beschikt de staat dan ook over een beoordelingsmarge, en is de staat aldus gemachtigd om de 

voorwaarden voor de binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen vast te leggen. 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil 

of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Uit het administratief dossier en de bestreden beslissing blijkt dat de gemeente Temse heeft beslist de 

wettelijke samenwoning te weigeren vanwege schijnrelatie tussen verzoeker en mevr. C. na ongunstig 

advies van de Procureur des Konings van 5 oktober 2016. Verzoeker betwist deze vaststelling niet. De 

gemachtigde besluit derhalve niet op kennelijk onredelijke wijze: “Betrokkene bewees onvoldoende een 

duurzame relatie te hebben met de referentiepersoon”. Een schijnrelatie valt niet onder de bescherming 

van artikel 8 EVRM. Bovendien houdt de beslissing in toepassing van artikel 40bis van de 

vreemdelingenwet reeds een beoordeling van het gezinsleven van de verzoekende partij in 

(Grondwettelijk hof nr. 121/2013 van 26 september 2013). 

 

Een schending van artikel 8 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het eerste middel kan niet worden aangenomen. 

 

2.2.1. In een tweede middel voert verzoeker de “schending van het redelijkheidsbeginsel. van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. van de motiveringsplicht. van de hoorplicht. van het rechtszekerheidsbeginsel 

en van verzoekers rechten van verdediging. Manifeste beoordelingsfout. 

 

Dat verweerder in de bestreden beslissing stelt dat de aanvraag tot verblijf wordt geweigerd gezien hij 

op basis van het advies van de procureur des Konings te Gent van oordeel is dat de procédure van 

wettelijke samenwoning wordt misbruikt om een verblijfsrechtelijk voordeel te bekomen. Dat verzoeker 

opmerkt dat zijn wettelijke samenwoning door de gemeente Temse wel werd erkend als een oprechte 

wettelijke samenwoning nu zijn aanvraag verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie 

ontvankelijk werd verklaard en hij vervolgens in het bezit werd gesteld van een bijlage 19ter en een 

attest van immatriculatie. Dat verweerder echter gehouden was deze eerdere beslissing van het 

gemeentebestuur van Temse te respecteren. Dit is echter niet gebeurd waardoor er sprake is van het 

rechtszekerheidsbeginsel. Dat verzoeker verder opmerkt dat verweerder heeft nagelaten, alvorens een 

beslissing te nemen, zich voldoende te informeren bij verzoeker, hem te horen minstens in het kader 

van een zorgvuldig onderzoek en verzoekers rechten van verdediging hem aan te schrijven/uit te 

nodigen bewijstukken aangaande de oprechtheid van zijn wettelijke samenwoning neer te leggen. 

Geenszins werd verzoeker voorafgaandelijk uitgenodigd om gehoord te worden en/of bijkomende 

documenten neer te leggen. Dat er derhalve sprake is van een manifeste beoordelingsfout en van 

schending van de motiverings-en de zorgvuldigheidsplicht, van de hoorplicht, van het 

rechtszekerheidsbeginsel en van verzoekers rechten van verdediging.” 

 

2.2.2. Verzoeker betoogt in essentie dat de gemeente Temse de wettelijke samenwoning erkend heeft 

als een oprechte wettelijke samenwoning, nu zijn aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de unie ontvankelijk werd verklaard en hij vervolgens in het bezit werd gesteld van een 

bijlage 19ter. 
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De Raad wijst er op dat gemeente Temse enkel dient na te gaan of verzoeker de nodige stukken heeft 

voorgelegd die - volgens verzoeker - de duurzaamheid van de relatie aantonen. In tegenstelling tot wat 

verzoeker stelt, komt het de gemachtigde toe om de voorgelegde stukken inhoudelijk te beoordelen en 

niet de gemeente Temse. Aldus kan verzoeker niet worden gevolgd dat de gemeente Temse de 

wettelijke samenwoonst als het ware zou hebben erkend. Bovendien gaat verzoeker voorbij aan het feit 

dat de wettelijke samenwoning op 7 oktober 2016 werd geweigerd door de gemeente Temse en dat hij 

een aanvraag gezinshereniging heeft ingediend in zijn hoedanigheid van feitelijke partner. De 

gemachtigde heeft niet op kennelijk onredelijke wijze de aanvraag van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie geweigerd. 

