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 nr. 102 734 van 13 mei 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 Kameroense nationaliteit te zijn, op 3 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 22 

oktober 2012 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 28 december 2012 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 4 april 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 mei 2013. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. VIDICK, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat M. DUBOIS, 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, die in het kader van haar studies tot een tijdelijk verblijf in het Rijk werd gemachtigd, 

en N. N., een Belgisch onderdaan, legden op 27 maart 2012 een verklaring tot wettelijke samenwoning 

af voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Antwerpen. 

 

1.2. Op 7 mei 2012 diende verzoekster, in functie van N. N., een aanvraag in tot afgifte van de 

verblijfskaart van een burger van de Unie. 
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1.3. De gemachtigde van de  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding nam op 22 oktober 2012 de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissing, die verzoekster op 7 november 

2012 ter kennis werd 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 07.05.2011 werd 

ingediend door: 

 

Naam: [B.]  

Voorna(a)m(en): [S. T.] 

Nationaliteit: Kameroen  

[...] 

 

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 haar 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: 

-Een toestemming tot bijwoonst betreffende betrokkene op datum van 12/01/2012: Hiermee is niet 

aangetoond dat betrokkenen reeds 1 jaar voorafgaand aan de aanvraag samengewoond hebben, de 

datum is te recent. 

-Een schrijven van een arts betreffende een betaling op datum van 04/05/2012: Dit document is te 

recent om te kunnen dienen als bewijs dat betrokkenen elkaar reeds twee jaar kenden voorafgaand aan 

de aanvraag. 

-Wijziging van de spaarrekening, waarbij betrokkene mandataris wordt op de rekening van mijnheer, op 

datum van 30/03/2012: Deze datum is eveneens te recent om te kunnen dienen als bewijs dat 

betrokkenen elkaar reeds twee jaar kenden voorafgaand aan de aanvraag. 

-Een uittreksel van de rekening op datum van 14/02/2012 en overschrijvingen op datum van 23/03/2012: 

Gezien de vermelde data tonen deze bewijzen eveneens niet op afdoende wijze aan dat betrokkenen 

elkaar reeds twee jaar kenden. 

-Foto’s en mails waarvan de oudste dateren van begin 2011 : Hiermee hebben betrokkenen tenslotte 

evenmin aangetoond dat ze elkaar reeds twee jaar kenden voorafgaand aan de aanvraag. 

 

Artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 stelt daarenboven dat bij een aanvraag gezinshereniging de 

Belgische onderdaan moet aantonen 'dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige bestaans-

middelen beschikt. Aan de voorwaarden wordt geacht voldaan te zijn indien de bestaansmiddelen ten 

minste gelijk zijn aan honderd twintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 14, §1, 3° van de wet 

van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Bij het beoordelen van deze 

bestaansmiddelen: 

(…) 

3° worden de wachtuitkering en de overbruggingsuitkering niet in aanmerking genomen en wordt de 

werkloosheidsuitkering enkel in aanmerking genomen voor zover de betrokken echtgenoot of partner 

kan bewijzen dat hij actief werk zoekt. 

 

Gezien de Belgische onderdaan een werkloosheidsuitkering krijgt en niet bewijst dat hij actief op zoek is 

naar werk, voldoet betrokkene 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 daarom geweigerd aan betrokkene.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 
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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 uitspraak op basis van de synthesememorie behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep 

en van de middelen betreft en zonder afbreuk te doen aan artikel 39/60”. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 2 en volgende van de wet 

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

van 29 juli 1991), van het principe van een goede administratie, van de zorgvuldigheidsplicht, van “het 

algemeen principe volgens [het]welke de administratieve autoriteiten verplicht zijn te statueren door 

kennis te nemen van alle pertinente elementen van de zaak”, van het evenredigheidsbeginsel en van 

artikel 8 van het 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 betoogt tevens dat er sprake is van een onjuiste, onvoldoende 

motivering, van het ontbreken van “een legale in aanmerking komende motivatie”, dat verweerder “een 

waarderingsfout” maakte en dat hij zich schuldig maakte aan machtsmisbruik.  

