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 nr. 101 956 van 29 april 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 7 december 2012 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 29 

november 2012 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met 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 4 januari 2013 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 22 maart 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 april 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat F. VAN ROYEN en van advocaat 

C. DECORDIER, 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. Op 17 augustus 2011 legde verzoeker samen met E. S., een Poolse vrouw, een verklaring tot 

wettelijke samenwoning af voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Sint-Niklaas. 

 

1.2. Verzoeker diende, in functie van E. S., op 13 september 2011 een aanvraag in tot afgifte van de 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. 

 

1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding  nam op 5 januari 2012 de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 
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maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Tegen deze beslissing stelde verzoeker een 

beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 

 

1.4. Bij arrest nr. 79 974 van 23 april 2012 verwierp de Raad het beroep ingesteld tegen de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 5 januari 2012. 

 

1.5. Verzoeker diende, in functie van E. S., op 5 juni 2012 een tweede aanvraag in tot afgifte van de 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. 

 

1.6. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding nam op 29 november 2012 de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Deze beslissing, die verzoeker op 

4 december 2012 werd ter kennis 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 05.06.2012 werd 

ingediend door: 

 

Naam: [L.] 

Voorna(a)m(en): [E.] 

Nationaliteit: Kosovaarse  

[…] 

 

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. 

 

Betrokkene heeft niet op afdoende wijze aangetoond een duurzame en stabiele relatie te hebben van 

tenminste twee jaar met zijn partner, zoals vereist door de wet van 15.12.1980. Betrokkene brengt 

onvoldoende bewijs aan dat zij als partners één jaar ononderbroken hebben samengeleefd voor de 

aanvraag of dat zij elkaar tenminste twee jaar kennen en voorafgaand aan de aanvraag drie maal 

ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 dagen of meer betreffen of dat zij een 

gemeenschappelijk kind hebben. 

 

Betrokkene legt volgende bewijzen voor: 

- model 2ter dd 29.07.2011 en de meldingsfiche dd 11.08.2011 waaruit blijkt dat betrokkene op 

15.08.2011 aangetroffen is op het gezamenlijke adres, uittreksel uit het vreemdelingenregister waaruit 

blijkt dat betrokkene sedert 13.09.2011 officieel op het gezamenlijke adres staat ingeschreven: 

aangezien betrokkene een aanvraag gezinshereniging heeft ingediend op 05.06.2012 tonen de data van 

deze documenten niet aan dat betrokkenen reeds een jaar voor de aanvraag hebben samengewoond. 

- een ‘certificate’ uitgegeven door de Poolse republiek dd 26.04.2011 waaruit blijkt dat er volgens de 

Poolse wet geen bezwaar is tegen een huwelijk tussen betrokkenen, een arbeidscontract dd 16.01.2012 

op naam van betrokkene: de data van deze documenten tonen niet aan dat betrokkenen reeds twee jaar 

voor de aanvraag een duurzame en stabiele relatie hebben of dat ze reeds een jaar voor de aanvraag 

hebben samengewoond. 

- foto’s zonder datum: zonder datum kan niet nagegaan worden wanneer deze foto’s werden genomen. 

Bijg[e]volg vormen deze foto’s geen afdoende bewijs voor de duurzaamheid van de relatie. 

- foto’s met datum van de periode 07.04.2010 tot 01.07.2012: aangezien betrokkenen verder geen 

overtuigend bewijs van hun duurzame en stabiele relatie kunnen voorleggen, kan men bezwaarlijk 

stellen dat enkel op basis van deze foto’s de duurzame[…] en stabiele relatie afdoende is bewezen. 

- een verklaring op eer in verband met de samenwoonst van betrokkenen tussen 01.05.2010 en 

15.08.2010: een verklaring op eer kan niet op haar feitelijkheid en waarachtigheid getoetst worden. 

Bovendien brengen betrokkenen geen officieel ondersteunend bewijs bij deze verklaring aan, waardoor 

deze verklaring geen afdoende bewijs voor de relatie of de samenwoonst vormt. 