 

Evenmin kan verzoeker worden gevolgd dat de gemachtigde hem diende uit te nodigen bewijsstukken 

aangaande de oprechtheid van de wettelijke samenwoning neer te leggen. De bewijslast bij het indienen 

van een aanvraag rust bij de aanvrager zelf, die alle elementen moet aanbrengen die haar aanspraken 

kunnen rechtvaardigen. 

 

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat de gemachtigde onzorgvuldig is geweest. 

 

Aangaande de opgeworpen schending van de hoorplicht en van de rechten van verdediging, wordt 

verwezen naar de bespreking van het derde middel. 

 

Het tweede middel kan niet worden aangenomen. 

 

2.3.1. In een derde middel voert verzoeker de schending aan “van het artikel 41 van het Handvest van 

de grondrechten van de Europese Unie, van het art. 17 van de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 

september 2003 inzake het recht op gezinshereniging. van het artikel 74/13 Vw.. van de motiverings-en 

de zorgvuldigheidsverplichting. de hoorplicht. het redelijkheidsbeginsel. het evenredigheidsprincipe en 

verzoekers rechten van verdediging. 

Tenslotte wil verzoeker verwijzen naar het art. 17 van de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 

september 2003 inzake het recht op gezinshereniging, waarin uitdrukkelijk gesteld wordt dat bij de 

afwijzing van een verzoek tot gezinshereniging alsnog rekening dient te worden gehouden met de aard 

en de hechtheid van de gezinsband, met de duur van het verblijf alsmede met het bestaan van 

familiebanden of culturele of sociale banden met het land van herkomst. 

 

Dat verzoeker, overeenkomstig het art. 17 van de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 

2003 inzake het recht op gezinshereniging, diende te worden gehoord omtrent zijn gezins- en 

economische situatie. Dat dit in casu niet is gebeurd !!!! Dat verweerder gehouden was, alvorens een 

beslissing te nemen, minstens verzoeker uit te nodigen voor een verhoor. Verzoeker wil benadrukken 

dat het hoorrecht een algemeen beginsel van het Unierecht is dat lidstaten moeten respecteren als ze 

het Unierecht toepassen. Dit beginsel is wettelijk verankerd in artikel 41 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie. Het hoorrecht geldt ook bij een beslissing tot uitwijzing. In casu 

werd verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten betekend zodat hij sowieso en in elk geval, 

overeenkomstig het artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 

voorafgaandelijk door verweerder diende gehoord te worden. In casu heeft verweerder nagelaten het in 

artikel 41 van het Handvest vervatte hoorrecht te respecteren vooraleer een individuele beslissing te 

nemen die in het nadeel van verzoeker is. Daarnaast stelt het artikel 74/13 Vw. het volgende : (…). Dat 

de motiverings-en de zorgvuldigheidsverplichting, het redelijkheidsbeginsel, het evenredigheidsprincipe 

en verzoekers rechten van verdediging door verweerder ernstig werd geschonden. Dat in elk geval 

sprake is van een manifeste beoordelingsfout door verweerder. Dat verweerder geenszins in de 

bestreden beslissing motiveerde waarom hij in casu, overeenkomstig het art.17 van de richtlijn 

2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging en het art. 74/13 

Vw., geen rekening hield met de belangen van verzoekers kinderen, met verzoekers wettelijke 

samenwoning en met verzoekers gezins- en familieleven in België (verzoeker woont te Temse 

duurzaam samen met zijn levenspartner en hun kinderen). Dat er door verweerder, in strijd met de 

richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 en het art. 74/13 Vw., geen enkele afweging 

is gebeurd.” 