 

Zij verschaft volgende toelichting: 

 

“Overwegende dat de tegenpartij de aangevochten beslissing heeft genomen op datum van 22.10.2012. 

Overwegende dat de groeperingaanvraag ingediend werd op datum van 12.01.2012, datum die niet 

betwist word[t]. 

 

Overwegende dat de wet van 15.12.1980 zoals deze gewijzigd werd voorziet dat: " het recht tot verblijf 

van meer dan drie maanden in het Konin[k]rijk zo snel mogelijk erkend is en ten laatste zes maanden na 

de datum van de aanvraag ..." 

 

Overwegende dat de verzoekster gedekt was door een verblijfstitel geldig tot 31.10.2012 in haar 

kwaliteit als studente. 

 

Dat de vertraging bij het onderzoek van haar aanvraag als partner van een Belgische burger een 

ongerechtvaardigd verblijf heeft veroorzaakt, de tegenpartij heeft de redelijke termijn overschreden om 

over te gaan tot het onderzoek van haar lopende verblijfvergunning. 

 

Overwegende dat de tegenpartij verzuimt de aangevochten beslissing te motiveren betreffende de 

onredelijke termijn die gebruikt werd om de aanvraag te onderzoeken. 

 

Dat de beslissing dus aan motivering ontbreekt voor wat betreft een doorslaggevend element en dit 

brengt de nulliteit van de aangevochten beslissing teweeg. 

 

Overwegende dat de tegenpartij de aangevochten beslissing motiveert op de volgende elementen: 

 

1. 

 

De verzoekster heeft geen bewijs aangebracht dat ze samen woont sinds een jaar of dat ze de 

groepering sinds twee jaar kent. 

 

Terwijl dat: 

 

De verzoekster een reeks van uitwisselingen met haar partner heeft voorgelegd en op grote schaal 

alvorens haar aanvraag, de eerste dateert uit 09.02.2011. 

 

Overwegende dat de tegenpartij verzuimt er staat van te maken in haar motivatie van de aangevochten 

beslissing. 
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Dat ze geen rekening houdt op het terrein van de aangevochten beslissing met het overleggen van het 

bewijs van de gezegde uitwisselingen geproduceerd door de verzoekster. 

 

Dat het gaat over het mankeren van adequate motivatie die de nulliteit van de aangevochten beslissing 

mee brengt. 

 

2. 

 

De verzoekster heeft geen bewijs aangebracht van voldoende inkomens in hoofde van de groepering. 

 

Terwijl dat: 

 

De groepering krijgt een werkeloosheidsuitkering, wat toegestaan is door de geviseerde wet op het 

niveau van de middelen van onderhoud; 

 

Dat de verzoekster eveneens het bewijs heeft aangebracht dat haar partner werk zoekt. 

 

Dat de motivatie van deze tak dus niet adequaat is want ze houd geen rekening met de bewijs-

elementen door de verzoekster aangebracht. 

 

Dat het aan de tegenpartij toebehoorde, dat als ze schatte dat de bewijzen betreffende de inkomens van 

de partner van de verzoekster niet voldoende waren, er met de verzoekster over te spreken door haar 

bijkomende bewijzen te vragen, die niet gedaan werd door de tegenpartij. 

 

Overwegende dat de tegenpartij zich onthoudt te zeggen voor welke reden de inkomens onvoldoende 

zouden zijn. 

 

Dat ze zich tevreden stelt met een tekst van de wet aan te halen in deze materie zonder het detail van 

de elementen te geven die toestaan te decreteren dat de inkomens van de groepering niet voldoende 

zouden zijn. 

