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 nr. 203 218 van 27 april 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. SIMOENS 

Beethovenstraat 14 

1800 VILVOORDE 

  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 Russische nationaliteit te zijn, op 17 januari 2018 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 7 november 2017 tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

20). 

 

Gezien titel Ibis, 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 tot vaststelling van het rolrecht van 26 januari 2018 met refertenummer 75110. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 14 maart 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 april 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. ABDUL, die loco advocaat A. SIMOENS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster en haar Belgische partner leggen op 31 januari 2017 in Vilvoorde een verklaring van 

wettelijke samenwoning af. Deze wordt op dezelfde datum geregistreerd in het bevolkingsregister. 
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1.2. Op 9 mei 2017 dient verzoekster, in functie van haar Belgische partner, een aanvraag in voor een 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie. 

 

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

neemt op 7 november 2017 de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder 

bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissing, die verzoekster op 18 december 2017 ter kennis 

is gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“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 09.05.2017 werd 

ingediend door: 

 

Naam: […] 

Voornaam: [K.] 

Nationaliteit: Russische Federatie 

[…] 

 

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. 

 

Op 09.05.2017 dient betrokkene een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Europese Unie (bijlage 19ter), als partner in een duurzame relatie met een Belgische 

onderdaan met name de heer [D.B.M.] [R.R.: …]. Betrokkene was op het ogenblik van de aanvraag 20 

jaar oud. 

 

Artikel 40ter van de vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 

 

§ 1. De familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, van een Belg die zijn recht op vrij verkeer heeft 

uitgeoefend overeenkomstig het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, zijn onderworpen aan dezelfde bepalingen als de familieleden van een 

burger van de Unie. 

§ 2. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de volgende familieleden van een Belg die 

niet zijn recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten heeft uitgeoefend 

krachtens het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie : 

1 ° de familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1 ° tot 3°, mits zij de Belg die het recht op 

gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen; 

(...) 

Wat de personen betreft bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° en 2°, moeten de echtgenoten of de 

partners beiden ouder zijn dan eenentwintig jaar. Deze minimumleeftijd wordt echter teruggebracht tot 

achttien jaar indien de echtelijke band of het geregistreerd partnerschap dat als gelijkwaardig wordt 

beschouwd met het huwelijk reeds voor de indiening van het verzoek tot gezinshereniging bestond of 

indien ze, in het geval van een wettelijk geregistreerd partnerschap, bewijzen dat ze voor de indiening 

van het verzoek tot gezinshereniging minstens één jaar hebben samengewoond. 

 

Uit de voormelde wetsbepaling blijkt dus dat men - teneinde van de leeftijdsvermindering tot 18 jaar te 

kunnen genieten in geval van wettelijke samenwoning - minstens een jaar moet hebben samengewoond 

voor de indiening van de aanvraag voor een verblijfskaart. In casu houdt dit in dat betrokkene moet 

aantonen sedert 09.05.2016 samen te wonen met de Belgische referentiepersoon. 

 

In het voorgelegde paspoort van betrokkene geldig van 24.08.2016 tot 24.08.2026 voorzien van een 

visum type C geldig van 05.11.2016 tot 04.12.2016 blijkt uit de inreisstempel dat betrokkene Letland 

binnen reisde op 14.11.2016. Uit het Inlichtingenbulletin A dd. 21.06.2017 blijkt dat betrokkene 

verklaarde België op 31.01.2017 binnen gereisd te zijn. Gezien bovenstaande vaststellingen kan 

betrokkene niet aannemelijk maken dat zij en de referentiepersoon sedert 09.05.2016, zijnde één jaar 

voor de aanvraag gezinshereniging, reeds samenwoonden. 
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De door betrokkene in haar aanvraag voorgelegde stukken met betrekking tot het geregistreerde 

parnerschap met de referentiepersoon, met name een huurovereenkomst op naam van [N.D.] dd. 

19.05.2005, een huurovereenkomst dd. 24.05.2005 op naam van de referentiepersoon en [N.D.], de 

verklaring van wettelijke samenwoonst dd. 31.01.2017, twee ongedateerde foto's waarop vermoedelijk 

betrokkene en de referentiepersoon zijn afgebeeld alsook onvertaalde en zonder enige duiding en 

zonder enige link met betrokkene en de referentiepersoon voorgelegde WhatsApp gesprekken 

betreffende de periode 2015 tot 11.02.2016 tonen niet aan dat betrokkene en de referentiepersoon 

sedert 09.05.2016 reeds samenwoonden en kunnen bovenstaande vaststellingen niet in een ander 

daglicht stellen. 

