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 nr. 243 557 van 30 oktober 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R.JESPERS 

Broederminstraat 38 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 27 juli 2020 heeft 

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

Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 29 juni 2020 tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden zonder 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 4 september 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 oktober 

2020 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat R. JESPERS verschijnt voor 

de verzoekende partij, en van advocaat M. MISSEGHERS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 7 januari 2020 dient de verzoekende partij een aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie, in functie van haar Belgische echtgenoot. 

 

1.2. Op 29 juni 2020 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en 

van Asiel en Migratie een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel 

om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 
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“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 7.01.2020 werd 

ingediend door: 

(…) 

 

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 ander 

familielid van een burger van de Unie. 

 

Betrokkene vroeg gezinshereniging aan als echtgenoot van de heer H.A. (…), van Belgische 

nationaliteit in toepassing van artikel 40 ter. 

 

Overwegende dat betrokkenen gehuwd zijn sedert 18.11.2019; 

Overwegende dat de Belg in functie van wie de aanvraag werd ingediend, sedert 19.03.2020 is 

overleden, Overwegende dat betrokkene zich niet bij de referentiepersoon kan voegen, zoals bepaald in 

artikel 40bis §2,1° van de wet van 15.12.1980, daar er niemand is waar betrokkene zich bij kan 

vestigen. 

 

Overwegende dat betrokkene zelf niet langer kan beschouwd worden als de echtgenote van een Belg 

en er geen wettelijke band meer is aangezien de echtgenoot van de betrokkene overleden is. 

 

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

ingetrokken. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken wenst de aandacht erop te vestigen dat de te vervullen voorwaarden 

van de gezinshereniging cumulatief zijn. Aangezien minstens één van deze voorwaarden niet vervuld is, 

wordt de aanvraag van verblijf geweigerd. De andere voorwaarden werden niet volledig onderzocht. 

Deze beslissing belet de Dienst Vreemdelingenzaken dus niet om bij de indiening van een nieuwe 

aanvraag van verblijf deze andere voorwaarden na te gaan of over te gaan tot een onderzoek of analyse 

die zij nodig acht. De DVZ raadt aan het dossier grondig na te kijken vooraleer een nieuwe aanvraag in 

te dienen. De te vervullen voorwaarden en voor te leggen bewijsstukken kan u terugvinden op de 

website van de Dienst Vreemdelingenzaken (www.dofi.fgov.be ).” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Aan de verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet 

kan worden ingegaan op de vraag van de verzoekende partij om de kosten van het geding ten laste van 

de verwerende partij te leggen. 

 

2.2. De verzoekende partij heeft binnen de in artikel 39/81, vierde lid 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) voorziene termijn van 8 dagen, de griffie in kennis 

gesteld dat zij geen synthesememorie wenst neer te leggen. Met toepassing van artikel 39/81, laatste lid 

van voormelde wet wordt de procedure voortgezet overeenkomstig het eerste lid. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

  

3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 40bis, §2, 1°, 

40ter en 62 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende 

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

materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het hoorrecht en van artikel 8 van het 

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het 

EVRM). 

 

Ter adstuering van haar enig middel zet de verzoekende partij het volgende uiteen: 

 

“De aanvraag van verzoekster is gesteund op artikel 40ter vreemdelingenwet. 
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De bestreden beslissing stelt dat de aanvraag geweigerd wordt omdat de echtgenoot van verzoekster 

overleden is. De aanvraag dateert van 7.1.2020; de echtgenoot is overleden op 19.3.2020. 

Er wordt dan verder gesteld dat verzoekster zich niet kan voegen bij de referentiepersoon, zoals 

bepaald in artikel 40bis, §2, 1°. 

Verder wordt gesteld dat verzoekster zich niet langer kan beschouwen als echtgenoot van een Belg en 

er geen wettelijke band meer is aangezien de echtgenoot overleden is;  

 

Eerste onderdeel, 

 

Verzoekster stelt dat de aanvraag dient beoordeeld te worden op datum van de aanvraag met name 

7.1.2020. Er diende te worden nagegaan of verzoekster op dat ogenblik voldeed aan de voorwaarden 

van gezinshereniging. De beslissing heeft immers een declaratief karakter, wat betekent dat diende 

uitgemaakt of op datum van de aanvraag de voorwaarden voor gezinshereniging vervuld waren. De 

vereisten van artikel 40ter en 40bis moeten vervuld zijn op het ogenblik van de aanvraag. Dit was het 

geval. Nergens in de wet staat dat dit ook daarna nog het geval zou moeten zijn. Het recht op 

gezinshereniging moet beoordeeld worden op basis van de toestand op het ogenblik van de aanvraag. 