 

Overwegende dat men verbijsterd staat van het mankeren van logica van de tegenpartij in het 

behandelen van deze aanvraag die tegengestelde elementen bevat. 

 

Dat inderdaad, vanaf het ogenblik dat ze beschouwt de verzoekster niet voldoet aan de condities van de 

periode van het gezamenlijk leven of de kennis van de ene en de andere, het lijkt verbazend dat ze 

zomaar de financiële aspecten van het gemeenschappelijk leven aanhaalt, die dan moeten beschouwd 

worden als bevredigend op het niveau van de tegenpartij. 

 

Dat voortvloeit uit de tweede tak dat de motivatie van de aangevochten beslissing in tegenstelling komt 

te liggen met de inhoud van de eerste tak van de gezegde motivatie. 

 

Dat dit element ernstig schaad aan de geloofswaardigheid van de gebruikte argumenten door de 

tegenpartij die, in haar tweede tak, een manifest waarderingsmotivatie gegeven heeft. 

 

Overwegende dat het betaamt vast te stellen dat de tegenpartij verzuimd heeft een balans op te maken 

tussen de uitvoering van de strikte regel en de gevolgen de gezegde uitvoering op de stabiliteit van het 

koppel. 

 

Dat de tegenpartij in die zin aan waardering heeft ontbroken en dat ze zich heeft onthouden deze 

evaluatie te beschouwen. 

 

Dat ook, het art.8 van de CEDH niet gerespecteerd wordt die het principe vastlegt volgens dewelke elke 

persoon het recht heeft op eerbiediging van zijn privé- en gezinsleven. 

 

Overwegende dat de aangevochten beslissing gelijk is aan een inmenging van de tegenpartij in het 

fundamentele recht van de verzoekster op een privé- en gezinsleven en tot haar recht en plicht om 

samen met haar partner te leven. 

 

Overwegende dat de tegenpartij geen rekening heeft gehouden met het doorslaggevende element van 

het administratief dossier van de verzoekster, zijnde haar recht op een gezinsleven terwijl ze legaal 
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België is binnengekomen en dat ze haar samenwoning met een Belgische burger voorstelt terwijl dat ze 

gedekt is met een verblijfstitel.”  

 

3.2.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals deze voortvloeit uit de artikelen 2 en volgende van de wet 

van 29 juli 1991 heeft tot doel 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 verzoekster het genoemde inzicht verschaft en haar aldus 

toelaat de bedoelde nuttigheidsafweging te maken. Uit het door verzoekster neergelegde verzoekschrift 

blijkt trouwens dat zij 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 uitdrukkelijke motiveringsplicht wordt niet aangetoond.   

 

3.2.2. In de mate dat verzoekster betoogt dat de motivering van de bestreden beslissing onjuist is, 

onvoldoende is of niet in overeenstemming met de wet is en verweerder “een waarderingsfout” maakte 

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

onderzocht in het raam van de toepassing van de artikel 40ter iuncto artikel 40bis van de Vreemde-

lingenwet. 

 

Artikel 40ter van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de familieleden van een Belg, voor zover het 

betreft: 

 

– de familieleden vermeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3°, die de Belg begeleiden of zich bij hem 

voegen; 

– de familieleden vermeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4° die de ouders zijn van een minderjarige 

Belg, die hun identiteit aantonen met een identiteitsdocument en die de Belg begeleiden of zich bij hem 

voegen. 

 

Voor wat betreft de in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3° bedoelde familieleden moet de Belgische 

onderdaan aantonen: 

 

– dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. 

