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 nr. 104 650 van 7 juni 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 Guineese nationaliteit te zijn, op 10 december 2012 

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

staatssecretaris voor Asiel, Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 

31 oktober 2012 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 20). 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 4 januari 2013 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 28 maart 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 april 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van verzoekende partij en haar advocaat P. MEULEMANS en van advocaat 

C. MORARU, 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 onbekende datum dient de verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis 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) 
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1.2 Op 12 november 2009 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel, Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing waarbij de verzoeker gemachtigd wordt 

tot een tijdelijk verblijf in het Rijk. 

 

1.3 Op 8 augustus 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel, Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing waarbij verzoekers tijdelijk verblijf 

verlengd wordt tot 30 juni 2012 + 30 dagen. Een verdere verlenging wordt onderworpen aan de 

voorlegging van een geldige arbeidskaart B. Op 23 juli 2012 werd verzoekers aanvraag tot verkrijging 

van een arbeidsvergunning geweigerd. 

 

1.4 Op 16 mei 2012 dient de verzoeker een aanvraag in tot verkrijging van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie, dit in functie van zijn partner die de Franse nationaliteit heeft.  

 

1.5 Op 31 oktober 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel, Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissing wordt aan de verzoeker ter 

kennis gebracht op 9 november 2012. Dit is de thans bestreden beslissing waarvan de motivering luidt 

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 18.05.2012 werd 

ingediend door: 

Naam: K(…) Vooma(a)m(en): T(…) B(…) Nationaliteit: Guineese Geboorteplaats: Conakry 

om de volgende reden geweigerd: 

De betrokkene, voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht of verblijf van 

meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie. 

De betrokkene heeft niet op afdoende wijze aangetoond, een duurzame en stabiele relatie te hebben 

met zijn partner, zoals gedefinieerd in artikel 40bis, §2, 2°. De betrokkene brengt onvoldoende bewijs 

aan dat zij als partners één jaar ononderbroken hebben samengeleefd voor de aanvraag of dat zij elkaar 

ten minste twee jaar kennen en voorafgaand aan dé aanvraag drie maal ontmoet hebben en dat deze 

ontmoetingen in totaal 45 dagen of meer betreffen of dat zij een gemeenschappelijk kind hebben. 

De betrokkene legt volgende documenten voor om de duurzame en stabiele aard van de relatie te 

staven: 

* Verklaringen op eer door derden: aangezien deze verwarringen niet op hun feitelijkheid en 

waarachtigheid kunnen worden getoetst, worden ze niet aanvaard als afdoende bewijs voor de 

duurzame en stabiele aard van de relatie. 

« Foto’s dd. 31.12.2011f nieuwjaarskaart 2010-2011, een handgeschreven kaartje met hond en ‘hartelijk 

gefeliciteerd’ op : de data van deze documenten zijn te recent om aan te tonen dat betrokkenen reeds 

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

aanvraag hebben samengewoond: 

Betrokkene voldoet bijgevolg niet aan de bovenvermelde criteria. 

Het recht op verblijf wordt daarom geweigerd aan betrokkene. 

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

 

2. Rechtspleging 

 

2.1 De verzoeker vraagt in zijn verzoekschrift om de bestreden beslissing “nietig te verklaren en 

vervolgens verzoeker te machtigen zich te voegen bij zijn echtgenote”. Hiermee geconfronteerd ter 

terechtzitting stelt de raadsvrouw van de verzoeker dat dit verzoek niet wordt gehandhaafd en dat enkel 

de nietigverklaring gevorderd wordt. 

 

De Raad wijst er nog op dat hij overeenkomstig de bepalingen van artikel 39/2, § 2, van de 

vreemdelingenwet optreedt als annulatierechter wanneer hij gevat wordt om uitspraak te doen over de 

beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel, Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding. De Raad beschikt bijgevolg niet over de rechtsmacht om een 

verblijfsrecht aan de verzoeker toe te kennen. 

 

2.2 Conform artikel 39/81 van de vreemdelingenwet doet de Raad uitspraak op basis van de 

synthesememorie, behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

2.3 De Raad stelt tevens vast dat de verzoeker samen met de synthesememorie tevens twee nieuwe 

stukken overmaakt, met name een attest van de dienst burgerzaken van Mechelen, dd. 6 maart 2013, 

aangaande de samenstelling van verzoekers gezin en een afdruk van de website van KV Mechelen. 