Zie ook onderstaand geciteerd arrest RvV. 

 

Tweede onderdeel, 

 

De loutere verwijzing naar het overlijden is een niet afdoende motivering. 

 

Verzoekster verwijst hierbij naar het arrest RvV nr. 123 014 van 24 april 2014, waar dezelfde stelling 

gehuldigd wordt: 

 

‘2. Onderzoek van het beroep 

2.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij onder meer de schending aan van de artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

Zij stelt in essentie dat de juiste wettelijke basis is aangetoond noch voor wat betreft de beslissing tot 

weigering van verblijf, noch voor wat betreft het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

2.2. Ook een tweede middel, gericht tegen de beslissing tot weigering van verblijf, is onder meer 

gestoeld op de schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. De verzoekende partij stelt dat zij op het ogenblik 

van de aanvraag wel degelijk heeft aangetoond gehuwd te zijn met de haar Nederlandse echtgenoot, 

dat geen enkele wetsbepaling stelt dat diegene met wie zij zich voegt zes maanden later ook nog in 

leven dient te zijn, dat de erkenning van het verblijfsrecht na de termijn van zes maanden immers 

declaratief is van aard, dat dit wil zeggen dat men het verblijfsrecht erkent vanaf de aanvraag, dat hieruit 

kan worden afgeleid dat men enkel gehuwd dient te zijn op het ogenblik van de aanvraag, dat minstens 

verzoekster niet begrijpt waarom het overlijden van haar echtgenoot leidt tot de niet erkenning van haar 

verblijfsrecht. 

 

2.3. Het past om de twee middelen, zoals hierboven weergegeven, samen te behandelen. 

 

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

bestuurshandelingen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op een “afdoende” wijze. Het afdoende 

karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk 

met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de 

aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. 

 

De belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde 

wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de 

motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens 

kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij 

die gegevens correct heeft beoordeeld, en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is 

kunnen komen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is 

de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden. 
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De verzoekende partij diende op 13 juni 2013 een aanvraag in van en verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie, als echtgenote van de heer H.V.L. en dit in toepassing van artikel 40bis 

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). 

 

Artikel 40bis, §2, 1° bepaalt dat als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd de 

echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap werd gesloten dat beschouwd 

wordt als zijnde gelijkwaardig met het huwelijk in België, die hem begeleidt of zich bij hem voegt. 

 

Op het ogenblik dat verzoekster haar aanvraag indiende was haar echtgenoot in leven. 

 

In de bestreden beslissing wordt gesteld dat de echtgenoot in functie van wie de aanvraag werd 

ingediend is overleden en dat zij “bijgevolg” geen recht heeft op verblijf, zonder meer. 

 

In het licht van artikel 40bis, § 2, 1° van de Vreemdelingenwet, waarnaar overigens in de bestreden 

beslissing tot weigering van verblijf op geen enkele wijze wordt verwezen, gezien het feit dat haar 

echtgenoot in leven was op het ogenblik van de aanvraag en gelet op de beschouwingen van de 

verzoekende partij in haar tweede middel, kan zij worden gevolgd waar zij stelt dat zij niet begrijpt 

waarom het overlijden van haar echtgenoot leidt tot de niet erkenning van haar verblijfsrecht. De loutere 

verwijzing naar dat overlijden hangende de behandeling van de aanvraag is niet afdoende om tegemoet 

te komen aan de vereisten van de uitdrukkelijke motiveringsplicht. De verwerende partij verwijst in haar 

nota dan wel naar artikel 42ter, §1,3° van de Vreemdelingenwet, luidens hetwelk een einde kan worden 

gesteld aan het verblijfsrecht indien de burger van de Unie die wordt vervoegd of begeleid, overlijdt, en 

stelt dat mutatis mutandis redelijkerwijs geen verblijfsrecht kan worden erkend aan de weduwe wiens 

echtgenoot reeds niet meer in leven was ten tijde van de beslissing omtrent de aanvraag om machtiging 

tot verblijf van meer dan drie maanden, maar dit is een a posteriori motivering die niet in de bestreden 

beslissing werd opgenomen en dus niet dienstig is. Meer nog, zij lijkt met haar “mutatis mutandus-

redenering“ zelf aan te geven dat één en ander niet onmiskenbaar blijkt uit de van toepassing zijnde 

bepalingen. Alleszins komt het niet aan de Raad toe om de bestreden beslissing tot weigering van 

verblijf verder te gaan motiveren. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht is aannemelijk gemaakt en leidt tot de nietigverklaring 

van de beslissing tot weigering van verblijf.’ 

