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 nr. 103 467 van 27 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 Mexicaanse nationaliteit te zijn, op 21 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 21 

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 11 januari 2013 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 25 april 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 mei 2013. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL, loco 

advocaat S. MICHOLT, en van advocaat A. DE MEU, 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 25 mei 2012 legden verzoeker en M.V., een Belgisch onderdaan, een verklaring tot wettelijke 

samenwoning af voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Tielt. 

 

1.2. Verzoeker diende, in functie van M.V., op 25 mei 2012 tevens een aanvraag in tot afgifte van de 

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

Armoedebestrijding nam op 21 november 2012 de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissing, die verzoeker op 23 

november 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 voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 25.05.2012 werd 

ingediend door: 

 

Naam: [J.P.]  

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

Nationaliteit: Mexico  

[…] 

 

om de volgende reden geweigerd: 

 

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

tenminste twee jaar met zijn/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: 

□ “Verklaringen door betrokkenen zelf en door derden” : deze verklaringen op eer van betrokkenen 

zelf door derden kunnen niet aanvaard worden als afdoende bewijs voor de relatie aangezien deze niet 

op hun feitelijkheid en waarachtigheid kunnen getoetst worden. 

□ Een verklaring tot wettelijke samenwoning, dd 25/05/2012 + een gezamenlijk huurcontract, 

dd.01/05/2012: deze beide documenten zijn te recent om als voldoende bewijs te kunnen dienen ter 

staving van de duurzame en stabiele relatie. 

□ Foto’s : op de meeste voorgelegde foto’s kunnen geen data afgelezen worden waardoor deze foto’s 

geen afdoende bewijs voor de relatie vormen. Zonder data kan immers niet nagegaan worden wanneer 

deze foto’s werden genomen en aldus vormen ze geen bewijs voor de duurzaamheid van de relatie. Op 

die foto waar wel een datum valt af te lezen, is de oudste datum 02.11.2011 (Metro-krant). Deze datum 

is echter niet recent genoeg om aan te tonen dat betrokkenen elkaar tenminste twee jaar kennen. 

□ De paspoorten van betrokkene en zijn partner met stempels: deze stempels tonen enkel aan dat 

betrokkenen gereisd hebben, maar tonen niet op afdoende wijze aan dat betrokkenen elkaar daar 

ontmoet hebben en een relatie hebben met elkaar. Hetzelfde geldt voor de voorgelegde vliegtuigtickets, 

deze zijn telkens ofwel op naam van de betrokkene ofwel op naam van zijn partner. 

□ E-mails, sms-verkeer en Skype-gesprekken : de oudste gesprekken tonen weliswaar aan dat 

betrokkenen elkaar tenminste twee jaar kennen voorafgaand aan de aanvraag, maar deze conversaties 

en andere bewijzen tonen echter niet aan dat betrokkene en zijn partner elkaar tenminste drie maal 

ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 dagen bedroegen. 

□ Gsm-verkeer : uit zowel de gedane telefonische verbindingen alsook uit de gevormde nummers kan 

niet afgeleid worden over welke personen het gaat en daardoor kunnen deze niet als bewijs voor de 

duurzaamheid van de relatie gebruikt worden. Bovendien kunnen gsm-berichten en gesprekken niet als 

afdoende bewijs aanvaard worden dat betrokkenen elkaar effectief ontmoet hebben, zelf[s] al dateert 

het contact van meer dan 2 jaar geleden. 

□ Taalcertificaten : uit de voorgelegde certificaten kan enkel afgeleid worden dat betrokkene en zijn 

partner een taalcertificaat behaald hebben, en dat ze elkaar mogelijk gedurende 4 dagen gezien zouden 

kunnen hebben, echter dit bewijs toont niet aan dat beiden reeds een relatie hadden. 

□ Brieven en kaartjes : deze verwijzen enkel naar de verschillende adressen van betrokkene en haar 

partner, niet naar een gezamenlijk adres. 

□ Sollicitaties van betrokkene voor werk : deze verwijzen niet naar een gezamenlijk adres van 

betrokkene en zijn partner en kunnen daardoor niet gebruikt worden om de relatie te bewijzen. 

□ Rekeningen van inkopen in België: nergens op deze rekeningen is een naam terug te vinden, 

hierdoor kunnen deze voorgelegde rekeningen niet in overweging genomen worden als bewijs van de 

duurzame en stabiele relatie. 

 



  

 

RvV X - Pagina 3 van 18 

Betrokkene heeft dus niet aangetoond dat hij voldoet aan de hierboven vernoemde vereisten van artikel 

40ter van de wet van 15.12.1980. 

 

Het recht op verblijf wordt daarom geweigerd aan betrokkene. 

 

Er is bijgevolg niet voldaan aan de hierboven vermelde criteria. 

 

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

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoeker 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 eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet, 

van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het algemeen rechts-

beginsel van behoorlijk bestuur. Hij betoogt tevens dat er sprake is van machtsmisbruik. 

 

In de synthesememorie verschaft hij volgende toelichting: 

 

“1. 

De aanvraag tot verblijf gezinshereniging van de verzoekende partij en zijn partner, mevrouw [M.V.], op 

basis van een duurzame en stabiele relatie werd onterecht afgewezen door de verwerende partij. 

 

De verzoekende partij en mevrouw [M.V.] hebben elkaar in juli 2009 in Duitsland leren kennen. 

Sindsdien hebben de verzoekende partij en mevrouw [M.V.] er alles aan gedaan om elkaar zo veel 

mogelijk te zien en met elkaar een intens contact op te bouwen. Aangezien het voor de verzoekende 

partij, als voor mevrouw [M.V.] de grote droom was om samen ergens een leven te kunnen opbouwen 

heeft de verzoekende partij de stap gezet om hier in België, samen met mevrouw [M.V.], te komen 

wonen. Op 4 mei 2012 is de verzoekende partij samen met zijn vriendin, mevrouw [M.V.], na afscheid 

van zijn familie te hebben genomen in zijn geboorteland, in België toegekomen om er permanent te 

blijven. De verzoekende partij werd door de vrienden en de familie van mevrouw [M.V.] met open armen 

ontvangen en is sinds jaren een deel van de familie (zie stuk 7, foto’s vanaf aankomst verzoekende 

partij dd. 4 mei 2012 tot en met 26 november 2012). 

 

De voorwaarde overeenkomstig artikel 40bis §2, 2° van de Vreemdelingenwet eist een duurzame en 

stabiele relatie. Het duurzaam en stabiel karakter van de relatie is aangetoond “indien de partners 

bewijzen gedurende minstens één jaar, voorafgaand aan de aanvraag, onafgebroken in België of in 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 regelmatige, telefonisch, 

via briefwisseling 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. ”. 

 

In casu is wel degelijk aan de voorwaarde van artikel 40bis, § 2, 2 ° van de Vreemdelingenwet voldaan. 

Uit wat hierna volgt blijkt duidelijk dat de verzoekende partij en mevrouw [M.V.] er alles aan hebben 

gedaan om zoveel mogelijk contact met elkaar te hebben (via skype, telefoongesprekken, e - 

mailgesprekken, sms’jes, ...) en elkaar te ontmoeten (reizen). De verzoekende partij en mevrouw [M.V.] 

hebben heel wat bewijsmateriaal die hun duurzame en stabiele relatie kunnen bewijzen. Gelet op de 

hoeveelheid aan documenten die werden voorgelegd is het onmogelijk de duurzame relatie van de 

verzoekende partij en mevrouw [M.V.] te ontkennen. 

 

Hieronder volgt een uitgebreid overzicht van alle contacten die de verzoekende partij en mevrouw 

[M.V.], in de jaren voorafgaand aan hun samenwoning in België, met elkaar hebben gehad. Zij zijn 

verschillende keren naar elkaar toe gereisd, hadden dagelijks met elkaar e - mail of telefonisch contact, 
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deden bijna elke zondag videogesprekken op Skype, stuurden elkaar voortdurend sms’jes, brieven, 

kaarten, ... Eigenlijk alles, om ook maar zoveel mogelijk contact met elkaar te hebben. 

 

2. 