 

Los van het feit dat de Raad zich bij de beoordeling van de regelmatigheid van een bestuurlijke 

beslissing dient te plaatsen op het ogenblik dat deze beslissing genomen werd en dus in beginsel geen 

rekening kan houden met overtuigingsstukken die pas werden opgesteld nadat de bestreden beslissing 

werd genomen, moet worden geduid dat noch de vreemdelingenwet, noch het Koninklijk besluit van 21 

december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-betwistingen voorziet 

dat, in het raam van een annulatieprocedure, nog overtuigingsstukken kunnen worden voorgelegd nadat 

verwerende partij een nota met opmerkingen overmaakte.  

 

Het bij de synthesememorie gevoegde attest van de dienst burgerzaken van Mechelen, dd. 6 maart 

2013, en de afdruk van de website van KV Mechelen worden dan ook uit de debatten geweerd. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In de synthesememorie wordt een enig middel ontwikkeld, waarbij de verzoeker zich beroept op de 

schending van artikel 40bis, §2, 2
e
 lid en de artikelen 52 tot en met 62 van de vreemdelingenwet, de 

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

bestuurshandelingen, de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet, de anti-discriminatiewet van 10 mei 

2007, artikel 8 van het EVRM, het zorgvuldigheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel en het 

redelijkheidsbeginsel. Verder lijkt de verzoeker met zijn uiteenzetting ter ondersteuning van het middel 

eveneens te doelen op een schending van de richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de 

lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (hierna: de richtlijn 2004/38/EG).  

 

De Raad wijst er op dat bij wet van 31 december 2012 (B.S. 31 december 2012) in artikel 39/81 van de 

vreemdelingenwet voorzien werd in de mogelijkheid voor de verzoekende partij om een 

synthesememorie in te dienen. 

 

Artikel 39/81, derde lid e.v. van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“In afwijking van het eerste lid en indien artikel 39/73 niet wordt toegepast, zendt de griffie zodra het 

nuttig is, desgevallend een afschrift van de nota met opmerkingen aan de verzoekende partij en stelt 

deze tevens in kennis van de neerlegging ter griffie van het administratief dossier. 

 

De verzoekende partij beschikt, te rekenen vanaf de in het derde lid bedoelde kennisgeving, over een 

termijn van acht dagen om de griffie in kennis te stellen of zij al dan niet een synthesememorie wenst 

neer te leggen. Indien de verzoekende partij geen kennisgeving heeft ingediend binnen deze termijn, 

doet de Raad nadat de partijen die daarom verzocht hebben gehoord zijn, onverwijld uitspraak, waarbij 

het ontbreken van het vereiste belang wordt vastgesteld. 

 

Indien de verzoekende partij tijdig een kennisgeving heeft ingediend dat zij een synthesememorie wenst 

neer te leggen, beschikt zij, te rekenen vanaf de in het derde lid bedoelde kennisgeving, over een 

termijn van vijftien dagen om een synthesememorie neer te leggen waarin alle aangevoerde middelen 

worden samengevat. 

 

Indien de verzoekende partij geen synthesememorie, zoals bedoeld in het vijfde lid, heeft ingediend, 

doet de Raad nadat de partijen die daarom verzocht hebben gehoord zijn, onverwijld uitspraak, waarbij 

het ontbreken van het vereiste belang wordt vastgesteld. 

 

Indien de verzoekende partij een synthesememorie, zoals bedoeld in het vijfde lid, heeft ingediend 

binnen de voorziene termijn, 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. 

 

Indien de verzoekende partij tijdig een synthesememorie heeft ingediend of de griffie in kennis heeft 

gesteld dat zij geen synthesememorie indient, wordt de procedure voortgezet overeenkomstig het eerste 

lid.” 
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In de memorie van toelichting bij de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (II) wordt 

expliciet gesteld dat “in de synthesememorie […] geen nieuwe middelen [kunnen] aangevoerd worden” 