Aan die voorwaarde wordt geacht voldaan te zijn indien de bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan 

honderd twintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3° van de wet van 26 mei 2002 

betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen: 

1° wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid; 

2° worden de middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels, met name het leefloon en de 

aanvullende gezinsbijslagen, alsook de financiële maatschappelijke dienstverlening en de gezinsbij-

slagen niet in aanmerking genomen; 

3° worden de wachtuitkering en de overbruggingsuitkering niet in aanmerking genomen en wordt de 

werkloosheidsuitkering enkel in aanmerking genomen voor zover de betrokken echtgenoot of partner 

kan bewijzen dat hij actief werk zoekt; 

 

– dat hij over behoorlijke huisvesting beschikt die toelaat het familielid of de familieleden, die gevraagd 

heeft of hebben om zich bij hem te komen voegen, te herbergen en die voldoet aan de voorwaarden die 

gesteld worden aan een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats zoals bepaald in het 

artikel 2 van Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2 van het Burgerlijk Wetboek en over een 

ziektekostenverzekering beschikt die de risico's in België voor hem en zijn familieleden dekt. De Koning 

bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de wijze waarop de vreemdeling 

bewijst dat het onroerend goed voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

Voor wat betreft de in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° bedoelde personen, dienen beide echtgenoten of 

partners ouder te zijn dan eenentwintig jaar. 
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Onder de voorwaarden vermeld in artikel 42ter en artikel 42quater kan voor het familielid van een Belg 

eveneens een einde worden gesteld aan het verblijf wanneer niet meer is voldaan aan de in het tweede 

lid vastgestelde voorwaarden.” 

 

Artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3° van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“§ 2 

Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 

 

1° 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; 

 

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, 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 aan-

vraag, 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; 

 

3° de bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 1° 

of 2°, beneden de leeftijd van eenentwintig jaar of die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij 

hen voegen, voor zover de vreemdeling die vervoegd wordt, zijn echtgenoot of de bedoelde 

geregistreerde partner over het recht van bewaring beschikt en, indien het recht van bewaring wordt 

gedeeld, op voorwaarde dat de andere houder van het recht van bewaring zijn toestemming heeft 

gegeven;” 

 

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.” 
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Artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, samen met artikel 40bis, §§ 2 en 4 van dezelfde wet gelezen, 

voorziet in een verblijfsrecht van meer dan drie maanden voor de vreemdeling die de partner is van een 

Belgische man, op voorwaarde dat deze vreemdeling en de Belgische man een overeenkomstig de wet 

geregistreerd partnerschap hebben gesloten en zij een naar behoren geattesteerde duurzame en 

stabiele relatie hebben, zij met elkaar komen samenleven, 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 Belgische partner beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen, over een voldoende huisvesting en over een ziektekostenverzekering die de risico’s 

in België 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 verzoekster in gebreke bleef een duurzame en 

stabiele partnerrelatie met N. N. 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. 

 

Verzoekster bracht ter onderbouwing van haar standpunt dat zij een duurzame en stabiele relatie met N. 

N. heeft volgende documenten aan: een “toestemming bijwoonst” van 12 januari 2012, een op 4 mei 

2012 gedateerde brief van een arts, een bewijs dat verzoekster en N.N. vanaf 30 maart 2012 samen 

over een spaarrekening beschikken, een rekeninguittreksel van 14 februari 2012, een overschrijvings-

bewijs van 23 maart 2012, foto’s en mails, waarvan de oudste dateren van februari 2011. Verweerder 

heeft uiteengezet dat verzoekster aan de hand van deze stukken niet aantoont dat zij en N.N. reeds één 

jaar voorafgaand aan de verblijfsaanvraag samenwonen en dat, gelet op hun datering, uit deze 

documenten niet kan worden afgeleid dat zij elkaar reeds sedert ten minste twee jaar, voorafgaand aan 

de aanvraag, kennen. Dit standpunt is niet kennelijk onredelijk. 