 

Bovendien blijkt een verslag van de politie van Sint - Niklaas na een woonstcontrole dd 16.10.2012 dat 

uit heel wat gegevens blijkt dat er gegronde twijfel bestaat over de samenleving tussen betrokkenen: 
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“Wij kregen over betrokkene een anoniem telefoontje dat dit een schijn-samenleving zou zijn : [E.] zou 

op bus 1 samenleven met haar Poolse (ex?)echtgenoot/partner ( tevens de vader van haar zoontje ), 

deze zou rijden met een grijze Opel break met Poolse nummerplaat welke regelmatig voor de woning 

zou staan. 

[L.] zou in praktijk in bus 2 wonen (de verdieping erboven ) samen met een Albanees die al eens werd 

gerepatrieerd maar nu terug (illegaal) in België zou zijn. 

 

Uit nazicht door onze diensten blijkt : 

 

- wij hebben meerdere malen voor de woning (vooral 's avonds ) betrokken voertuig opgemerkt : het 

betreft een een grijze Opel Astra break met de Poolse nummerplaat NMR 07 LV, de nummerplaat is 

ingeschreven op [G.J.A.], BOZE 23/1 - 11/700. Dit is dezelfde familienaam als het kind van [E.], zij 

verbleven voorheen ook in BOZE 52/5. De info dat dit de (ex?)echtgenoot/partner van [E.] zou zijn, kan 

dus correct zijn. 

 

- bij een controle in de woning op 16/10/2012 stelden wij het volgende vast : 

* de woning bestaat uit drie kleine appartementen/studio's 

* in bus 2 (= 1e verdieping) staat niemand ingeschreven. 

* in bus 3 staat een vrouw ingeschreven van een andere nationaliteit, zij heeft geen zicht op de 

bewoners van bus 1 en 2 

* in bus 1 en 2 brand licht. 

* bij ons aanbellen komt een manspersoon (later geïdentificeerd als [L.E.]) vanop de eerste verdieping 

(bus 2) naar beneden. 

* samen met hem betreden wij bus 1 (gelijkvloers) waar hij staat ingeschreven : daar zijn [E.], haar kind 

en haar moeder aanwezig. Haar moeder zou "op bezoek" zijn. Allen verklaren dat [L.] en [E.] 

samenwonen op het gelijkvloers, de moeder van [E.]  zou logeren op de eerste verdieping. [L.] zou op 

de eerste verdieping hebben gezeten omdat hij naar het voetbal aan het kijken was. 

* op de eerste verdieping werd gerookt, staan twee laptops in werking en staat aan elke laptop een blik 

bier. 

Wij hebben de indruk dat tijdens onze controle in bus 1 er mogelijk een tweede persoon welke in bus 2 

aanwezig was het pand heeft verlaten ( de gemelde Albanese illegaal?). 

* bus twee is ook volledig ingericht en heeft één slaapkamer met een dubbel bed. 

* uit navraag bij de eigenaars van het pand blijkt dat het gelijkvloers wordt gehuurd door een "Pools" 

koppel waarvan de man Nederlands zou spreken, de eerste verdieping zou worden gehuurd door de 

moeder van de Poolse vrouw. Of de man van het 'Pools" koppel al dan niet [L.E.]  is, is ons momenteel 

niet gekend en kan de eigenaar ons niet melden. Het feit dat de moeder "op bezoek" is zoals zij 

verklaren lijkt dan ook vreemd, gezien zij bus 2 blijkt te huren. 

* uit info, opgevraagd in Nederland via Bureau P aan de verbindingsambtenaar uit Nederland blijkt dat 

[L.E.] van omstreeks 1990 tot 1994 met zijn gezin (echtgenote en 4 kinderen ) in Duitsland zou hebben 

verbleven en asiel zou hebben aangevraagd. Nadien gingen zij naar Nederland wonen waar ze opnieuw 

asiel aanvroegen. Zijn echtgenote en vier kinderen kregen daar een verblijfsvergunning en zijn 

ondertussen zelfs genaturaliseerd, hijzelf zou verschillende veroordelingen hebben opgelopen in 

Nederland, kreeg daar geen verblijfsvergunning en is nog steeds ongewenste vreemdeling in 

Nederland.(zie detailverslag hieronder).” 