 

Ook om reden van gebrek in de motivering dient de beslissing vernietigd te worden. 

 

Derde onderdeel, 

 

De beslissing schendt ook artikel 8 EVRM. Het is niet omdat de echtgenoot overleden is dat met het 

gezinsleven, dat een realiteit was en gevolgen heeft voor de toekomst, geen rekening mee diende 

gehouden te worden. 

 

Artikel 8 EVRM is een hogere rechtsnorm die primeert op artikel 40ter vreemdelingenwet, en die in 

overweging had moeten genomen worden. 

 

De bestreden beslissing doet dit niet. 

 

Vierde onderdeel, 

 

Voor zover het overlijden van de echtgenoot een motief zou uitmaken voor weigering, quod non, is het 

alleszins een vereiste om, vooraleer een beslissing tot weigering te kunnen nemen, dat verzoekster over 

dit nieuwe gegeven gehoord wordt. 

 

1. 

 

Bij toepassing van het algemeen principe van het hoorrecht en van artikel 41 Handvest Grondrechten 

EU diende verzoekster gehoord te worden over het gegeven dat haar echtgenoot was overleden en de 

gevolgen ervan voor haar verzoek tot gezinshereniging. 

 

Het hoorrecht is ook van toepassing op beslissingen inzake gezinshereniging. Het is een algemeen 

recht ingeval een voor betrokkene nadelige individuele beslissing kan genomen worden. 
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Dat art. 41 van het Handvest als volgt luidt: 

 

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. 

 

Dat art. 41 van het Handvest van toepassing is op alle handelingen die worden gesteld in uitvoering van 

de Europese regelgeving waaronder zeker begrepen zijn de handelingen die voortvloeien uit de 

toepassing van richtlijnen. 

 

In het arrest M.G en R.N tegen Nederland van het Europees Hof van Justitie dd. 10.09.2013 wordt 

gesteld dat de nationale recht een eventuele schending van het hoorrecht als volgt dient te onderzoeken 

(overweging 38): 

 

Met betrekking tot de door de verwijzende rechter gestelde vragen moet worden opgemerkt dat 

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 

leidt, wanneer deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben 

(zie in die zin met name arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C-301/87, Jurispr. blz. 1-

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-l41/08 P, Jurispr. blz. 1-9147, punt 

94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, C-96/11 P, punt 80). 

 

Dat verzoeker verwijst naar arrest 110832 van de RVV dd. 27.09.2013. In het verzoekschrift had de 

verzoeker het volgende middel opgeworpen: 

 

“Tweede Middel. Schending van de hoorplicht als algemeen beginsel behoorlijk bestuur. Schending van 

art 41 EU Handvest grondrechten van de Europese Unie (2000/C 364/01). Verzoekende partij is van 

mening dat het bevel om het grondgebied te verlaten, dat thans werd afgegeven, zowel in strijd is met 

de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, als met artikel 41 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie. Artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie luidt als volgt: (...). Het bevel kan gegeven worden door de minister of door zijn gemachtigde. 

Traditioneel werd gesteld dat de vreemdeling niet op voorhand gehoord dient te worden, noch kennis 

genomen te hebben van het dossier, nu de hoorplicht, als algemeen beginsel van het behoorlijk bestuur, 

geen toepassing zou vinden in het Vreemdelingenrecht. Deze stelling moet echter worden herzien t.g.v. 

de inwerkingtreding op 1 december 2009 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 

waarvan artikel 41 “Recht op behoorlijk bestuur”, lid 2, a) bepaalt dat dit recht inhoudt “het recht van 

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

genomen”. Volgens artikel 41, lid 1 is dit artikel strikt genomen alleen gericht tot de instellingen van de 

Europese Unie en verplicht het dus niet de lidstaten. Krachtens de toelichting bij artikel 41 is het recht 

op behoorlijk bestuur evenwel door de rechtspraak van het Hof van Justitie en van het Gerecht van 

eerste aanleg erkend als een algemeen rechtsbeginsel, zodat het als dusdanig kan worden ingeroepen. 

De vreemdeling kan vragen dat de belangrijkste elementen van de verwijderingsbeslissing, met inbegrip 

van de informatie m.b.t. de rechtsmiddelen, schriftelijk of mondeling worden vertaald in een taal die hij 

begrijpt of waarvan men redelijkerwijze kan veronderstellen dat hij die taal begrijpt; dit wordt uitdrukkelijk 

vermeld in de beslissing (art. 74/18 Vw ). Verzoekende partij is dan ook van mening dat het bevel om 

het grondgebied te verlaten, dat haar thans automatisch betekend werd, diende te worden 

voorafgegaan door een gehoor. In casu werden artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie en de hoorplicht manifest geschonden.” 