 

De bewering van verzoekster dat verweerder heeft nagelaten om rekening te houden met de e-mails die 

tussen haar en N.N. werden verzonden is zonder meer incorrect. Verweerder heeft in de bestreden 

beslissing immers uitdrukkelijk naar de outprints van de aangebrachte mails verwezen en gesteld dat 

aangezien het oudste bericht dateert van begin 2011 verzoekster met deze stukken niet aantoont dat zij 

N. N. reeds sedert ten minste twee jaar kent. 

 

Verzoekster toont niet aan dat verweerder enig door haar aangebracht stuk ter staving van het 

duurzaam en stabiel karakter van haar relatie met N.N. buiten beschouwing heeft gelaten, dat hij de 

door haar aangebrachte documenten incorrect heeft beoordeeld of dat zijn appreciatie van deze 

documenten kennelijk onredelijk is. 
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In zoverre verzoekster daarnaast een tweede motief in de bestreden beslissing in vraag stelt moet erop 

worden gewezen dat het eerste motief op zich volstaat om de bestreden beslissing te onderbouwen en 

dat het tweede motief derhalve overtollig is. Aangezien de eventuele gegrondheid van een middel dat 

gericht is tegen een overtollig motief niet kan leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

heeft verzoekster geen belang bij dit onderdeel van het middel (RvS 23 januari 2002, nr. 102.836, RvS 

30 oktober 2003, nr. 124.833).    

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht die tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden wordt niet aangetoond en er blijkt evenmin dat verweerder zich schuldig maakte aan 

machtsmisbruik door op een correcte wijze vast te stellen dat niet blijkt dat voldaan is aan één van de in 

artikel 40ter iuncto artikel 40bis van de Vreemdelingenwet gestelde vereisten om een recht om een 

verblijf van meer dan drie maanden te kunnen laten gelden. 

 

3.2.3. Gelet op voorgaande vaststellingen kan ook niet worden besloten dat verweerder het principe van 

een goede administratie, de zorgvuldigheidsplicht of “het algemeen principe volgens [het]welke de 

administratieve autoriteiten verplicht zijn te statueren door kennis te nemen van alle pertinente 

elementen van de zaak” heeft geschonden. 

 

3.2.4. De Raad stelt vast dat verzoekster weliswaar aanvoert dat zij de bestreden beslissing in strijd acht 

met het evenredigheidsbeginsel, maar dat zij met haar uiteenzetting niet aantoont dat zij aan de 

voorwaarden voldoet die voorzien zijn in artikel 40ter iuncto artikel 40bis van de Vreemdelingenwet. Het 

is gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoede-

bestrijding evenwel niet toegestaan om in strijd met de door de wetgever voorziene voorwaarden een 

verblijfsaanvraag in te willigen en de loutere verwijzing naar het evenredigheidsbeginsel laat niet toe af 

te wijken van een door de wetgever voorziene norm (Cass.12 december 2005, AR C040157F). 

 

3.2.5. Verzoeksters bewering dat zij reeds een aanvraag tot afgifte van de verblijfskaart van een burger 

van de Unie indiende op 12 januari 2012 en dat de bestreden beslissing niet binnen een redelijke termijn 

of binnen een termijn van zes maanden na de aanvraag werd genomen mist voorts feitelijke grondslag. 

Uit de door verweerder aan de Raad voorgelegde stukken blijkt immers dat verzoekster pas op 7 mei 

2012 een dergelijke aanvraag indiende. De bestreden beslissing, die dateert van 22 oktober 2012, werd 

bijgevolg wel degelijk binnen een termijn van zes maanden genomen.  

 

3.2.6. Aangezien de bestreden beslissing op zich niet tot gevolg heeft dat verzoekster verplicht wordt 

het grondgebied van het Rijk te verlaten of gescheiden te leven van N.N. – verweerder werpt in zijn nota 

met opmerkingen terecht op dat verzoekster op het ogenblik dat de bestreden beslissing werd genomen 

nog in het bezit was van een verblijfstitel – kan ook niet worden besloten dat deze beslissing een 

inmenging vormt in het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op een privé- en een 

gezinsleven.     

 

Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

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

leiden aangevoerd. 

 

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: 
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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 dertien mei 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 

 