 

Betrokkene voldoet dan ook niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40ter 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.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoekster heeft ervoor geopteerd een synthesememorie neer te leggen. Overeenkomstig artikel 

39/81, zevende 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) doet de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen uitspraak op basis van de synthesememorie behoudens wat de 

ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Verzoekster voert in een eerste middel de schending aan 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). 

 

Zij vat het middel in de synthesememorie samen als volgt: 

 

“Verzoekster valt onder het toepassingsgebied van art. 8 1e lid van het Verdrag van de Rechten van de 

Mens en de Fundamentele Vrijheden. 

De toegang tot het Belgische Grondgebied is op een wettige wijze geschied. 

Het staat onbetwistbaar vast dat verzoekster een wettelijk geregistreerde samenwoning heeft met de 

Heer [B.D.] en hiermee een gezin vormt. 

De verklaring van samenwoning werd op 31/01/2017 afgelegd, doch partijen kenden elkaar reeds lang 

voordien. 

Bovendien is verzoekster ondertussen zwanger en zal in de maand juni bevallen van het eerste kindje 

met haar partner. 

De Heer [D.] onderneemt ondertussen de nodige stappen om het ongeboren kind te erkennen en 

partijen zullen desbetreffende de nodige verklaringen afleggen. 

Dit betekent dat het kind de Belgische nationaliteit zal krijgen. 

Het niet toekennen van het verblijfsrecht op basis van gezinshereniging van verzoekster betekent ook 

de afwijzing van het kind dat zal geboren worden. 

In tegenstelling tot wat verwerende partij voorhoudt, toont verzoekster wel aan dat zij enkel in België een 

gezinsleven kan ontwikkelen. 

Immers heeft haar partner, de Heer [D.], de Belgische nationaliteit en heeft hij een vaste betrekking als 

loontrekkende. Het is onmogelijk dat verzoekster elders en gescheiden van haar partner zou gaan 

leven. Dit zou onmiddellijk ook betekenen dat hun kindje het contact met de vader zou worden ontzegd 

en geen recht zou hebben op een waardig gezinsleven samen met de beide ouders. 

Overeenkomstig art. 8 eerste lid EVRM heeft iedereen recht op de eerbiediging van zijn privéleven en 

zijn gezinsleven. 

De weigering tot toekenning van aan verzoekster om het verblijfsrecht in België te krijgen op grond van 

gezinshereniging vormt een inbreuk op het familieleven van verzoekster en dus ook op artikel 8 EVRM.” 

 

3.1.2. Verzoekster voert in een tweede middel de schending aan van het redelijkheidsbeginsel.  
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Zij vat het middel in de synthesememorie samen als volgt: 

 

“De overheid heeft de voorliggende feitelijke gegevens niet correct beoordeeld waardoor hij niet in alle 

redelijkheid tot een besluit is gekomen. 

De afweging van het algemeen belang en het individueel belang van verzoekster is niet in alle 

redelijkheid bepaald. 

Immers herhaalt verzoekster dat het onredelijk zou zijn om haar het verblijf te weigeren daar waar de 

verklaring van wettelijke samenwoning is aanvaard en geregistreerd, zij al het nodige heeft gedaan om 

zich te integreren en er nu ook binnen afzienbare tijd gezinsuitbreiding op komst is.” 

 

3.1.3. Verzoekster voert in een derde middel de schending aan van het proportionaliteitsbeginsel.  

 

Zij vat het middel in de synthesememorie samen als volgt: 

 

“De weigering tot verblijf op grond van gezinshereniging is disproportioneel in verhouding tot het recht 

op een gezinsleven voor verzoekster. 

Een inmenging in de persoonlijke levenssfeer is slechts gerechtvaardigd voor zover het noodzakelijk is 

in een democratische samenleving. Bij de beoordeling daarvan moet een afweging gemaakt worden 

tussen de belangen van de gemeenschap en de rechten van het individu. 

In dit geval kunnen de belangen van de gemeenschap gediend worden met minder ingrijpende 

maatregelen, zoals het toekennen van een verblijfsrecht aan verzoekster.” 