 

Zowel de verzoekende partij als mevrouw [M.V.] hebben al heel wat kilometers afgelegd om alleen maar 

bij elkaar te kunnen zijn. Ook de paspoorten die de verzoekende partij en mevrouw [M.V.] voorleggen 

bewijzen de vele reizen naar België, respectievelijk Mexico (stuk 3 en stuk 4). Elk van de reizen die zij, 

om elkaar te kunnen zien, hebben gemaakt worden in dit punt afzonderlijk besproken. Alle reizen zijn 

gestaafd met bewijsmateriaal gaande van vliegtuigtickets met datums, foto’s, toegangsticketten musea 

en cinema, foto’s, enz... Uit al deze gegevens blijkt duidelijk dat de verzoekende partij en mevrouw 

[M.V.] elkaar meer dan drie keer en 45 dagen, in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag, hebben 

ontmoet. De duurzame en stabiele relatie kan in dit opzicht door de verwerende partij dan ook niet 

ontkend worden. 

 

DUITSLAND JULI 2009 

 

Het verhaal van de verzoekende partij en zijn vriendin, mevrouw [M.V.] i[s] begonnen in Duitsland, waar 

beiden in de school EF (education First) hun kennis Duits hebben uitgebreid door het volgen van 

taallessen. In het stuk 8 zitten zowel voor de verzoekende partij als mevrouw [M.V.] certificaten die 

bewijzen dat zij samen deze taalles hebben gevolgd.  

 

De verzoekende partij begon zijn reis vanuit Mexico om als “backpacker” 5 dagen lang Frankfurt te 

ontdekken. Op 12 juli 2009 reisde hij van Frankfurt naar München om een cursus Duits van twee weken 

te volgen in de taalschool EF (Education First). Op 20 juli 2009 had de school Education First een 

uitstap georganiseerd naar het planetarium “Die Bayerische Volksstemwarte München”. Het is daar 

waar de verzoekende partij en mevrouw [M.V.] elkaar voor het eerst hebben ontmoet. Wat aanleiding 

gaf tot een gesprek was de kennis van de Spaanse taal van mevrouw [V.]. Het was immers haar eerste 

dag bij het EF, waardoor mevrouw [V.] nieuwe mensen wou ontmoeten. Na die avond zijn zij, samen 

met nog een paar andere studenten, iets gaan drinken in de Biergarten van de Chinesischer Turm in het 

park ‘Englischer Garten’. Vanaf dat moment is hun relatie alleen maar beginnen groeien en hebben zij 

elkaar beter leren kennen dankzij een aantal gebeurtenissen. 

 

Op vrijdag 24 juli 2009 namen de verzoekende partij en mevrouw [M.F.] afscheid van elkaar. Hoewel ze 

een fantastische week hadden beleefd, dachten ze dat ze elkaar niet meer zouden terugzien. Maar dit 

klopte niet, op zaterdag 25 juli 2009 kwamen ze elkaar toevallig terug op de trein. Nadien, toen zowel de 

verzoekende partij als mevrouw [M.V.] terug in hun land waren, zijn zij spontaan met elkaar contact 

blijven houden via het internet.  

 

Onder het stuk 8 worden bijkomend de vliegtuigtickets naar Duitsland en de boarding passes van de 

verzoekende partij voorgelegd. Stuk 8 bevat ook een aantal bewijzen van uitstappen van de 

verzoekende partij en mevrouw [M.V.] samen (stuk 8). Deze documenten tonen aan dat de verzoekende 

partijen samen, voor een cursus Duits in München, aanwezig waren en dat zij elkaar daar hebben 

ontmoet. Ook de foto’s van deze reis die worden voorgelegd onder het stuk 23, p. 3 tonen aan hoe de 

verzoekende partij en mevrouw [V.] elkaar hebben ontmoet. Zij konden het van dag één zeer goed met 

elkaar vinden (stuk 23, p.1). Het was het begin van een mooie relatie. 

 

BELGIË OKTOBER 2009 

 

Eind augustus 2009 was bij de verzoekende partij het idee ontstaan om mevrouw [V.] te gaan opzoeken 

in België. De verzoekende partij is op 1 oktober 2009 naar België getrokken en legt als bewijs hiervan 

zijn vliegtuigtickets en boardingpasses voor (stuk 9). Diezelfde dag kreeg mevrouw [V.] een e - mail van 

de verzoekende partij. Hij moest haar spreken via Skype, waar hij haar vertelde dat hij in België was om 

haar te verrassen. Zaterdag 3 oktober 2009 hebben ze elkaar ontmoet op het zand in Brugge. 

 

De verwerende partij kan onmogelijk voorhouden dat de vliegtuigtickets niet op een afdoende wijze 

zouden aantonen dat de verzoekende partij en mevrouw [V.] elkaar in België ontmoet hebben of een 

relatie hebben met elkaar. 

 

Uiteraard heeft de verzoekende partij zijn reis naar België geboekt om mevrouw [V.] te ontmoeten. Ze 

hadden elkaar immers al een paar maanden niet meer gezien, en de verzoekende partij wou niets liever 
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dan mevrouw [V.] met zijn bezoek aan België verrassen. Bovendien blijkt uit de treintickets die worden 

voorgelegd onder het stuk 9 dat de verzoekende partij, na zijn aankomst in België, onmiddellijk de trein 

heeft genomen richting Brugge (stuk 9). Mevrouw [V.] kwam vanuit haar woonplaats Tielt om de 

verzoekende partij in Brugge te ontmoeten. Ook de tickets van de jeugdherberg tonen aan dat de 

verzoekende partij tijdens zijn bezoek aan België in Brugge logeerde (stuk 9). Dit natuurlijk om zo dicht 

mogelijk bij mevrouw [V.] te zijn. Vanaf zaterdag 3 oktober 2009 zijn zij elk moment samen geweest en 

hebben zij verschillende daguitstappen gedaan (stuk 9, treintickets). De verzoekende partij heeft tijdens 

zijn verblijf in België in oktober 2009 ook een ticket voor de opera Nabucco in de opera van Gent 

gekocht (stuk 9). Dit omdat mevrouw [V.] bij deze opera bij de alten van het koor zong. De verzoekende 

partij wou zijn vriendin natuurlijk aan het werk zien. 

 

Ook de foto’s onder het stuk 23, p. 4 tonen het bezoek van de verzoekende partij in België en het blije 

weerzien met mevrouw [V.] aan. 

 

BELGIË EN SPANJE JULI 2010 

 

In juli 2010 is de verzoekende partij opnieuw naar Europa gekomen. Na een lange reis is hij op 12 juli 

2010 hier in België toegekomen (zie stuk 10, vliegtuigtickets en boardingpasses). Mevrouw [V.] stond de 

verzoekende partij op de luchthaven van Brussel - Nationale Luchthaven op te wachten. Tijdens de 

eerste week van zijn bezoek aan Europa, zijn de verzoekende partij en mevrouw [V.] in België gebleven. 

Zij hebben steden bezocht die de verzoekende partij nog niet had gezien, en steden die hij nog eens 

opnieuw wou bezoeken omdat hij er zoveel van houdt. Tijdens die periode zijn de verzoekende partij, 

samen met mevrouw [V.] en vrienden ook naar de Gentse feesten gegaan (zie stuk 23, foto’s bij 

bezoeken aan verschillende steden in België, p. 5 en p. 6).  

 

Aangezien de verzoekende partij en mevrouw [V.] samen, wanneer de verzoekende partij in Europa 

was, ook eens de rest van Europa wouden zien, heeft mevrouw  [V.] op 11 juni 2010 vliegtuigtickets 

voor hun gezamenlijke reis naar Spanje geboekt (stuk 10). Op de bevestiging die mevrouw [V.] van de 

vliegtuigmaatschappij Ryan Air heeft ontvangen staan duidelijk twee namen vermeld: “[M.V.] en [O.J.P.]” 