 

2. 
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Zo verzoekster gehoord was had zij in eerste instantie kunnen opwerpen dat de aanvraag diende 

beoordeeld te worden rekening houdend met de toestand op het ogenblik van de aanvraag. Dat dit naar 

haar mening de juiste toepassing van artikel 40ter vreemdelingenwet is, gezien het declaratief karakter 

van de beslissing. 

 

Verzoekster had verder kunnen wijzen op het gegeven dat zij reeds lange tijd een gezinsband had met 

haar echtgenoot, dat zij met deze na een lange relatie is gehuwd en dat zij met deze gezin vormde. Zij 

had in die zin kunnen wijzen op het gegeven dat bij toepassing van artikel 8 EVRM het wezen van het 

gezinsleven niet stopt met het loutere overlijden van haar echtgenoot, maar dat artikel 8 EVRM ook 

inhoudt dat na het overlijden er gevolgen blijven bestaan voor het gezinsleven op basis van de 

gezinstoestand voor dat overlijden. Verzoekster had er op kunnen wijzen dat de hogere rechtsnorm van 

artikel 8 EVRM diende te primeren bij de beoordeling van de gezinshereniging op het overlijden op zich 

van haar echtgenoot, en bijgevolg op de loutere toepassing van artikel 40ter vreemdelingenwet, in de 

zin zoals de beslissing doet. 

 

Zo verzoekster zou gehoord zijn had dit tot een andere beslissing kunnen leiden.” 

 

3.2. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht 

heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van 

de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er 

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de 

genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze.  

Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn 

aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 7 november 2001, nr. 100.628, RvS 30 mei 2006, nr. 

159.298, RvS 12 januari 2007, nr. 166.608, RvS 15 februari 2007, nr. 167.848, RvS 26 juni 2007, nr. 

172.777). Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. 

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven aangeeft op basis 

waarvan deze is genomen. In casu verwijst de bestreden weigeringsbeslissing naar de bepalingen van 

artikel 52, §4, vijfde lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, naar de artikelen 40bis, 

§2, 1° en 40ter van de Vreemdelingenwet en naar het feit dat de verzoekende partij niet voldoet aan de 

vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van meer dan drie maanden in de 

hoedanigheid van een burger van de Unie of van ander familielid van een burger van de Unie. Er wordt 

verduidelijkt dat de verzoekende partij gezinshereniging aanvroeg als echtgenote van de heer H.A., van 

Belgische nationaliteit, dat zij gehuwd zijn sedert 18 november 2019, dat de Belg in functie van wie de 

aanvraag werd ingediend sedert 19 maart 2020 overleden is, dat de verzoekende partij zich niet bij de 

referentiepersoon kan voegen, daar er niemand is waar zij zich bij kan vestigen, dat de verzoekende 

partij zelf niet langer kan beschouwd worden als de echtgenote van een Belg en er geen wettelijke band 

meer is aangezien haar echtgenoot overleden is en dat het recht op verblijf wordt geweigerd en het AI 

dient te worden ingetrokken. 

 

Daar waar de verzoekende partij stelt dat de loutere verwijzing naar het overlijden een niet afdoende 

motivering is en verwijst naar een arrest van de Raad waarin onder mee gesteld werd: “Op het ogenblik 

dat verzoekster haar aanvraag indiende was haar echtgenoot in leven. In de bestreden beslissing wordt 

gesteld dat de echtgenoot in functie van wie de aanvraag werd ingediend is overleden en dat zij 

“bijgevolg” geen recht heeft op verblijf, zonder meer. In het licht van artikel 40bis, § 2, 1° van de 

Vreemdelingenwet, waarnaar overigens in de bestreden beslissing tot weigering van verblijf op geen 

enkele wijze wordt verwezen, gezien het feit dat haar echtgenoot in leven was op het ogenblik van de 

aanvraag en gelet op de beschouwingen van de verzoekende partij in haar tweede middel, kan zij 

worden gevolgd waar zij stelt dat zij niet begrijpt waarom het overlijden van haar echtgenoot leidt tot de 

niet erkenning van haar verblijfsrecht. De loutere verwijzing naar dat overlijden hangende de 

behandeling van de aanvraag is niet afdoende om tegemoet te komen aan de vereisten van de 

uitdrukkelijke motiveringsplicht.”, kan de Raad slechts vaststellen dat de verzoekende partij eraan 

voorbij gaat dat uit de motivering van de thans bestreden beslissing niet enkel blijkt dat de echtgenoot 

van de verzoekende partij overleden is, doch ook wordt vastgesteld dat zij zich aldus niet bij de 