(Parl. St. Kamer 2010-11, nr. 0772/001, 22-23). De wetgever heeft dit standpunt uitdrukkelijk in de wet 

opgenomen door in artikel 39/81, zevende lid van de vreemdelingenwet te voorzien dat de Raad 

uitspraak doet op basis van de synthesememorie “zonder afbreuk te doen aan artikel 39/60” van 

dezelfde wet dat bepaalt dat “geen andere middelen mogen worden aangevoerd dan die welke in het 

verzoekschrift of de nota uiteengezet zijn”. Het begrip ‘nieuw middel' geldt ook voor de nieuwe 

uiteenzetting van het middel waardoor de verzoekende partij een nieuwe feitelijke grondslag geeft aan 

het middel (cf. RvS 26 februari 2013, nr. 222.647; RvS 10 mei 2012, nr. 219.287; RvS 15 december 

2011, nr. 216.885; RvS 19 september 2011, nr. 215.199; RvS 19 september 2011, nr. 215.197; RvS 19 

september 2011, nr. 215.200; RvS 3 mei 2010, nr. 203.574; RvS 23 december 2009, nr. 199.259; RvS 

13 oktober 2008, nr. 186.998; RvS 19 april 2007, nr. 170.187; RvS 26 juni 2003, nr. 121.005). Enkel 

wanneer het middel onmogelijk in het inleidende verzoekschrift kon worden uiteengezet daar de 

grondslag ervan pas nadien aan het licht is kunnen komen, kan hiervan worden afgeweken. In dit geval 

moeten dergelijke middelen ten laatste in het eerst mogelijke in de procedureregeling voorziene 

processtuk worden opgeworpen.   

 

Het is dan ook duidelijk dat artikel 39/81 van de vreemdelingenwet niet toelaat dat in de 

synthesememorie voor het eerst nieuwe “middelen”, dit is een voor het eerst in de synthesememorie 

aangevoerde schending van een rechtsregel alsook een nieuwe en verschillende feitelijke uiteenzetting 

omtrent de wijze waarop een rechtsregel wordt geschonden, worden aangewend. Het toelaten van 

nieuwe rechtsmiddelen of een nieuwe uiteenzetting over de wijze waarop een reeds in het inleidend 

verzoekschrift aangevoerde rechtsregel wordt geschonden, zou overigens de gelijkheid der partijen in 

het gedrang brengen daar de verwerende partij alsdan niet de kans heeft gekregen om op het nieuwe 

middel schriftelijk te repliceren. Bovendien is één en ander niet te verzoenen met de uitdrukkelijke 

bepaling van artikel 39/81 van de vreemdelingenwet dat de verzoekende partij de mogelijkheid biedt om 

een synthesememorie neer te leggen “waarin alle aangevoerde middelen worden samengevat”.  

 

Concluderend kan worden vastgesteld dat de verzoekende partij in de synthesememorie niet op 

ontvankelijke wijze voor het eerst een nieuwe juridische of feitelijke grondslag kan geven aan de 

vordering tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat deze grondslag slechts na het indienen van het 

verzoekschrift aan het licht is kunnen komen.   

 

De Raad stelt vast dat in het inleidend verzoekschrift geen schending wordt aangevoerd van de artikelen 

52 tot en met 61 van de vreemdelingenwet, noch van richtlijn 2004/38/EG. Tevens wordt vastgesteld dat 

de verzoeker in de synthesememorie aan de in het inleidend verzoekschrift aangevoerde schending van 

artikel 8 van het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 

Vrijheden (hierna: het EVRM) een nieuwe wending geeft waar hij in deze synthesememorie betoogt dat 

de Dienst Vreemdelingenzaken vergeet dat artikel 8 van het EVRM tevens betrekking heeft op 

verzoekers privérelaties en sociale contacten met de voetbalwereld en zijn mogelijkheid tot 

tewerkstelling, dat van zijn partner die de Franse nationaliteit bezit niet kan verwacht worden dat zij het 

land verlaat of de relatie met de verzoeker verbreekt of dat er in zijn hoofde hinderpalen zouden bestaan 

en dat een langdurige verwijdering een moeilijk te herstellen nadeel uitmaakt nu een aanvraag 

gezinshereniging zeker 10 maanden in beslag zou nemen alvorens een visum wordt afgeleverd. De 

Raad stelt vast dat deze feitelijke uiteenzettingen nieuw zijn en voor het eerst in de synthesememorie 

worden aangebracht. Ook verzoekers nadere toelichting omtrent het felicitatiekaartje dat hij zou 

ontvangen hebben naar aanleiding van zijn verjaardag en dat hij dateert op 23 augustus 2009, is niet 

opgenomen in het inleidend verzoekschrift. 