(stuk 10). Ook de vliegnummers die op het e - mailbericht naar mevrouw [V.] vermeld staan, zijn 

dezelfde als deze die op de boardingkaart van de verzoekende partij terug te vinden zijn (stuk 10). Ook 

hier wordt opnieuw meer dan genoegzaam aangetoond dat de verzoekende partij en mevrouw [V.] 

samen Spanje hebben bezocht. Ook uit de foto’s op p. 7 van het stuk 23 kan men hetzelfde afleiden. 

 

 BELGIË APRIL 2011  

 

Van 17 april tot 25 april 2011 is de verzoekende partij opnieuw naar België gekomen. Zowel de 

verzoekende partij als mevrouw [V.] vonden allebei dat de tijd rijp was om elkaar voor te stellen aan de 

familie. Op 17 april 2011 maakte de verzoekende partij kennis met de ouders, broers en zussen van 

mevrouw [V.] (foto’s, stuk 23, p. 8, 9 en 10). De verzoekende partij werd onmiddellijk in de familie van 

mevrouw [V.] opgenomen. De verzoekende partij had bovendien in Mexico een aantal maanden 

Nederlands geleerd in de school klank in Mexico. De communicatie tussen de verzoekende partij en de 

familie van mevrouw  [V.] verliep zeer vlot. Iedereen was heel enthousiast. De verzoekende partij toont 

zijn bezoek aan België, en dan meer specifiek aan de familie van mevrouw [V.] aan door zijn 

vliegtuigtickets en boardingpasses (stuk 11).  

 

MEXICO JULI 2011 

 

Van 9 tot 30 juli 2011 is mevrouw [V.] voor het eerst naar Mexico gegaan. Iedereen was zeer 

enthousiast over de komst van mevrouw [V.]  en [zij] heef[t] onmiddellijk de hele familie van de 

verzoekende partij leren kennen (foto’s, stuk 23, p. 11, 12 13, 14, 15, 16 en 17). Tijdens haar bezoek 

aan Mexico hebben de verzoekende partij en mevrouw [V.] samen heel wat uitstappen gemaakt, waarbij 

mevrouw [V.]  het prachtige Mexico beter heeft leren kennen (foto’s, stuk 23, p. 11, 12 13, 14, 15,16 en 

17). 

 

De reis van mevrouw [V.] naar Mexico wordt duidelijk bewezen aan de hand van de vliegtuigtickets en 

boarding passes van mevrouw [V.] (stuk 12). Dat de verzoekende partij en mevrouw [V.] in Mexico 

samen de tijd hebben doorgebracht, blijkt duidelijk uit de vele foto’s van de reis van juli 2011 die door de 

verzoekende partij en mevrouw [V.] worden voorgelegd (foto’s, stuk 23, p. 11, 12 13, 14, 15, 16 en 17). 

Tenslotte legt mevrouw [V.] eveneens een toegangsticket voor het bezoek aan de piramides van 

Teotihuacân voor (stuk 12). 
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BELGIË NOVEMBER 2011 

 

In november 2011 heeft de verzoekende partij opnieuw zijn vriendin, mevrouw [V.] in België bezocht. 

Ook hier legt de verzoekende partij zijn vliegtuigtickets en boardingpasses voor (stuk 13). Op zondag 30 

oktober 2011 zijn de verzoekende partij en mevrouw [V.] in Brugge gaan luisteren naar concert van 

Vivalidi’s jaargetijden, gespeeld door het Kamerorkest met soliste Ning Kam. Als bewijs hiervan leggen 

zij hun tickets van het concert voor (stuk 13). 

 

Donderdag 3 november 2011 had mevrouw [V.] voor de verzoekende partij een bezoekje geregeld met 

haar nonkel Marc en tante Ginette (zie stuk 23, foto’s p. 18). Zij zijn woonachtig in Waregem. Zij hebben 

hen rondgeleid in de streek van Westvleteren en leper. De verzoekende partij was onder de indruk van 

het bekende adbijbier van West - Vleteren dat hij zich in de Colruyt zes flesjes heeft aangekocht (zie 

stuk 13, bon colruyt en stuk 23, foto, p. 19). Op deze aankoopbon is inderdaad geen naam terug te 

vinden, maar de foto die op 3 november 2011 van de verzoekende partij met het Westvleteren bier werd 

genomen dateert (stuk 23, foto, p. 19) van dezelfde dag als de kassabon, zodat het meer dan 

aannemelijk is dat de verzoekende partij, tijdens zijn uitstapje mevrouw [V.] naar Westvleteren, het bier 

heeft gekocht. 

 

Op vrijdag 4 november 2011 had mevrouw [V.] voor de verzoekende partij een verrassingsuitstapje 

gepland naar Monschau (Duitsland). De foto’s die men kan terugvinden onder het stuk 23, p. 18 tonen 

aan dat de verzoekende partij zeer enthousiast was met zijn cadeau. Als bewijs van hun uitstapje naar 

Duitsland leggen zij de rekening van het restaurant in Zum Stem in Monschau (Duitsland) van 4 

november 2011 voor (stuk 13). 

 

De tijd die over was hebben de verzoekende partij en mevrouw [V.] [gebruikt] door in België zelf 

verschillende steden en museums te bezoeken. Zij tonen dit aan de hand van treintickets en een 

rekening van het restaurant Amadeus in Gent 8 november 2011 (stuk 13). De foto’s die terug te vinden 

zijn in het stuk 23, p. 18-19 tonen de uitstappen van de verzoekende partij en mevrouw [V.] aan. 

 

MEXICO DECEMBER 2011 - JANUARI 2012 

 

Eind 2011, begin 2012 hebben de verzoekende partij voor het eerst Kerstmis en Nieuwjaar samen 

gevierd. Mevrouw [V.] heeft bij [O.]s familie de Mexicaanse gebruiken op deze feestdagen leren kennen. 

Daarnaast hebben zij opnieuw een aantal uitstapjes gemaakt. Zo hebben de verzoekende partij en 

mevrouw [V.] ondermeer op 28 december 2011 de kerstboom op El Zócalo, Mexico stad bezocht. 

Daarnaast stonden er ook vele uitstappen naar Mexicaanse steden op het programma (zie stuk 23, 

foto’s p. 20, 21 en 22). 

 

Haar bezoek aan Mexico wensen de verzoekende partij en mevrouw [V.] aan te tonen door middel van 

de vliegtuigtickets en boardingpasses van mevrouw [V.] (stuk 14) en de foto’s terug te vinden onder het 

stuk 23, foto’s p. 20, 21 en 22). 

 

MEXICO APRIL 2012 

 

Nadat de wens om samen te wonen is beginnen groeien werd door de verzoekende partij en mevrouw 

[V.]  het besluit genomen dat zij in België zouden gaan samen wonen. Vooraleer de verzoekende partij 

definitief naar België verhuisde, wou [V.] nog een week, samen met de verzoekende partij, in Mexico 

doorbrengen. Samen hebben zij afscheid genomen van de familie van de verzoekende partij. 

 

Ook hier leggen de verzoekende partij en mevrouw [V.] de vliegtuigtickets en de boardingpasses van 

mevrouw [V.] haar reis in april 2012 naar Mexico voor (stuk 15). De foto’s (stuk 23, foto’s p. 23, 24 en 

25) tonen het afscheid van de familie van de verzoekende partij aan. 

 

Op 4 mei 2012 is de verzoekende partij aangekomen in België. Hij werd er door mevrouw [V.] zelf, als 

door haar familie met open armen ontvangen. Zij zijn samen woonachtig te […] (stuk 6). Dat de relatie 

tussen de verzoekende partij en zijn partner een duurzame en stabiele relatie is, blijkt uit de wil tot 

samenwoning die in hoofde van beide partners groeide. Immers, ter bevestiging van hun relatie wil het 

koppel zoveel mogelijk tijd met elkaar doorbrengen waardoor de samenwoonst in België [een] logische 

beslissing was.  
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3. 

 

Artikel 40bis §2, 2° van de Vreemdelingenwet bepaalt dat, alvorens er sprake kan zijn van een stabiele 

en duurzame relatie, de partners moeten bewijzen “dat zij elkaar sedert ten minste twee jaar, 

voorafgaand aan de aanvraag, kennen en het bewijs leveren dat zij regelmatige, telefonisch, via 

briefwisseling met elkaar contact onderhielden en (...) ” (artikel 40bis, § 2, 2 ° bis van de 

Vreemdelingenwet). 