referentiepersoon kan voegen, zoals bepaald in artikel 40bis §2, 1° van de Vreemdelingenwet, daar er 

niemand is waar zij zich bij kan vestigen, dat zij zelf niet langer kan beschouwd worden als de 

echtgenote van een Belg en er geen wettelijke band meer is aangezien haar echtgenoot overleden is en 

dat aldus het recht op verblijf geweigerd moet worden. Aldus maakt de verzoekende partij met haar 
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betoog in casu geen schending van de formele motiveringsplicht aannemelijk. Immers toont zij niet aan 

op welk punt de voormelde motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke 

gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel 

van de formele motiveringsplicht. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt daarnaast ook dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden 

beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 of van artikel 62, §2 van de 

Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

3.3. De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 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 zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op 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 zij met kennis 

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

 

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

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 is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het 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). 

 

3.4. De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel 

wordt onderzocht in het licht van de artikelen 40bis, §2, eerste lid, 1° en 40ter van de Vreemdelingenwet 

waarop de bestreden beslissing is gesteund, en in het licht van artikel 8 van het EVRM, waarvan de 

verzoekende partij eveneens de schending aanvoert. 

 

Op grond van artikel 40ter, eerste lid juncto artikel 40bis, §2, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet 

worden beschouwd als familielid van een Belg: 

 

“de echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap werd gesloten dat 

beschouwd wordt als zijnde gelijkwaardig met het huwelijk in België, die hem begeleidt of zich bij hem 

voegt;” 

 

3.5. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij meent dat de verzoekende partij niet 

voldoet aan de 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 daar de echtgenoot in functie van wie de 

verzoekende partij haar aanvraag heeft ingediend op 19 maart 2020 overleden is en de verzoekende 

partij zich dan ook niet meer, zoals bepaald in artikel 40bis, §2, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet, 

bij de referentiepersoon kan voegen. 

 

3.6. De verzoekende partij betoogt vooreerst dat de aanvraag dient beoordeeld te worden op datum van 

de aanvraag, met name 7 januari 2020, dat er diende te worden nagegaan of zij op dat ogenblik voldeed 

aan de voorwaarden van gezinshereniging, dat de beslissing immers een declaratief karakter heeft, wat 

betekent dat diende uitgemaakt te worden of op datum van de aanvraag de voorwaarden voor 

gezinshereniging vervuld waren, dat de vereisten van de artikelen 40ter en 40bis van de 

Vreemdelingenwet moeten vervuld zijn op het ogenblik van de aanvraag, dat dit het geval was, dat 

nergens in de wet staat dat dit ook daarna nog het geval zou moeten zijn, dat het recht op 

gezinshereniging moet beoordeeld worden op basis van de toestand op het ogenblik van de aanvraag. 
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3.7. De Raad van State oordeelde in zijn arrest nr. 241.179 van 30 maart 2018 als volgt: “Verzoekster 

gaat ten onrechte ervan uit dat zij op het ogenblik van het indienen van de aanvraag reeds over een 

onherroepelijk of zeker recht op verblijf beschikte. Er is slechts sprake van een onherroepelijk 

vastgesteld recht indien de overheid heeft vastgesteld dat de wettelijke voorwaarden zijn vervuld en zij 

aldus het verblijfsrecht heeft erkend, hetgeen op het ogenblik van het indienen van de aanvraag nog niet 

het geval is. De erkenning van het recht op gezinshereniging vereist niet enkel dat de aanvrager erover 

beschikt wanneer hij er aanspraak op kan maken, maar ook op het ogenblik dat de overheid een 

beslissing neemt over zijn aanvraag. Dit geldt eveneens indien de aanvrager daartoe op het ogenblik 

van de beslissing moet voldoen aan bijkomende voorwaarden, zoals te dezen het ten laste zijn omdat hij 

of zij inmiddels de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Verzoekster gaat er meer bepaald aan voorbij dat 

het recht op verblijf, waarop zij meende aanspraak te kunnen maken bij het indienen van haar aanvraag, 

niet onvoorwaardelijk was. Bij het indienen van de aanvraag, toen verzoekster reeds ouder dan 18 jaar 

was, golden tevens de voorwaarden dat de Belgische bloedverwant in opgaande lijn aantoonde te 

beschikken over “stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen”, over “een behoorlijke 

huisvesting” voor hem en zijn familieleden en over “een ziektekostenverzekering die de risico’s in België 

voor hem en zijn familieleden dekt”. Voor zover er sprake is van een verblijfsrecht met een declaratief 

karakter, wordt verzoekster geacht van dit verblijfsrecht te genieten vanaf het ogenblik van de aanvraag 

van dit recht, doch op voorwaarde dat dit verblijfsrecht door de bevoegde overheid wordt toegekend na 

onderzoek van de voorwaarden waaraan dient te zijn voldaan. Uit het loutere indienen van de aanvraag 

volgt derhalve niet dat verzoekster reeds bij het indienen van die aanvraag een onherroepelijk 

vastgesteld en zeker verblijfsrecht had. Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest nr. 121/2013 van 26 

september 2013 in dezelfde zin geoordeeld over de bepalingen betreffende het recht op 

gezinshereniging en wat dat betreft geen schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

vastgesteld.” 