 

3.2.1. De middelen worden, gelet op hun onderlinge samenhang, samen behandeld. 

 

3.2.2. Met de bestreden beslissing wordt verzoekster het verblijfsrecht op grond van artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet geweigerd. De Raad van State wees er in zijn arrest nr. 231.772 van 26 juni 2015 op 

dat ook al primeert artikel 8 van het EVRM op de bepalingen van de Vreemdelingenwet, dit niet wil 

zeggen dat aan de administratieve overheid een belangenafweging wordt opgelegd, daar de wetgever 

deze reeds heeft voorzien in het kader van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. Tevens bepaalde de 

wetgever dat het voordeel van een verblijfsrecht aan bepaalde familieleden van een Belg slechts kan 

worden toegekend wanneer bepaalde voorwaarden zijn voldaan, zoals de verplichting dat de wettelijk 

samenwonende partners beiden ouder moeten zijn dan 21 jaar, tenzij zij kunnen aantonen dat ze voor 

het indienen van het verzoek tot gezinshereniging minstens één jaar hebben samengewoond. De 

leeftijdsvoorwaarde van 21 jaar in artikel 40ter van de Vreemdelingenwet werd door het Grondwettelijk 

Hof, in zijn arrest nr. 121/2013 van 26 september 2013, niet beschouwd als een onevenredige inbreuk 

op het recht op respect voor het privé- en gezinsleven, zoals gewaarborgd door artikel 8 van het EVRM 

(cf. de consideransen B.56.1 en 2). 

 

Bijgevolg staat in dit kader het opleggen aan de administratieve overheid om een belangenafweging te 

doen, gelijk aan het feit dat de vreemdeling moet voldoen aan de wettelijk voorziene voorwaarden om 

van een gezinshereniging te kunnen genieten. Er wordt niet aannemelijk gemaakt dat het bestuur op 

kennelijk onredelijke, onjuiste of onzorgvuldige wijze zou hebben geoordeeld dat in casu niet blijkt dat is 

voldaan aan de leeftijdsvoorwaarde zoals bepaald in artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. In deze 

omstandigheden blijkt niet dat het bestuur tot een verdere belangenafweging diende over te gaan, laat 

staat dat het hieromtrent dan diende te motiveren. 

 

De Raad benadrukt verder dat de thans bestreden beslissing niet gepaard gaat met een verwijderings-

beslissing. Er blijkt ook niet dat verzoekster in het kader van haar aanvraag haar zwangerschap reeds 

kenbaar had gemaakt bij het bestuur, zodat niet blijkt dat het hiervan in kennis was of diende te zijn. 

 

Louter ten overvloede wordt ook nog opgemerkt dat het enkele gegeven dat de partner Belg is en werkt 

in België niet kan volstaan om ernstige hinderpalen aannemelijk te maken voor een verderzetting van 

het ingeroepen gezinsleven elders. Hiermee wordt zo bijvoorbeeld nog niet aangetoond dat de partners 

elders niet evenzeer door te werken in hun bestaansmiddelen kunnen voorzien. 

     

Een schending van artikel 8 van het EVRM of van het proportionaliteitsbeginsel in het licht van het recht 

op gezinsleven wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

3.2.3. Het redelijkheidsbeginsel speelt enkel daar waar er een beoordelingsvrijheid is (cf. RvS 9 februari 

2006, nr. 154.692). 
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Artikel 40ter, § 2, vierde lid van de Vreemdelingenwet voorziet in de situatie van gezinshereniging met 

een Belgische wettelijk samenwonende partner die geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij 

verkeer binnen de Europese Unie het volgende: 

 

“Wat de personen betreft bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° en 2°, moeten de echtgenoten of de 

partners beiden ouder zijn dan eenentwintig jaar. Deze minimumleeftijd wordt echter teruggebracht tot 

achttien jaar indien de echtelijke band of het geregistreerd partnerschap dat als gelijkwaardig wordt 

beschouwd met het huwelijk reeds vóór de indiening van het verzoek tot gezinshereniging bestond of 

indien ze, in het geval van een wettelijk geregistreerd partnerschap, bewijzen dat ze vóór de indiening 

van het verzoek tot gezinshereniging minstens één jaar hebben samengewoond.” 

 

Verzoekster betwist niet dat haar partner geen gebruik maakte van zijn recht op vrij verkeer binnen de 

Europese Unie. Zij betwist evenmin het motief in de bestreden beslissing dat zij niet voldeed aan de 

leeftijdsvoorwaarde zoals voorzien in voormelde wettelijke bepaling. 

 

In deze situatie waarin verzoekster niet betwist dat zij op het ogenblik van het nemen van de bestreden 

beslissing niet voldeed aan een van de door de wetgever gestelde voorwaarden voor de 

gezinshereniging op grond van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, blijkt niet dat verweerder nog 

beschikte over enige discretionaire bevoegdheid. Verweerder mag geen recht op verblijf van meer dan 

drie maanden als familielid van een Belg op grond van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet te 

erkennen indien hij vaststelt dat de door de wetgever gestelde vereisten niet zijn vervuld. 

 

Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan niet worden aangenomen. 

 

3.2.4. De middelen zijn ongegrond. 

 

4. Kosten 

 

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

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig april tweeduizend achttien 

door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 