 

Naast de vele ontmoetingen die de verzoekende partij en mevrouw [V.] met elkaar hebben gehad, zowel 

in België en Mexico, hebben zij vanaf het eerste moment dat zij elkaar leerden kennen geprobeerd om 

met elkaar zoveel mogelijk contact te hebben. Zij hebben dit gedaan via verschillende kanalen 

waaronder door middel van telefoongesprekken, sms’jes, e - mail, skype gesprekken, brieven en 

kaartjes, ... De verzoekende partijen hebben alles (op welke manier en op welke tijdstippen zij contact 

hadden) zeer goed bij gehouden. Hieronder wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende 

communicatiemiddelen. Men kan duidelijk zien wanneer, op welke datums en hoeveel keer de 

verzoekende partijen contact hebben gehad met elkaar. Naast de elektronische communicatiemiddelen, 

hebben zij ook heel veel brieven naar elkaar gestuurd. Ook van deze wijze van contact kan men 

hieronder een overzicht terugvinden. 

 

TELEFOONREKENINGEN 

 

Mevrouw [M.V.] legt voor een lange periode heel wat telefoonrekeningen neer. Uit deze telefoon-

rekeningen kan afgeleid worden dat mevrouw [M.V.] en de verzoekende partij heel wat contact met 

elkaar hebben. 

 

Uit de rekeningen blijkt duidelijk dat mevrouw [M.V.] heel wat sms - berichten naar Mexico heeft 

gestuurd. Onder het stuk 16 worden deze al deze telefoonrekeningen voorgelegd. De telefoon-

rekeningen zijn gebundeld per maand en op elke factuur is duidelijk aangeduid hoeveel sms - berichten 

mevrouw [V.] naar de verzoekende partij heeft verstuurd. Tijdens elke periode zijn dat er minstens 7, 

maar er zijn ook maanden waar mevrouw [V.] 20 tot 24 tekstberichten naar Mexico, en dan meer 

specifiek naar de verzoekende partij, heeft verstuurd. 

 

Uit de factuur van 1 december 2010 blijkt bijvoorbeeld dat er 12 sms - berichten werden verstuurd, voor 

de factuur van 2 maart 2011 waren dat er 20 (zie stuk 16, factuur 1 december 2010 en factuur 2 maart 

2011). Tijdens de periode september 2011 tot en met 30 december 2011 waren er dat maar liefst in 

totaal 65 (zie stuk 16, factuur 29 september 2011, factuur 31 oktober 2011 en factuur 30 december 

2011)! Ook tijdens alle andere periodes werd door mevrouw [V.] frequent met de verzoekende partij 

contact gehouden (zie stuk 16). In elk van de telefoonrekeningen werd het aantal sms - berichten naar 

Mexico aangeduid. 

 

De telefoonrekeningen, en de hoeveelheid aan sms - berichten, bewijzen meer dan genoegzaam dat 

mevrouw [V.] met de verzoekende partij heel vaak contact heeft. Zoals uit de inhoud van de sms - 

berichten zal blijken, kan duidelijk afgeleid worden dat al deze sms berichten naar de verzoekende partij 

zijn gestuurd (zie hierna). Dit is natuurlijk het logische gevolg van de duurzame en stabiele relatie die de 

verzoekende partij en mevrouw [M.V.] onderhouden. 

 

INHOUD SMS – BERICHTEN 

 

Teneinde aan de tonen dat in de afgelopen jaren tussen verzoekende partij en mevrouw [V.] heel wat 

sms - berichten werden verstuurd, leggen de verzoekende partij en mevrouw [V.] een overzicht, met de 

inhoud van de sms - berichten, voor (stuk 17). Het overzicht start op 24 juli 2009, het moment waar de 

verzoekende partij en mevrouw [M.V.] elkaar hebben leren kennen tot 26 maart 2012. Dit is een tweetal 

weken voordat mevrouw [M.V.] naar Mexico is afgereisd. 

 

Hieronder worden een aantal berichten tussen de verzoekende partij en mevrouw [M.V.] geciteerd. Uit 

deze berichten kan men afleiden hoe groot de liefde tussen de twee wel is. 

 

“Mi [M.] qurida, (...) ” 

(stuk 17, sms - bericht 27 augustus 2009 om 3.30 uur, p. 1) 

 

Vrije vertaling: 
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“mijn [M.], mijn minnares, (...) ” 

(stuk 17, sms - bericht 27 augustus 2009 om 3.30 uur, p. 1) 

 

“Hola mi querido [O.]! (...) Pienso en tü, (...) ” 

(stuk 17, sms - bericht 28 augustus 2009 om 18.16 uur, p. 1) 

 

Vrije vertaling: 

“Hallo [O.], mijn minnaar, (...) ik denk aan je!” 

(stuk 17, sms - bericht 28 augustus 2009 om 18.16 uur, p. 1) 

 

“(...) Mucha suertepincesa [M.]” 

(stuk 17, sms - bericht 28 augustus 2009 om 18.16 uur, p. 1) 

 

Vrije vertaling: 

“Veel succes, mijn prinses [M.] ” 

(stuk 17, sms - bericht 6 oktober 2009 om 23.44 uur, p. 1) 

 

“(...) Mucha suerte pincesa [M.] (...) Liebe dich ” 

(stuk 17, sms - bericht 28 augustus 2009 om 23.44 uur, p. 1) 

 

Vrije vertaling: 

“(...) Veel succes, mijn prinses [M.] (...) ik hou van je” 

(stuk 17, sms - bericht 6 oktober 2009 om 23.44 uur, p. 1) 

 

“(...) Que tengas un buen vuelo hacia Mexico.Beso kus. Beso. Kus. Beso. Kus” 

(stuk 17, sms - bericht 7 oktober 2009 om 20.46 uur, p. 2) 

 

Vrije vertaling: 

“Ik wens je een goed reis! Kus. Kus. Kus. Kus. Kus. Kus” 

(stuk 17, sms - bericht 7 oktober 2009 om 20.46 uur, p. 2) 

 

“Perfecto : -) Bis dann, mein Liebling” 

(stuk 17, sms - bericht 20 maart 2010 om 16.39 uur, p. 4) 

 

Vrije vertaling: 

“Perfect :-) Tot dan, mijn lieveling” 

(stuk 17, sms - bericht 20 maart 2010 om 16.39 uur, p. 4) 

 

“Hola guapisimo: espero que Estes bien! Ya tienes noticias de la agencia de viajes ? espero que sean 

buenas ;-) Te envio mucho sol alegriay besos desde Belgica ! Xx (stuk 17, sms - bericht 4 juni 2010 om 

22.29 uur, p. 5) 

 

Vrije vertaling: 

“Hallo knapperd: ik hoop dat alles goed gaat! Heb je al nieuws van het reisbureau? Ik hoop op goed 

nieuws ;-). Ik stuur je veel zon, plezier en kusjes uit België! Xx ” 

(stuk 17, sms - bericht 4 juni 2010 om 22.29 uur, p. 5) 

 

“Te quiero = ). ” 

(stuk 17, sms - bericht 4 oktober 2010 om 20.43 uur, p. 8) 

 

Vrije vertaling: 

“Ik hou van je =) ” 

(stuk 17, sms - bericht 4 oktober 2010 om 20.43 uur, p. 8)  

 

“Liebe: jetz habe ich zeite zum chat, kannst du? In 10 minuten, ich muss dire sehen. Lieber Prinz, ich 

bin gerade zu Hause gekommen. In 10 min bin ich da ;-) ” 

(stuk 17, sms - bericht 8 november 2010 om 20.25 en 21.10 uur, p. 10) 

 

Vrije vertaling: 

“Liefde: vandaag heb ik tijd om te chatten, kan je? Binnen 10 minuten? Ik moet je zien. 

Liefste prins, ik ben direct naar huis gekomen. Binnen 10 minuten ben ik daar. ” 
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(stuk 17, sms - bericht 8 november 2010 om 20.25 uur en 21.10 uur, p. 10) 

 

“IK HOU VEEL VAN JE!!!!” 