 

In tegenstelling tot wat de verzoekende partij voorhoudt, blijkt uit voornoemd arrest dat de erkenning van 

het recht op gezinshereniging niet enkel vereist dat de aanvrager aan de wettelijke voorwaarden voldoet 

op het ogenblik dat hij op dat recht aanspraak maakt, maar ook op het ogenblik dat de overheid een 

beslissing neemt over zijn aanvraag. Bij de beoordeling van de vraag of de verzoekende partij voldoet 

aan de voorwaarden voor gezinshereniging, moet de gemachtigde zich dan ook plaatsen op het 

ogenblik dat hij de bestreden beslissing neemt, en niet op het ogenblik waarop de aanvraag werd 

ingediend. De verzoekende partij kan aldus niet dienstig betogen dat de aanvraag dient beoordeeld te 

worden op datum van de aanvraag, met name 7 januari 2020, dat er diende te worden nagegaan of zij 

op dat ogenblik voldeed aan de voorwaarden van gezinshereniging, dat de beslissing immers een 

declaratief karakter heeft, wat betekent dat diende uitgemaakt te worden of op datum van de aanvraag 

de voorwaarden van gezinshereniging vervuld waren, dat de vereisten van artikel 40ter en 40bis moeten 

vervuld zijn op het ogenblik van de aanvraag, dat dit het geval was, dat nergens in de wet staat dat dit 

ook daarna nog het geval zou moeten zijn. Immers blijkt uit voornoemd arrest dat de erkenning van het 

recht op gezinshereniging niet enkel vereist dat de aanvrager erover beschikt wanneer hij er aanspraak 

op kan maken, maar ook op het ogenblik dat de overheid een beslissing neemt over zijn aanvraag en 

dat voor zover er sprake is van een verblijfsrecht met een declaratief karakter, de verzoekende partij 

geacht wordt van dit verblijfsrecht te genieten vanaf het ogenblik van de aanvraag van dit recht, doch op 

voorwaarde dat dit verblijfsrecht door de bevoegde overheid wordt toegekend na onderzoek van de 

voorwaarden waaraan dient te zijn voldaan. In casu stelde de verwerende partij op het ogenblik van het 

nemen van de bestreden beslissing vast dat de referentiepersoon overleden was en dat de verzoekende 

partij zich aldus niet bij hem kon voegen, zodat niet voldaan was aan de voorwaarden bepaald in artikel 

40bis van de Vreemdelingenwet. Met haar betoog slaagt de verzoekende partij er niet in deze motieven 

te weerleggen. Zij toont niet aan niet aan dat de bestreden beslissing in strijd is met de artikelen 40bis 

en 40ter van de Vreemdelingenwet noch maakt zij aannemelijk dat de motieven in voornoemde 

beslissing foutief, onzorgvuldig of kennelijk onredelijk zijn. 

 

Een schending van de artikelen 40bis en 40ter wordt aldus niet aannemelijk gemaakt. Evenmin wordt 

een schending van de materiële motiveringsplicht of het zorgvuldigheidsbeginsel aangetoond. 

 

3.8. De verzoekende partij meent verder dat de bestreden beslissing ook artikel 8 van het EVRM 

schendt. Zij betoogt dat het niet is omdat de echtgenoot overleden is, dat met het gezinsleven, dat een 

realiteit was en gevolgen heeft voor de toekomst, geen rekening diende gehouden te worden, dat artikel 

8 van het EVRM een hogere rechtsnorm is die primeert op artikel 40ter van de Vreemdelingenwet en die 

in overweging had moeten worden genomen, dat de bestreden beslissing dit niet doet. 

 

3.9. Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 
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“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, 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.” 

 

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 louter goede wil of 

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka v. 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 de rechtspraak van het EHRM volgt dat bij de belangenafweging in het kader van het door artikel 8 

van het EVRM beschermde recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet 

worden gevonden tussen het belang van de vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen 

belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de 

openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en 

omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad 

na of de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft 

betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet ten onrechte op het standpunt 

heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van 

een vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins-/privéleven hier te lande en anderzijds het 

algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het 

handhaven van de openbare orde. 