 

Gezien het feit dat betrokkene zelf geen overtuigende bewijzen van zijn duurzame en stabiele relatie 

met zijn partner kan voorleggen en gezien het uitgebreide en gedetailleerde verslag van de politie van 

Sint - Niklaas kan gesteld worden dat betrokkene niet afdoende heeft aangetoond een duurzame en 

stabiele relatie te hebben met zijn partner zoals vereist in artikel 40bis, §2, 2° van de wet van 

15.12.1980. 

 

Het recht op verblijf wordt daarom geweigerd aan betrokkene. 

 

Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen 30 dagen.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 
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2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan 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) en van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het redelijkheidsbeginsel en 

het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Hij verschaft volgende toelichting: 

 

“Aangezien de bestreden beslissing de aanvraag van verzoeker verwerpt omwille van het feit dat 

verzoeker niet op afdoende wijze zou aantonen een duurzame en stabiele relatie te hebben van 

tenminste twee jaar met zijn partner alsook één jaar effectief heeft samengeleefd vóór de aanvraag; 

 

Aangezien verzoeker diverse bewijzen voorlegde, dewelke worden opgesomd in de bestreden 

beslissing; 

 

Aangezien de bestreden beslissing m.b.t. de voorgebrachte verklaringen op eer stelt dat 'deze 

verklaringen niet op hun feitelijkheid en waarachtigheid gecontroleerd kunnen worden' 'waardoor deze 

verklaring geen afdoende bewijs voor de relatie of de samenwoonst vormt'; 

 

Aangezien er géén enkel bewijs bestaat dat sluitend de duurzaamheid van een relatie kan aantonen 

doch het onredelijk en onzorgvuldig is om aan dergelijke verklaringen op eer géén enkele bewijswaarde 

te geven; 

 

Aangezien dergelijke verklaringen enkel als bewijs kunnen worden afgewezen voorzover in concreto 

zou blijken dat ze zowel naar feitelijkheid als naar waarachtigheid in tegenstelling zouden zijn met 

andere bewijselementen uit het dossier; 

 

Aangezien in casu de bestreden beslissing geenszins concretiseert waarom deze verklaringen naar 

feiten en naar waarachtigheid niet kunnen dienen als bewijs; 

 

Aangezien de bestreden beslissing m.b.t. de niet gedateerde foto’s stelt dat er 'niet nagegaan kan 

worden wanneer deze foto's werden genomen. Bijgevolg vormen deze foto's geen afdoende bewijs voor 

de duurzaamheid van de relatie'; 

 

Aangezien de bestreden beslissing m.b.t. de gedateerde foto's stelt dat er 'aangezien betrokken verder 

geen overtuigend bewijs van hun duurzame en stabiele relatie kunnen voorleggen, kan me bezwaarlijk 

stellen dat enkel op basis van deze foto's de duurzame en stabiele relatie afdoende is bewezen'; 

 

Aangezien uit het dossier blijkt dat verzoeker zijn partner sinds 2010 kent; 

 

Aangezien logischerwijze de niet-gedateerde foto's, dewelke door verzoeker en zijn partner als bewijs 

van hun duurzame relatie werden voorgebracht, aldus enkel maar kunnen dateren van de periode 2010 

of erna!; 

 

Aangezien alle door verzoeker voorgebrachte stavingsstukken in een samenhang dienen te worden 

beoordeeld en het aldus niet opgaat m.b.t. de gedateerde foto’s te stellen dat zij niet zouden kunnen 

gelinkt worden met ander overtuigend bewijs hetwelke door verzoeker werd voorgelegd; 

 

Aangezien de vaststellingen door de Politie van SINT-NIKLAAS na een woonstcontrole dd. 16.10.2012 

zoals deze voortspruiten uit het verslag, hetwelke terzake werd opgesteld, op minstens 2 essentiële 

punten compleet foutief zijn en verzoeker bij deze dit ook sluitend kan bewijzen; 

 

Aangezien in voormeld verslag wordt geopperd dat de partner van verzoeker in werkelijkheid zou 

samenleven met haar vroegere Poolse partner, dewelke tevens vader is van haar kind, [G.B.] 