 

2.3.2. Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 17 van de Richtlijn 2003/86/EG, merkt de Raad 

op dat deze richtlijn werd omgezet in de Belgische rechtsorde door de wet van 15 september 2006 tot 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Voorts stelt verweerder vast dat de richtlijn 2004/38/EG 

van 29 april 2004 werd omgezet in de Belgische rechtsorde door de wet van 25 april 2007 tot wijziging 
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van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 

en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Na de omzetting van een richtlijn kunnen particulieren slechts op dienstige wijze een beroep doen op de 

bepalingen van de richtlijn indien de nationale omzettingsmaatregelen niet correct of toereikend zijn 

(HvJ 4 december 1997, C-253/96 tot en met C- 258/96, Kampelmann, punt 42; zie tevens HvJ 3 

december 1992, C-140/91, C-141/91, C-278/91 en C- 279/91, Suffritti, punt 13; RvS 2 april 2003, nr. 

117.877). 

 

Waar verzoeker verwijst naar artikel 41 van het Europees Handvest dient te worden gesteld dat het Hof 

van Justitie van de Europese Unie meermaals heeft gesteld dat artikel 41 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie niet is gericht tot de lidstaten maar uitsluitend tot de instellingen, 

organen en instanties van de Unie. De aanvrager van een verblijfstitel kan er bijgevolg geen recht aan 

ontlenen om in elke procedure betreffende zijn aanvraag te worden gehoord (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). Dit standpunt werd uitdrukkelijk bevestigd door de Raad van State in haar arrest nr. 

233.719 van 3 februari 2016. Verzoeker kan zich dan ook niet dienstig op voormeld artikel beroepen. 

 

Verzoeker kan zich niet dienstig beroepen op het hoorrecht als algemeen beginsel van het Unierecht. In 

de mate dat verzoeker deze schending aanvoert in het licht van het bevel om het grondgebied te 

verlaten, laat de Raad gelden dat hij niet aantoont dat hij niet de kans kreeg alle nuttige inlichtingen naar 

voor te brengen.  

 

Zowel wat betreft de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur als wat betreft het 

hoorrecht dat deel uitmaakt van de rechten van verdediging, dat een algemeen beginsel van Unierecht 

is, wijst de Raad erop dat deze beginselen niet onverkort gelden. Het vervullen van de hoorplicht heeft 

slechts zin voor zover het horen van de betrokkene de overheid informatie kan opleveren die haar 

behoedt voor een vals 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 gemachtigde van de 

staatssecretaris zou kunnen overwegen om deze nadelige beslissing niet te nemen dan wel een voor de 

betrokkene minder nadelig beslissing te nemen. 

 

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., 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. 1 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 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, C383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 

39). Om een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, dient aan de hand van de specifieke feitelijke 

en juridische omstandigheden van het geval te worden nagegaan 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 (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 40). 

 

Verzoeker beperkt zich tot een theoretisch betoog en geeft nergens aan welke informatie hij aan de 

gemachtigde had kunnen verschaffen die ertoe zou hebben geleid dat de besluitvorming inzake de 

bestreden beslissing een andere afloop had kunnen hebben. Verzoeker verwijst enkel naar het feit dat 

hij een gezin vormt met zijn partner. Deze informatie heeft de verzoeker evenwel reeds voorafgaandelijk 

aan het nemen van de bestreden beslissing ter kennis gebracht van de gemachtigde van de 

staatssecretaris, die de bestreden beslissing net nam in antwoord op een aanvraag gezinshereniging. 

 

Het is aan de verzoeker om aan te duiden dat hij de gemachtigde informatie had kunnen verschaffen die 

van invloed kan zijn op de bestreden beslissing. In de gegeven omstandigheden en bij gebrek aan 
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nadere duiding kan de aangevoerde schending van het hoorrecht zoals vervat in de rechten van 

verdediging als algemeen beginsel van het Unierecht of van de hoorplicht als algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur dan ook niet tot de vernietiging van de bestreden beslissing leiden. 

 

Waar verzoeker zich tot slot beroept op artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, volstaat de verwijzing 

naar de bespreking van het eerste middel. Bovendien houdt de beslissing in toepassing van artikel 40bis 

van de vreemdelingenwet reeds een beoordeling van het gezinsleven van de verzoekende partij in. 

 

Een schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

Het derde middel kan niet worden aangenomen. 

 

3. 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 

 

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 negenentwintig november tweeduizend 

zeventien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