(stuk 17, sms - bericht 27 februari 2011 om 21.40, p. 16) 

 

“ik mis jow... ik mis jow... ik mis jow... De eerste dag niet samen in Mexiko... =( ” (stuk 17, sms - bericht 

26 april 2011 om 14.43, p. 18) 

 

“Welterusten lieve prins! Espero que los West Vleteren les haya gustado a todos... Disfruta de tus 

suenos :-). Pienso en ti! ” 

(stuk 17, sms - bericht op 21 november 2011 om 06.16 uur, p. 25) 

 

Vrije vertaling: 

“Welterusten lieve prins! Ik hoop dat iedereen de West Vleteren lekker vond... Geniet van je dromen : -). 

Ik denk aan je!” 

(stuk 17, sms - bericht 21 november 2011 om 06.16 uur, p. 25) 

 

“Mijn lief!!!!! Que chiiiiido es, que fantastico, maravilloso... me encanta poder entender muuuucho de lo 

que escribes. Te adoroü (...) ” 

(stuk 17, sms - bericht op 7 maart 2012 om 22.08 uur, p. 30) 

 

Vrije vertaling: 

“Mijn lief!!!!! Wat cool, wat fantastisch, prachtig ...Ik hou van de mogelijkheid om veel van wat je schrijft 

te begrijpen. Ik adoreer je! 

(stuk 17, sms - bericht 7 maart 2012 om 22.08 uur, p. 30) 

 

Gelet op de hoeveelheid berichten is het onmogelijk om alles te citeren. Hierboven vindt u een paar 

berichten waarin zowel de verzoekende partij, als mevrouw [V.] hun liefde voor elkaar uiten en zeggen 

dat ze elkaar missen. Bovendien worden in heel wat van de berichten afgesproken wanneer de één of 

de andere nog eens op bezoek zal komen en hoe het in het reisbureau was. Er zijn ook [v]eel 

verwijzingen terug te vinden van de bezoeken aan enerzijds België, anderzijds Mexico. Via de datums 

kan dus makkelijk nagegaan worden of de verzoekende partij zich op een bepaald moment in België 

bevond. Hetzelfde kan herhaald worden in verband met de reizen van mevrouw [V.] naar Mexico. 

 

E - MAILBERICHTEN 

 

Niet alleen via sms, maar ook via e - mailverkeer hebben de verzoekende partij en mevrouw [V.] heel 

veel contact gehad. 

 

Teneinde de hoeveelheid van het aantal verzonden en ontvangen e - mails aan te tonen legen zowel de 

verzoekende partij als mevrouw [M.V.] een schermafdruk van alle e - mails in hun hotmail - account voor 

(stuk 18 en stuk 19). Het aantal verstuurde en ontvangen e -mails is enorm. De verzoekende partij en 

mevrouw [M.V.] hadden, toen de verzoekende partij nog in Mexico was, bijna dagelijks contact. 

 

De verzoekende partij en mevrouw [M.V.] leggen ook nog aan e - mails voor die ze naar elkaar 

verstuurd hebben (stuk 20). De periode van de e - mails is van augustus 2009 tot en met april 2012. Dit 

is net voor het moment dat mevrouw [V.] naar Mexico is getrokken, om afscheid te nemen van de familie 

van de verzoekende partij. Daarna zijn mevrouw [V.] en de verzoekende partij samen naar België 

gekomen om hier een nieuw leven op te bouwen. 

 

Een aantal e - mails zijn in het Nederlands geschreven, dit omdat de verzoekende partij, zelfs tijdens 

zijn verblijven in Mexico Nederlands heeft geleerd. Verzoekende partij vond het immers belangrijk om 

ook in de moedertaal van mevrouw [V.] te communiceren. Ook hier in België heeft de verzoekende partij 

zijn Nederlandse lessen verder gezet, en is hij uitermate geïntegreerd (zie hierna). 

 

Ook hier toont de inhoud van de e - mails aan dat de verzoekende partij en mevrouw [V.] elkaar graag 

zien. 

 

“Lieve prins, 

Hoe gaat het met jou? Het is leuk om eens in het Nederlands te schrijven ; -) 

(...) 
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Jaaaa... het lijkt mij een leuk idee om samen naar de kapper te gaan. Ik bedoelde die nicht die nog aan 

het studeren was maar binnenkort haar eigen kapperszaak ging oprichten. Ik ben haar naam vergeten, 

maar ze is nog jong, het is een nicht van de Juórez. Ik herinner mij dat ze op het feestje lange nagels 

had met veel decoratie. Weet je wie het is? 

(...) 

Wil je een uitstapje doen tijdens de Goede Week? Het strand is inderdaad niet zo leuk als er veel volk 

is. San Luis Potosi lijkt mij een goed idee! Misschien kunnen je ouders ook meegaan... 

(...) 

P.S. Ik verlang al om de supermegafantastische knuffel die je me beloofd hebt : -) ” 

(stuk 20, e - mailbericht van mevrouw [M.V.] naar de verzoekende partij dd.7 maart 2012, dd. 22:24 

uur, p. 72) 

 

“Dag [O.], 

(...) 

Goed lieveling. Ik ga afsluiten. Er is een interessante persoon met mij beginnen te spreken op Skype :-p. 

Ik hoop dat je deze e - mail een beetje verstaat. Ik denk wel dat het een beetje moeilijker is dan de 

vorige keer. 

Dikke kus, [M.]. ” 

(stuk 20, e - mailbericht van mevrouw [M.V.] naar de verzoekende partij dd. 3 april 2012, dd. 21:44 

uur, p. 84) 

 

Bovendien kan er uit de e - mailberichten ook afgeleid worden dat, zelfs al is de verzoekende partij in 

Mexico, hij hoopt in België aan de slag te kunnen gaan. (stuk 20, p. 58 - 67). Dit wijst natuurlijk op het 

feit dat de verzoekende partij samen met mevrouw [V.] in België een leven wenst uit te bouwen. 

 

SKYPE GESPREKKEN 

 

Om nog meer bewijzen van hun relatie aan uw Zetel te bezorgen, leggen de verzoekende partij en 

mevrouw [V.] eveneens een outprint van hun Skype gesprekken voor (stuk 21). 

 

De vermelde tijdstippen wijzen erop dat de verzoekende partij en mevrouw [V.]  elkaar toch al een 

aantal jaar kennen. De skype gesprekken dateren van 14 september 2009 - april 2012. Als men de 

inhoud van de gesprekken naleest kan men duidelijk vaststellen dat de verzoekende partij en mevrouw 

[V.] heel veel van elkaar houden en er alles aan doen om elkaar zoveel mogelijk te zien. 

 

BRIEVEN 

 

De verzoekende partij en mevrouw [V.] hebben niet alleen via de “elektronische weg” met elkaar contact 

gehouden, maar zij hebben ook handig gebruik gemaakt van de “oude manier”. Regelmatig hebben 

zowel de verzoekende partij als mevrouw [V.] brieven en kaartjes naar elkaar gestuurd (stuk 22). 

 

Deze brieven en kaartjes bewijzen uiteraard niet naar een gezamenlijk adres van de verzoekende partij 

en mevrouw [M.V.], maar tonen wel aan dat zij er alles aan doen op verschillende wijze met elkaar 

contact te hebben, om zo hun liefde te kunnen uiten. Ook deze brieven dienen bij het beoordelen van 

een duurzame en stabiele relatie in rekening te worden gebracht. 

 

Het is opmerkelijk te moeten vaststellen dat de verwerende partij in de bestreden beslissing voorhoudt 

dat deze contacten bewijzen dat de verzoekende partij en mevrouw [M.V.] elkaar al een aantal jaar 

kennen, maar dat dit niet aantoont dat er sprake is van een duurzame en stabiele relatie. Bovendien 

bewijst dit volgens de verwerende partij niet dat de verzoekende partij en mevrouw [M.V.] elkaar 

minstens drie keer, voor een duur van 45 dagen hebben ontmoet. 