(°26.05.2008); 

 

Aangezien men dit verkeerdelijk heeft afgeleid uit het feit dat voor het appartement van verzoeker en 

zijn partner meerdere malen een grijze OPEL ASTRA BREAK met Poolse nummerplaat werd 

gesignaleerd en bij nazicht van deze nummerplaat is gebleken dat deze ingeschreven is op naam van 

[G.J.] en het kind van de partner van verzoeker dezelfde achternaam heeft, waaruit dan verkeerdelijk 

wordt geconcludeerd dat [G.J.] de vader van dit kind is en tevens de Poolse ex-partner van de partner 

van verzoeker; 
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Aangezien verzoeker in bijlage nr. 2 de Poolse geboorte-akte van het kind van zijn partner voorbrengt 

waaruit blijkt dat de vader van het kind, de heer [G.G.]  is, dewelke in Polen verblijft en gedomicilieerd is; 

 

Aangezien de heer [G.J.] de GROOTVADER van het kind van de partner van verzoeker betreft en hij af 

en toe zijn kleinkind in België komt bezoeken!; 

 

Aangezien er - dus in tegenstelling met hetgeen het verslag van de Politie van SINT-NIKLAAS wil laten 

uitschijnen - geen sprake is van enige samenwoonst op het adres […] van de partner van verzoeker met 

haar Poolse ex- partner;  

 

Aangezien voorts ditzelfde verslag poneert dat de eigenaars van het pand […] aan de Politie zouden 

bevestigd hebben dat dit appartement zou worden gehuurd door een Pools koppel waarvan de man 

Nederlands spreekt; 

 

Aangezien onder bijlage 3 verzoeker een attest dd. 05.12.12 van zijn huisbaas voorbrengt waarvan de 

inhoud voor zich spreekt en vooral ontkracht dat iemand anders dan verzoeker samen met zijn partner 

het kwestige appartement zou huren en bewonen; 

 

Aangezien verzoeker - volledigheidshalve - onder bijlage 4 kopie voorbrengt van bladzijde 1 van zijn 

huurcontract waaruit weldegelijk blijkt dat dit is aangegaan door hem EN zijn partner ! ; 

 

Aangezien tenslotte het vroegere huwelijk van verzoeker alsook zijn dossier in Nederland OP GEEN 

ENKELE WIJZE iets kan bijbrengen omtrent de duurzaamheid en stabiliteit, dewelke verzoeker 

momenteel heeft met zijn huidige partner; 

 

Aangezien verzoeker ondertussen ook reeds sinds 2011 ! zelf ingevolge officiële tewerkstelling in eigen 

noden kan voorzien (zie attest werkgever in bijlage nr. 5); 

 

Aangezien uit het bovenstaande ten overvloede blijkt dat de bestreden beslissing niet gestoeld is op een 

correcte feitenvinding; 

 

Dat desondanks de huidige bestreden beslissing toch nog besluit tot weigering van de aanvraag voor 

een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, maakt dat deze beslissing van elke 

redelijkheid en zorgvuldigheid (en bijgevolg van elke motivering) ontbloot is waardoor de bestreden 

beslissing zondermeer dient nietigverklaard te worden. 

 

Aangezien - volledigheidshalve en voor zoveel als nodig - dit uiteraard ook de nietigheid van het bevel 

om het grondgebied, hetwelke voortvloeide uit de weigering van verblijf van meer dan 3 maanden [met 

zich meebrengt];  

 

2.2.1. De Raad merkt op dat de uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals deze voortvloeit uit de artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991 tot doel heeft de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom 

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

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt (RvS 25 september 2002, nr. 110.667; RvS 10 

december 2002, nr. 113.439; RvS 17 mei 2005, nr. 144.471). Bij lezing van de bestreden beslissing 

blijkt genoegzaam dat de inhoud ervan verzoeker het genoemde inzicht verschaft en hem aldus toelaat 

de bedoelde nuttigheidsafweging te maken. Uit het door verzoeker neergelegde verzoekschrift blijkt 

trouwens dat hij zowel de feitelijke als de juridische overwegingen die aan de basis liggen van de 

bestreden beslissing kent, zodat het doel dat met het bestaan van de formele motiveringsplicht beoogd 

wordt, is bereikt.  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991, wordt niet aangetoond. 