 

Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren (cf. RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900). 

 

3.10. Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, 

veronderstelt het bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven dat beschermingswaardig is 

onder artikel 8 van het EVRM. 

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het gezinsleven wordt aangevoerd, kijkt de 

Raad in de eerste plaats na of er een gezinsleven bestaat in de zin van het EVRM, vooraleer te 

onderzoeken of de verzoekende partij zich kan beroepen op artikel 8 van het EVRM. Bij de beoordeling 

of er al dan niet sprake is van een gezinsleven dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de 

bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 21; EHRM 31 oktober 

2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 13 februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25). 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven’ noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd.  

 

Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen 

deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (zie EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland, § 150).  

 

De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven, is een feitenkwestie. 

 

3.11. In haar verzoekschrift betoogt de verzoekende partij dat het niet is omdat de echtgenoot overleden 

is dat met het gezinsleven, dat een realiteit was en gevolgen heeft voor de toekomst, geen rekening 

meer diende gehouden te worden. 
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3.12. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij in casu niet kan voorhouden dat er op het ogenblik 

van het nemen van de bestreden beslissing sprake was van effectief beleefde banden met haar 

echtgenoot, nu haar echtgenoot de maand voordien overleed. Daar zij aldus niet aannemelijk maakt dat 

er op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing nog sprake was van een familie of een 

gezin, kan zij evenmin voorhouden dat hiermee in het kader van artikel 8 van het EVRM rekening 

diende gehouden te worden omdat het gezinsleven “een realiteit was”. De verzoekende partij 

verduidelijkt voorts niet welke gevolgen haar voormalige gezinsleven met haar wijlen echtgenoot heeft 

voor de toekomst, zodat zij ook niet aantoont met welke elementen rekening diende of dient te worden 

gehouden in het licht van artikel 8 van het EVRM. 

 

3.13. Daar de verzoekende partij geenszins een beschermingswaardig familie- en gezinsleven 

aannemelijk maakt, toont zij evenmin aan dat zij een op haar familie- en gezinsleven gebaseerd 

privéleven heeft dat beschermingswaardig is in het licht van artikel 8 van het EVRM. 

 

3.14. Daarnaast benadrukt de Raad dat de bestreden beslissing geen verwijderingsmaatregel inhoudt. 

Derhalve kan niet ingezien worden hoe de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden een schending van artikel 8 van het EVRM tot gevolg zou kunnen hebben. De verzoekende 

partij maakt aldus geenszins aannemelijk dat artikel 8 van het EVRM in casu in overweging had moeten 

worden genomen. 

 

3.15. Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

3.16. Tot slot betoogt de verzoekende partij dat voor zover het overlijden van haar echtgenoot een 

motief zou uitmaken voor weigering, quod non, het alleszins een vereiste is, om vooraleer een 

beslissing tot weigering te kunnen nemen, de verzoekende partij over dit nieuwe gegeven te horen, dat 

bij toepassing van het algemeen principe van het hoorrecht en van artikel 41 van het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie de verzoekende partij diende gehoord te worden over het gegeven 

dat haar echtgenoot overleden was en de gevolgen ervan voor haar verzoek tot gezinshereniging, dat 

het hoorrecht ook van toepassing is op beslissingen inzake gezinshereniging, dat het een algemeen 

recht is ingeval een voor betrokkene nadelige individuele beslissing kan worden genomen, dat artikel 41 

van het Handvest van toepassing is op alle handelingen die worden gesteld in uitvoering van de 

Europese regelgeving waaronder zeker begrepen zijn de handelingen die voortvloeien uit de toepassing 

van de richtlijnen, waarna zij verwijst naar rechtspraak van het Europees Hof van Justitie en van de 

Raad. De verzoekende partij stelt verder dat zo zij gehoord was, zij in eerste instantie had kunnen 

opwerpen dat de aanvraag diende beoordeeld te worden rekening houdend met de toestand op het 

ogenblik van de aanvraag, dat dit naar haar mening de juiste toepassing van artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet is, gezien het declaratief karakter van de beslissing, dat zij verder had kunnen wijzen 

op het gegeven dat zij reeds lange tijd een gezinsband had met haar echtgenoot, dat zij met deze na 

een lange relatie is gehuwd en dat zij met hem een gezin vormde, dat zij in die zin had kunnen wijzen op 

het gegeven dat bij toepassing van artikel 8 van het EVRM het wezen van het gezinsleven niet stopt met 

het loutere overlijden van haar echtgenoot, maar dat artikel 8 van het EVRM ook inhoudt dat na het 

overlijden er gevolgen blijven bestaan voor het gezinsleven op basis van de gezinstoestand voor dat 

overlijden, dat zij erop had kunnen wijzen dat de hogere rechtsnorm van artikel 8 van het EVRM bij de 

beoordeling van de gezinshereniging diende te primeren op het overlijden op zich van haar echtgenoot, 

en bijgevolg op de loutere toepassing van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, in de zin zoals de 

beslissing doet, dat zo zij zou gehoord zijn, dit tot een andere beslissing had kunnen leiden. 