 

Wat betreft de ontmoetingen in de twee jaar voorafgaande aan de aanvraag werd hierboven al uitvoerig 

geargumenteerd. Uit de foto’s, vliegtuigtickets, boarding passes, enz... blijkt duidelijk dat de 

verzoekende partij en mevrouw [V.] elkaar verschillende keren hebben opgezocht. 

 

De duurzame en stabiele relatie wordt daarnaast ook meer dan genoegzaam aangetoond met alle 

bewijselementen die reeds hierboven werden besproken. Had de verwerende partij de inhoud van de 

talloze sms - berichten, e - mails en skype berichten gelezen, dan kon er duidelijk vastgesteld worden 

dat de verzoekende partij en mevrouw [V.] elkaar graag zien en dat zij enkel wensen samen hun 

toekomst uit te bouwen. 
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4. 

 

De verzoekende partij en mevrouw [V.] wensen, teneinde hun duurzame en stabiele relatie aan te 

tonen, ook een aantal verklaringen van vrienden en familie voorleggen (stukken 24 tot en met ...). Deze 

verklaringen, op eer, getuigen van hoe de verzoekende partij en mevrouw [V.] elkaar hebben leren 

kennen en hoe zij een liefdeskoppel zijn geworden. 

 

Eerst en vooral wensen zowel de verzoekende partij als mevrouw [V.] te verwijzen naar hun eigen 

verklaringen dd. 7 mei 2012, die zij geschreven hebben om hun verhaal te kunnen vertellen (stuk 23). 

Deze verklaringen bevatten een overzicht van de verschillende ontmoetingen die de verzoekende partij 

en mevrouw [V.] hebben gehad. Hun ontmoetingen worden ook geïllustreerd aan de hand van heel wat 

foto’s. 

 

Zowel de Mexicaanse, als de Belgische vrienden en familieleden getuigen van de duurzame relatie 

tussen de verzoekende partij en mevrouw [V.]. De verklaringen van de vrienden en familie van de 

verzoekende partij zijn in het Spaans opgesteld, maar gaan telkens gepaard met een vertaling naar het 

Nederlands, gemaakt door mevrouw [V.]. 

 

“(...) Doordat hij Duits studeerde is hij met een groep studenten naar Duitsland gegaan. Tijdens deze 

reis heeft hij [M.V.] leren kennen. Beiden hebben dezelfde interesses voor verschillende zaken. Dit heeft 

geleid tot een vriendschap en vertrouwen en nadien tot een relatie als partners. [O.] is haar viermaal 

gaan bezoeken in België en zo heeft hij haar familie leren kennen. [M.] is driemaal naar Mexico 

gekomen om [O.] te bezoeken, zo heb ik haar een beetje kunnen leren kennen. (...) De communicatie 

tussen beiden verloopt via internet, elk weekend, en tijdens de bezoeken die ze in de respectieve 

landen gedaan hebben. ” 

(stuk 24, verklaring van mevrouw [W.R.J.P.], zus van de verzoekende partij, dd. 14 april 2012, […]). 

 

“[F.S.] en [L.C.] kennen [O.J.] sedert september 2010. Toen startte hij de Nederlandse cursus als 

beginner. [O.] kenmerkt zich door het enthousiasme en de standvastigheid waarmee hij Nederlands 

heeft gestudeerd, alsook door zijn kennis van de geschiedenis en de cultuur van Vlaanderen. (...) [M.V.] 

kennen we sinds juli 2011. Toen heeft ze Klank voor het eerst bezocht en sedertdien heeft ze 

meermaals meegewerkt door de klassen bij te wonen samen met de studenten. Zowel met [O.] als met 

[M.] kunnen we het ui[t]stekend vinden en we zijn een aantal keren samen uit eten gegaan. De relatie 

tussen [O.] en [M.] lijkt ons stevig. De genegenheid en de belangstelling is wederzijds. Later zullen ze 

volgens ons geen problemen hebben om een familie te vormen. ” (stuk 25, verklaring van de heer [C.] 

en de heer [S.], oprichters van de school “Klank” alwaar de verzoekende partij Nederlands heeft 

geleerd, […]). 

 

“Zijn eerste reis naar het buitenland was naar Duitsland om een cursus Duits te volgen. Hij heeft alle 

reiskosten zelf betaald, dankzij een paar leningen die hij bij de bank gekregen had en door zoveel 

mogelijk zelf te sparen. Hij wou Duits leren en daarom schreef hij zich in voor deze cursus tijdens de 

zomer van 2009. Daar heeft hij verschillende personen van andere landen leren kennen, waaronder wie 

[M.]. [M.] en [O.] werden vrienden. Tijdens deze cursus waren ze bijna de hele tijd samen en nadien, 

toen ze allebei terug naar hun land gegaan waren, bleven ze in contact via internet en brieven. Toen hij 

terugkwam van Duitsland besliste [O.] om wat geld te sparen om naar België te reizen en een 

verassingsbezoekje te brengen aan [M.]. (...) Tijdens de zomer van 2[0]10 ging [O.] opnieuw naar 

België. Hij zag er [M.] en ze bezochten ondermeer het strand van Knokke. (...). In april 2011 reisde [O.] 

opnieuw naar België om de familie van [M.] te leren kennen. Zij had haar ouders over hem verteld (...). 

In juli 2011 reisde [M.] naar Mexico. [O.], zijn vader en ik zijn haar gaan oppikken in de luchthaven. Daar 

hebben we haar voor het eerst persoonlijk ontmoet (...). Tijdens haar verblijf in Mexico, mocht [M.] bij 

ons thuis logeren. (...).[O.] is opnieuw naar België gereisd eind oktober 2011. Ik denk dat ze toen beslist 

hebben om samen te gaan wonen. Hij was heel gelukkig toen hij terugkwam van België en hij sprak 

over zijn plannen om daar te gaan wonen. We hebben toen gezegd dat we hem steunden in zijn 

beslissing. Hij vertelde ons ook dat de familie van [M.] akkoord ging. (...)[M.] kwam opnieuw naar Mexico 

op 25 december 2011 om op Nieuwjaar bij ons te zijn. (...) We vierden Nieuwjaar met de familie en [M.] 

zag er heel gelukkig uit. (...) Op 26 april gaat [M.] Opnieuw naar Mexico komen en op 3 mei gaan [M.] en 

[O.]  naar België om er samen te wonen. ” (stuk 26, verklaring van mevrouw [M.D.P.M.], moeder van de 

verzoekende partij, dd. 17 april 2012) 
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Ook de vrienden en familie van mevrouw [V.] getuigen over de goede relatie die de verzoekende partij 

en mevrouw [V.] hebben. 

 

“(...) [M.] is heel erg leergierig en wil steeds haar kennis en haar blik op de wereld verruimen. Zo 

vertelde ze me in 2009 dat ze naar Duitsland zou gaan om haar Duits nog wat op te krikken. In het 

begin vertelde ze heel wat verhalen van de afgelopen dag, maar plots viel het me op dat 1 persoon 

centraal stond in haar verhaal, namelijk de Mexicaan [O.J.]. (...) [M.] vertrouwde me toe dat ze meer dan 

vriendschap voelde. Gezien de afstand dacht ze dat het contact vroeg of laat zou verwateren. In het 

begin hadden [M.] en [O.]  vooral contact via Skype, mail, sms en brieven. [O.] wilde haar verrassen en 

stuurde een vreemde mail. [M.]  moest zo snel mogelijk op skype komen, want hij moest iets dringend 

vertellen. [M.] zette haar skype zo snel mogelijk aan. Hij deed geheimzinnig. Hij zei dat het koud was 

terwijl het in die tijd van het jaar warm was in Mexico. Toen [O.]  nog meer uitleg gaf, bleek hij in een 

internetcafé in Brugge te zijn! Speciaal voor haar! [M.] wist van niets en was helemaal overdonderd! 

(...)[O.] heeft na lang wikken en wegen zijn we[r]k in Mexico opgezegd om naar België te komen om een 

nieuw hoofdstuk te beginnen van zijn en [M.]s leven. (...) Zelf zie ik de toekomst van [M.] en [O.]  

rooskleuri[g] in! Ze zouden eerst gaan samenwonen op het appartement van [M.] [haar] ouders in Tielt. 