 

2.2.2. In de mate dat verzoeker de motivering van de bestreden beslissing inhoudelijk betwist, voert hij 

de schending aan van de materiële motiveringsplicht, die in voorliggende zaak dient te worden 

onderzocht in het raam van de toepassing van de bepalingen van artikel 40bis van de Vreemdelingen-

wet. 

 

Artikel 40bis, § 2, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 
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“§ 2 

Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 

 

[…] 

 

2° de partner, die hem begeleidt of zich bij hem voegt, met wie de burger van de Unie overeenkomstig 

een wet een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. 

 

De partners moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 

a) bewijzen een naar behoren geattesteerde duurzame en stabiele partnerrelatie te onderhouden. 

Het duurzaam en stabiel karakter van deze relatie is aangetoond: 

- indien de partners bewijzen gedurende minstens één jaar, voorafgaand aan de aanvraag, 

onafgebroken in België of een ander land te hebben samengewoond; 

- ofwel indien de partners bewijzen dat zij elkaar sedert ten minste twee jaar, voorafgaand aan de 

aanvraag, kennen en het bewijs leveren dat zij regelmatig, telefonisch, via briefwisseling of 

elektronische berichten met elkaar contact onderhielden en dat zij elkaar in de twee jaar voorafgaand 

aan de aanvraag drie maal ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 of meer dagen 

betreffen; 

- ofwel indien de partners een gemeenschappelijk kind hebben; 

b) met elkaar komen samenleven; 

c) beiden ouder zijn dan eenentwintig jaar; 

d) ongehuwd zijn en geen duurzame en stabiele partnerrelatie hebben met een andere persoon; 

e) geen personen zijn bedoeld in artikelen 161 tot 163 van het Burgerlijk Wetboek; 

f) ten aanzien van geen van beiden een beslissing werd genomen op grond van artikel 167 van het 

Burgerlijk Wetboek en dit voor zover de beslissing kracht van gewijsde heeft verkregen; 

 

[…]” 

 

Artikel 40bis, § 4 van de Vreemdelingenwet stelt voorts: 

 

“§ 4.  

De in § 2 bedoelde familieleden die burger van de Unie zijn, hebben het recht de in artikel 40, § 4, 

eerste lid, 1° en 2°, bedoelde burger van de Unie te begeleiden of zich bij hem te voegen voor een 

periode van meer dan drie maanden voor zover zij de in artikel 41, eerste lid, bedoelde voorwaarde 

vervullen. Indien het familieleden betreft die geen burger van de Unie zijn, moeten zij de in artikel 41, 

tweede lid, bedoelde voorwaarde vervullen. 

 

De in artikel 40, § 4, eerste lid, 2°, bedoelde burger van de Unie moet dan tevens het bewijs leveren dat 

hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt op te voorkomen dat de in § 2 bedoelde familieleden 

tijdens zijn verblijf ten laste komen van het sociale zekerheidsstelsel van het Rijk, en dat hij over een 

verzekering beschikt die de ziektekosten van zijn familieleden in het Rijk volledig dekt. In het kader van 

de evaluatie van de bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de 

burger van de Unie, waarbij ondermeer rekening gehouden wordt met de aard en de regelmaat van 

diens inkomsten en met het aantal familieleden die te zijnen laste zijn. 

 

De in artikel 40, § 4, eerste lid, 3°, bedoelde burger van de Unie kan zich enkel laten begeleiden of 

vervoegen door de in § 2, eerste lid, 1° en 2°, bedoelde familieleden, alsmede door zijn kinderen of door 

de kinderen van de familieleden bedoeld in 1° en 2° die te zijnen laste zijn, voorzover zij al naargelang 

het geval voldoen aan de in artikel 41, eerste lid of tweede lid bedoelde voorwaarde.” 