 

3.17. Inzake de schending van artikel 41 van het Handvest voor de grondrechten van de Europese Unie 

moet worden gesteld dat uit de bewoordingen van dit artikel 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 verzoekende partij kan zich bijgevolg 

ten aanzien van de nationale autoriteiten niet op deze bepaling, die onder meer voorziet dat een burger 

het recht heeft om te worden gehoord alvorens een voor hem nadelige individuele maatregel wordt 

getroffen, beroepen. 

 

3.18. De Raad benadrukt voorts dat het vervullen van de hoorplicht maar zin heeft voor zover het horen 

de overheid informatie kan opleveren die haar behoedt voor een vals beeld van de feiten of die haar  

appreciatie van de feiten kan beïnvloeden, informatie kortom die de overheid van de overwogen, voor 

de betrokkene nadelige beslissing kan afhouden (RvS 21 juni 1999, nr. 81.126).  
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Uit de toelichting van de verzoekende partij blijkt niet dat zij dergelijke concrete informatie had kunnen 

verschaffen. De verzoekende partij beperkt zich immers tot een betoog omtrent de voormelde 

middelenonderdelen, met name dat de aanvraag diende beoordeeld te worden rekening houdend met 

de toestand op het ogenblik van de aanvraag, dat dit naar haar mening de juiste toepassing van artikel 

40ter van de Vreemdelingenwet is, gezien het declaratief karakter van de beslissing, dat zij verder had 

kunnen wijzen op het gegeven dat zij reeds lange tijd een gezinsband had met haar echtgenoot, dat zij 

met deze na een lange relatie is gehuwd en dat zij met hem een gezin vormde, dat zij in die zin had 

kunnen wijzen op het gegeven dat bij toepassing van artikel 8 van het EVRM het wezen van het 

gezinsleven niet stopt met het loutere overlijden van haar echtgenoot, maar dat artikel 8 van het EVRM 

ook inhoudt dat na het overlijden er gevolgen blijven bestaan voor het gezinsleven op basis van de 

gezinstoestand voor dat overlijden, dat zij erop had kunnen wijzen dat de hogere rechtsnorm van artikel 

8 van het EVRM bij de beoordeling van de gezinshereniging diende te primeren op het overlijden op 

zich van haar echtgenoot, en bijgevolg op de loutere toepassing van artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet, in de zin zoals de beslissing doet, dat zo zij zou gehoord zijn, dit tot een andere  

beslissing had kunnen leiden. 

 

Hieromtrent verwijst de Raad naar de vaststellingen in punten 3.7 en 3.12., waaruit blijkt, minstens 

maakt de verzoekende partij het tegendeel niet aannemelijk, dat de bestreden beslissing geenszins de 

artikelen 40bis en 40ter van de Vreemdelingenwet schendt, noch artikel 8 van het EVRM en dat de 

aangevoerde argumenten aldus niet kunnen leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

In deze omstandigheden kan de aangevoerde schending van de hoorplicht dan ook niet tot de 

vernietiging van de bestreden beslissing leiden.  

 

Bovendien benadrukt de Raad dat de in casu bestreden beslissing tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden werd genomen in antwoord op de vraag van de verzoekende partij tot afgifte van de 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie/Belg. De verzoekende partij had 

de mogelijkheid om in het raam van haar verblijfsaanvraag alle nuttige overtuigingsstukken over te 

maken en alle toelichtingen die zij vereist achtte mee te delen. De verzoekende partij kan dan ook niet 

voorhouden dat de hoorplicht werd geschonden bij het nemen van deze beslissing. De hoorplicht 

impliceert immers niet dat een tegensprekelijk debat wordt georganiseerd, doch slechts dat een 

rechtszoekende de kans dient te hebben om nuttige gegevens ter kennis van het bestuur te brengen. 

De verzoekende partij had deze mogelijkheid, minstens toont zij het tegendeel niet aan.  

 

Een schending van de hoorplicht wordt niet aangetoond. 

 

3.19. Het enig middel is ongegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel  

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig oktober tweeduizend twintig door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN     N. VERMANDER 