Op die manier kunne[n] ze sparen om in de toekomst zelf iets te kopen of te huren in een grootstad 

zoals Brussel of Gent. Tijdens de eerste maanden dat [O.] hier in België is, kan hij Nederlandse les 

volgen zodat hij zich goed kan uitdrukken en kan integreren in de maatschappij. Hierbij wil dan ook 

helpen waar ik kan. Daarnaast wil hij zo snel mogelijk beginnen werken. Hij is niet iemand die wil 

profiteren. ” (stuk 27, verklaring van mevrouw [S.W.] dd. 17 maart 2012,[…]. 

 

“De daaropvolgende maanden bleven ze echter contact houden en op een dag in de herfst stond [O.] 

plots als verassing in België. Ik denk dat ik toen voor het eerste besefte dat dit tot een heuse relatie zou 

uitgroeien. (...) Bij mijn beide ontmoetingen met [O.] ben ik er telkens van overtuigd geweest dat de 

gevoelens tussen [O.] en [M.]  oprecht zijn. Zowel [M.] als [O.]  zijn zich volledig bewust van de 

moeilijkheden die met een dergelijke relatie gepaard gaan, maar beide zijn ze bereid om deze obstakels 

te overwinnen (...) ”. 

(stuk 28, verklaring van mevrouw [N.D.] dd. 16 april 2012,[…]).  

 

“Wat kan een ouder meer verlangen dan haar dochter gelukkig zien... Sinds haar taalcursus in Duitsland 

in 2009, waar ons [M.] haar liefde ontmoette, zagen we haar evolueren van “verliefd” zijn naar een 

“ernstige , duurzame” relatie. Want zo kennen we onze dochter: in alles wat ze doet is ze plichtsbewust 

en zal ze zeker verder hard werken om van deze relatie het allerbeste te […] maken, zoals wij, als ouder 

hebben proberen te doen in een reeds nu 28 - jarig huwelijk (...) Het is misschien wel spijtig dat ze 

elkaar enkel maar via Skype kunnen ontmoeten, maar misschien hebben ze wel een diepere relatie dan 

andere verliefde koppeltjes, want ze kunnen enkel praten en diepere gesprekken voeren (...). Ik ben er 

zeker van dat zij door deze gesprekken elkaar dan ook heel goed kennen, en dat dit een relatie is waar 

het vertrouwen wederzijds heel groot is (...) ”. (stuk 29, verklaring van mevrouw [F.M.] en de heer [F.V.], 

[…]). 

 

“ (...) Na enkele tijd kwam [O.] dan ook al eens naar de familie zodat de relatie tussen onze zus en [O.] 

op een sneltempo een zeer vaste relatie werd. Ikzelf en onze zus [T.] hebben ook al een partner 

gevonden. Toch was de komst van [O.] hier voor de eerste keer voor iedereen iets speciaals. Mexico is 

niet bij de deur, en toch hadden [M.] en [O.]  elkaar gevonden. Vanaf het eerste moment was [O.] zijn 

eerste indruk hier voor iedereen toch al meer dan geslaagd. (...) ” 

(stuk 30, verklaring van de heer [J.V.]; de heer [P.V.] en mevrouw [T.V.] dd. 9 april 2012 […]) 

 

“Wat ik heb kunnen vaststellen bij hun bezoek is dat dit een tof en verliefd en dus een gelukkig koppel 

is. ” 

(stuk 31, verklaring van mevrouw [M.D.]) 

 

“De relatie tussen [M.] en [O.]  zit echt heel goed. Al zie is [O.] niet zo frequent, toch voel ik dat zo aan 

door alles wat ik van [M.] verneem. Zo heeft [O.] eens een pakket voor [M.] opgestuurd als verassing. 

(...) Een hele mooie relatie, maar die kun je natuurlijk, gezien de afstand, niet ten volle benutten en er 

niet ten volle van genieten. Het is bijgevolg een heel logische doch niet evidente keuze, dat [O.] naar 

België komt. (...) Een fantastische perfecte relatie, nu nog de afstand verkleinen. ” (stuk 32, verklaring 

van mevrouw [J.D.]; […]) 

 

“Het feit dat ze elke dag mailen, dat ze meermaals skypen, dat ze samen op reis gaan, dat ze beide 

moeite doen om naar elkaar toe te reizen, dat ze beide hun familie ingelicht hebben, dat  [O.] moeite 
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doet om [M.] te ver[r]assen zoals met het cadeau voor Driekoningen, dat hij Mexicaanse snoepjes 

meebrengt en ook ons daarvan laat meeproeven, dat [M.] er alles aan doet om het [O.], nu hij naar 

België komt, zo aangenaam mogelijk te maken, dat hij meekomt naar verjaardagfeestjes ondertussen hij 

in België is, dat hij Nederlands cursus volgt, dat hij moeite doet om ook met vrienden van [M.] te praten, 

dat ...al deze talrijke zaken tonen voor mij echt aan dat [M.] en [O.]  elkaar doodgraag en oprecht graag 

zien! 

(stuk 33, verklaring van mevrouw [L.F.], dd .13 april 2012, […]). 

 

Het is duidelijk dat deze verklaringen van de vrienden en familie bijdragen aan het bewijs die de 

verzoekende partij en mevrouw [V.] leveren van hun relatie. De verwerende partij heeft deze ten 

onrechte genegeerd.  

 

De verzoekende partij heeft daarnaast ook alles in het werk gesteld om in België, samen met mevrouw 

[V.], een toekomst uit te bouwen. Ook deze elementen tonen de sterke en hechte relatie tussen de 

verzoekende partij en mevrouw [V.] aan. De integratie, de sollici[t]aties en tewerkstelling van de 

verzoekende partij, het volgen van Nederlandse taallessen tonen duidelijk de wil van de verzoekende 

partij aan om hier in België, samen met mevrouw [V.], zijn leven uit te bouwen. 

 

Niet alleen in Mexico heeft de verzoekende partij Nederlandse les gevolgd, maar ook in België heeft hij 

deze taallessen verder gezet. De verzoekende partij heeft in de periode van 4 juni 2012 tot 28 juni 2012 

bij de Universiteit Gent de cursus “Nederlands voor Anderstaligen 2 * UCT” gevolgd (stuk 34). De 

verzoekende partij was ook aanwezig gedurende de periode van 27 juli 2012 tot en met 24 augustus 

2012 voor het volgen van de zomercursus Nederlands voor anderstaligen bij de Katholieke Universiteit 

Leuven (stuk 35). 

 

De verzoekende [partij] is bovendien een echte aanwinst voor de Belgische maatschappij. Al sinds in 

Mexico is de verzoekende partij op zoek naar een vaste tewerkstellingsplaats in België. Hiertoe werden 

toen de verzoekende partij in Mexico was, zowel door de verzoekende partij als mevrouw [M.V.]  mails 

gestuurd naar verschillende bedrijf[s]leiders (stuk 36). Ook in België zelf is de verzoekende partij op 

zoek gegaan naar een job en heeft hij verschillende malen gesolliciteerd (stuk 37). Een vaste 

arbeidsbetrekking heeft de verzoekende partij jammer genoeg nog niet gevonden, maar vanaf er een 

mogelijkheid is, doet de verzoekende partij verschillende interim - jobs. Teneinde zijn werkwilligheid aan 

te tonen, legt de verzoekende partij verschillende loonfiches voor (stuk 38). 

 

Om zijn tewerkstellingskansen op de arbeidsmarkt te vergroten heeft de verzoekende partij de nodige 

stappen gezet om zijn Mexicaans diploma te erkennen. Bij beslissing van 30 augustus 2012 werd het 

diploma van de verzoekende partij uit Mexico, getiteld “Ingeniero en sistemas computacionales” 

gelijkwaardig geschakeld met de Vlaamse graad van Bachelor in de toegepaste informatica 

(studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde) (stuk 39). 