 

Artikel 40bis van de Vreemdelingenwet voorziet in een verblijfsrecht van meer dan drie maanden voor 

de vreemdeling die de partner is van een burger van de Unie, op voorwaarde dat deze vreemdeling en 

de burger van de Unie een overeenkomstig de wet geregistreerd partnerschap hebben gesloten en zij 

een naar behoren geattesteerde duurzame en stabiele relatie hebben, zij met elkaar komen samen-

leven, zij beiden ouder dan 21 jaar en ongehuwd zijn en geen duurzame en stabiele partnerrelatie 

hebben met een andere persoon, zij geen personen zijn als bedoeld in de artikelen 161 tot 163 van het 

Burgerlijk Wetboek en er ten aanzien van geen van beiden een beslissing werd genomen op grond van 

artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens moet worden aangetoond dat de burger van de Unie die 

niet economisch actief is in België beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige bestaans-

middelen, over een voldoende huisvesting en over een ziektekostenverzekering die de risico’s in België 
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dekt. Indien deze voorwaarden niet vervuld worden, kan er overeenkomstig 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 een beslissing tot weigering van verblijf getroffen 

worden overeenkomstig de bijlage 20 die desgevallend een bevel om het grondgebied te verlaten 

omvat. 

 

In voorliggende zaak heeft verweerder geoordeeld dat verzoeker in gebreke bleef een duurzame en 

stabiele partnerrelatie met E. S. aan te tonen. 

 

De bewijslast inzake het aantonen van een duurzame en stabiele relatie ligt bij de aanvrager. Bij gebrek 

aan enige reglementaire bepaling aangaande de bewijsstukken die kunnen worden overgelegd is de 

bewijsvoering vrij. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding beschikt echter over een zeer ruimte appreciatiebevoegdheid bij de 

beoordeling van de neergelegde stukken. 

 

De criteria om vast te stellen of een relatie duurzaam en stabiel is zijn wel uitdrukkelijk door de wetgever 

bepaald. 

 

Het duurzaam en stabiel karakter van deze relatie is aangetoond : 

 

- indien de partners bewijzen gedurende minstens één jaar, voorafgaand aan de aanvraag, onafge-

broken in België of een ander land te hebben samengewoond; 

- ofwel indien de partners bewijzen dat zij elkaar sedert ten minste twee jaar, voorafgaand aan de 

aanvraag, kennen en het bewijs leveren dat zij regelmatig, telefonisch, via briefwisseling of 

elektronische berichten met elkaar contact onderhielden en dat zij elkaar in de twee jaar voorafgaand 

aan de aanvraag drie maal ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 of meer dagen 

betreffen; 

- ofwel indien de partners een gemeenschappelijk kind hebben. 

  

Verweerder oordeelde dat de door verzoeker aangebrachte documenten niet aantonen dat hij een 

duurzame en stabiele relatie met E. S. heeft. Verzoeker geeft te kennen van oordeel te zijn dat 

verweerder de door hem neergelegde stukken niet correct heeft beoordeeld. 

 

Allereerst stelt verzoeker niet akkoord te gaan met de stelling van verweerder dat  de verklaring op eer 

die door de grootmoeder van E. S. werd opgesteld niet als een bewijskrachtig stuk kan worden 

aanvaard. Het is evenwel niet kennelijk onredelijk om een document dat op eenvoudige vraag door 

familieleden, vrienden of kennissen werd opgesteld bewijswaarde te ontzeggen. De bewering van 

verzoeker dat de inhoud van de afgelegde verklaring niet in strijd is met de andere door hem 

aangebrachte bewijselementen impliceert ook niet dat aan deze verklaring wel enige bewijskracht moet 

worden toegekend. 

 

In tweede instantie licht verzoeker toe niet akkoord te gaan met de wijze waarop verweerder de al dan 

niet gedateerde foto’s die hij neerlegde heeft beoordeeld. Hij betoogt dat aangezien hij E. S. slechts 

sedert 2010 kent deze foto’s enkel kunnen dateren van 2010 of de periode erna. Met deze uiteenzetting 

toont hij echter niet aan dat de conclusie van verweerder incorrect is dat deze foto’s op zich niet het 

bewijs kunnen vormen van een stabiele en duurzame relatie. Foto’s zijn immers niets meer dan 

momentopnames en het gegeven dat verscheidene personen samen op een foto staan afgebeeld laat 

niet automatisch toe te besluiten dat de afgebeelde personen een duurzame en stabiele relatie hebben 

conform de criteria die door de wetgever zijn bepaald. 

 

Verzoeker betoogt dat alle voorgebrachte stavingsstukken in hun samenhang moeten beoordeeld 

worden, doch maakt hiermee niet aannemelijk dat verweerder zijn situatie verkeerd heeft ingeschat. Hij  

lijkt immers uit het oog te verliezen dat de wetgever vereist dat het duurzaam en stabiel karakter van 

een partnerrelatie wordt aangetoond en dit niet kan door het samenvoegen van stukken die geen 

bewijswaarde hebben met documenten die slechts op een bepaalde periode betrekking hebben.  

    

Verzoeker toont niet aan dat verweerder niet alle door hem neergelegde stukken bij zijn beoordeling 

heeft betrokken of dat de wijze waarop hij de aangebrachte stukken apprecieerde kennelijk onredelijk is. 

 

Waar verzoeker voorts nog kritiek uit op de in de motivering van de bestreden beslissing opgenomen 

bevindingen van de politiediensten van de stad Sint-Niklaas die erop gericht zijn aan te tonen dat een 
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schijnsituatie werd gecreëerd kan het volstaan op te merken dat dit deel van de motivering als overtollig 

kan worden beschouwd. Verweerder dient immers niet aan te tonen dat verzoeker geen stabiele en 

duurzame relatie heeft met E. S., maar verzoeker dient aan te tonen dat dit wel het geval is en hij bleef 

op dit punt in gebreke. Ook verzoekers kritiek op het niet verder onderbouwde vermoeden dat hij 

misschien nog gehuwd is en de vaststelling dat hij in Nederland als een ongewenste vreemdeling wordt 

beschouwd omwille van de misdrijven die hij pleegde kan niet tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing leiden. 

 

Het feit dat verzoeker in zijn eigen onderhoud kan voorzien wordt voorts niet betwist door verweerder en 

doet geen afbreuk aan voorgaande vaststellingen. 

 

Verzoeker toont met zijn uiteenzetting niet aan dat het determinerend motief in de bestreden beslissing 

incorrect is of dat verweerder op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van zijn appreciatie-

bevoegdheid concludeerde dat verzoeker geen duurzame en stabiele relatie met E. S. aantoonde. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht blijkt niet. 

 

2.2.3. Nu geen kennelijke wanverhouding werd aangetoond tussen de determinerende overwegingen 

die de bestreden beslissing onderbouwen en het dispositief van deze beslissing kan verzoeker ook niet 

gevolgd worden waar hij stelt dat het redelijkheidsbeginsel werd geschonden (RvS 20 september 1999, 

nr. 82.301). 

 

2.2.4. Het zorgvuldigheidsbeginsel – dat verzoeker ook geschonden acht – legt de overheid de 

verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een 

correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het nemen van een 

beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Uit de gegevens van het dossier en uit wat voorafgaat blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding op basis van een correcte 

feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen dat de door verzoeker overgemaakte stukken niet toelaten 

vast te stellen dat hij een duurzame en stabiele relatie heeft met E. S., zodat geen schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel kan vastgesteld worden. 

 

2.2.5. De toelichting van verzoeker laat de Raad ook niet toe te besluiten dat enig ander niet nader 

omschreven beginsel van behoorlijk bestuur werd miskend. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden 

aangevoerd. 

 

3. Kosten 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig april tweeduizend dertien 

door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter, 

 rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 

 