 

Ook alle andere stappen die de verzoekende partij heeft gezet om zich te integreren, tonen duidelijk aan 

dat de verzoekende partij zijn verdere toekomst in België wenst uit te bouwen. Zo legt de heer 

bijvoorbeeld zijn inburgeringscontract (stuk 40) en zijn aansluiting bij de CM (stuk 41) voor. De 

verzoekende partij zou hier in België graag een rijbewijs behalen. Dankzij het slagen voor zijn 

theoretisch en praktisch rijexamen beschikt de verzoekende partij over een rijbewijs (stuk 42). 

 

Uit de hierboven aangehaalde verklaringen blijkt bovendien dat de verzoekende partij heel wat 

Belgische vrienden en kennissen heeft. De verzoekende partij doet er ook alles aan, om samen met zijn 

vriendin, mevrouw [V.], op zo veel mogelijk feestjes aanwezig te zijn. Zo was er bijvoorbeeld op 7 

december 2012 het onthaal van de nieuwe inwoners in het Cultuurcentrum Gildhof in de stad Tielt. De 

verzoekende partij was samen met mevrouw [V.] aanwezig en leggen hiervan de uitnodiging en een foto 

voor (stuk 43).  

 

6. 

 

Uit nazicht van de bestreden beslissing dd. 21 november 2012 (kennisgeving 23 november 2012) blijkt 

dat de verwerende partij zeer summier is geweest bij de motivering van de beslissing. 

 

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

tenminste twee jaar met zijn/haar partner, zoals vereist door de wet van 
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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. ” 

 

Alle door de verzoekende partij en mevrouw [M.V.] voorgelegde documenten die een hun duurzame en 

stabiele relatie bewijzen, worden met amper één zin afgewezen. De motivering van de bestreden 

beslissing is ABSOLUUT NIET in overeenstemming met de hoeveelheid aan documenten. 

 

Meer nog, lijkt het erop dat de verwerende partij haar beslissingen motiveert met zogenaamde 

“standaardbeslissingen”, zonder echt de context van het desbetreffende dossier na te gaan. 

 

Bijgevolg is de materiële motiveringsplicht geschonden. 

 

7. 

 

Tot slot kan, gelet op voorgaande uiteenzetting, geconcludeerd worden dat er in casu sprake is van 

machtsmisbruik uitgaande van de verwerende partij. 

 

Immers, uit alle voorgelegde documenten blijkt duidelijk dat de verzoekende partij en mevrouw [V.] 

elkaar, twee jaar voor de aanvraag, minstens drie keer hebben ontmoet en dat deze ontmoetingen een 

duur hadden van meer dan 45 dagen. Meer nog, alle neergelegde documenten bewijzen duidelijke de 

duurzame en stabiele relatie van de verzoekende partij met mevrouw [V.]. 

 

De beslissing van de verwerende partij, om de aanvraag van de verzoekende partij te weigeren, is dan 

ook niet redelijk. 

 

De hierboven genoemde rechtsregels zijn dan ook zondermeer geschonden. Bijgevolg dient de 

bestreden beslissing vernietigd te worden.” 

 

3.4. De door verzoeker aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht dient in voorliggende 

zaak te worden onderzocht in het raam van de toepassing van de bepalingen van artikel 40ter iuncto 

artikel 40bis van de Vreemdelingenwet. 

 

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; 
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- 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. 

 

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 

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; 

 

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 
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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 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 onderdaan, op voorwaarde dat deze vreemdeling en de Belgische onderdaan een overeen-

komstig 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 verzoeker in gebreke bleef een duurzame en 

stabiele partnerrelatie met M.V. 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 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. 

 

Het staat niet ter discussie dat verzoeker en zijn Belgische vriendin niet gedurende minstens één jaar, 

voorafgaand aan de aanvraag tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de 

Europese Unie, onafgebroken in België of een ander land hebben samengewoond en dat zij geen 

gemeenschappelijk kind hebben. Verzoeker houdt evenwel voor dat de door hem voorgelegde stukken 

wel degelijk toelaten vast te stellen dat hij en M.V. elkaar reeds sedert meer dan twee jaar kennen, dat 

zij regelmatig contacten onderhielden en dat zij elkaar ook reeds meer dan drie maal voorafgaand aan 

de verblijfsaanvraag ontmoetten en deze ontmoetingen meer dan vijfenveertig dagen betreffen. 
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Het gegeven dat verzoeker en M.V. elkaar sedert ten minste twee jaar, voorafgaand aan de aanvraag, 

kennen en dat zij regelmatig contacten onderhielden wordt op zich niet betwist door verweerder. 

Verweerder heeft in de bestreden beslissing trouwens uitdrukkelijk gemotiveerd dat de outprints van e-

mails, sms-verkeer en skype-gespreken “aantonen dat betrokkenen elkaar reeds tenminste twee jaar 

kennen”.  

 

Verweerder werpt echter op dat uit de aangebrachte overtuigingsstukken niet kan worden afgeleid dat 

verzoeker en M.V. elkaar drie maal hebben ontmoet en dat deze ontmoetingen vijfenveertig dagen 

betreffen.  

 

De Raad stelt vast dat verzoeker bij zijn verblijfsaanvraag vliegtuigtickets en kopieën van zijn paspoort 

en van het paspoort van M.V. aanbracht en dat uit deze documenten duidelijk blijkt dat hij vijf maal naar 

Europa reisde en dat M.V. drie maal naar Mexico ging. Verweerder betoogt dat uit de stempels in de 

paspoorten en de voorgelegde vliegtuigtickets weliswaar kan worden afgeleid dat verzoeker en M.V. 

gereisd hebben, maar dat hieruit niet kan worden geconcludeerd dat beide personen elkaar tijdens deze 

reizen ontmoet hebben. Verweerder verliest hierbij echter uit het oog dat verzoeker tientallen foto’s 

aanbracht waaruit zonder meer blijkt dat verzoeker en M.V. elkaar tijdens deze reizen effectief hebben 

ontmoet. Het gegeven dat op foto’s geen data vermeld staan verhindert niet om vast te stellen dat 

verzoeker en M.V. op deze foto’s samen staan afgebeeld voor bezienswaardigheden in de verschillende 

landen waar zij naartoe reisden. Gelet op de veelheid aan foto’s waarop verzoeker en M.V. samen staan 

afgebeeld (meer dan 80) en waaruit zonder meer kan worden afgeleid dat deze op tal van locaties in 

verschillende landen (België, Duitsland, Spanje, Mexico) en op verschillende tijdstippen werden 

genomen is het in casu tevens kennelijk onredelijk om te besluiten dat de aangebrachte stavingsstukken 

niet toelaten vast te stellen dat verzoeker en M.V. geen vijfenveertig dagen of meer met elkaar zouden 

hebben doorgebracht alvorens verzoeker zijn verblijfsaanvraag indiende. 

 

Daarenboven moet worden opgemerkt dat verzoeker ook tal van getuigenverklaringen aanbracht die zijn 

standpunt bevestigen. Verweerder stelde in verband met deze verklaringen dat deze niet kunnen 

aanvaard worden als afdoende bewijs omdat zij “niet op hun feitelijkheid en waarachtigheid kunnen 

getoetst worden”. In casu kan echter, weze het ten dele, wel degelijk nagegaan worden of deze 

verklaringen overeenstemmen met de realiteit. Verzoeker heeft immers honderden andere beswijs-

stukken aangebracht die deze verklaringen ondersteunen of aanvullen. 

 

Verzoeker voert terecht aan dat verweerder zich beperkt tot een aantal gestandaardiseerde weigerings-

motieven en is voorbijgegaan aan de onderlinge samenhang die bestaat tussen de verschillende 

bewijsstukken en hierdoor op kennelijk onredelijke wijze tot de conclusie is gekomen dat een duurzame 

en stabiele relatie, in de zin van artikel 40bis, § 2, eerste lid, 2°, a van de Vreemdelingenwet, niet op 

afdoende wijze werd aangetoond.   

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht wordt aangetoond. 

 

Aangezien een aangevoerd middel tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing leidt, is er geen 

noodzaak tot onderzoek van de overige middelen, noch van de overige in het onderzochte middel 

aangehaalde bepalingen of beginselen (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 

111.881). 

 

4. Kosten 

 

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

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 
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De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 21 november 2012 tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig 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 

 