 

Waar de verzoeker de artikelen 51 tot en met 61 van de vreemdelingenwet en richtlijn 2004/38/EG 

aanvoert, merkt de Raad op dat deze middelenonderdelen in casu voor het eerst in de 

synthesememorie worden aangevoerd. Daarnaast vormt verzoekers uiteenzetting aangaande de 

bescherming van zijn privéleven en het bestaan van mogelijke hinderpalen in de zin van artikel 8 van het 

EVRM een nieuwe en van het verzoekschrift verschillende feitelijke uiteenzetting omtrent de wijze 

waarop artikel 8 van het EVRM wordt geschonden. Eenzelfde redenering geldt ten aanzien van 

verzoekers betoog met betrekking tot het felicitatiekaartje. De Raad wijst er op dat artikel 39/81 van de 

vreemdelingenwet duidelijk is in die zin dat het uitgesloten is dat in de synthesememorie nieuwe 

middelen worden aangevoerd. Het feit dat de verzoeker in de synthesememorie een nieuw middel 

aanvoert of een nieuwe wending geeft aan het in het inleidend verzoekschrift aangevoerde middel geeft 

in verwijzing naar het verweer van de verwerende partij zoals uiteengezet in de nota met opmerkingen, 

doet hieraan geen afbreuk. De synthesememorie kan niet worden aangewend om eventuele leemtes 
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van het inleidend verzoekschrift op zicht van het verweer in de nota met opmerkingen, aan te vullen. 

Dergelijke aanvullingen zijn niet verzoenbaar met de duidelijke bepaling van artikel 39/81 van de 

vreemdelingenwet dat enerzijds voorziet in een samenvatting van alle aangevoerde middelen en er 

anderzijds uitdrukkelijk op wijst dat geen nieuwe middelen mogen worden uiteengezet in dit 

procedurestuk.  

 

Hiermee geconfronteerd ter terechtzitting stelt de advocaat van de verzoeker dat de uiteenzetting op 

basis van richtlijn 2004/38/EG een toelichting betreft bij de in het inleidend verzoekschrift aangevoerde 

schending van de motiveringsplicht. 

 

Te dezen toont de verzoeker derhalve niet aan dat de grondslag van deze middelen niet reeds bestond 

op het ogenblik dat hij het verzoekschrift tot nietigverklaring heeft ingediend. In zoverre het middel 

rechtsregels en feitelijke uiteenzettingen omvat die slechts voor het eerst ontwikkeld worden in de 

synthesememorie, zijn deze middelenonderdelen laattijdig en onontvankelijk (cf. RvS 28 juni 2012, nr. 

220.059; RvS 19 maart 2012, nr. 218.528; RvS 4 maart 2010, nr. 201.497; RvS 10 februari 2010, nr. 

200.738; RvS 26 april 2007, nr. 170.603).  

 

Het enige middel is dan ook onontvankelijk in zoverre het een schending van de artikelen 51 tot en met 

61 van de vreemdelingenwet en de richtlijn 2004/38/EG aanvoert. De Raad stelt tevens vast dat het 

hierboven besproken, nieuwe inhoudelijke betoog in verband met de schending van 8 van het EVRM en 

het felicitatiekaartje, laattijdig is aangevoerd derwijze dat de Raad dit betoog niet in aanmerking kan 

nemen. 

 

3.2 Naast de hierboven besproken onontvankelijke middelenonderdelen, voert de verzoeker in de 

synthesememorie de schending aan van de artikelen 21, 40bis, §2, tweede lid, en 62 van de 

vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het gelijkheidsbeginsel, van het 

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

motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 10, 11 en 191 van de grondwet, van de anti-

discriminatiewet  van 10 mei 2007 en van artikel 8 van het EVRM. 

 

De verzoeker licht het middel als volgt toe: 

 

“Aangezien verzoeker de mening is toegedaan dat hij aan alle voorwaarden voldoet om toepassing te 

vragen van artikel 40bis, §2,2 van de Vreemdelingenwet. 

Dat hij immers alle stukken heeft voorgelegd waaruit blijkt dat hij een relatie had (en ondertussen nog 

steeds heeft) van minstens twee jaar met wie hij zelfs een verklaring van samenwoonst heeft afgelegd 

en dewelke na politie controle is goedgekeurd. 

Dat verzoeker aan alle wettelijke voorwaarden voldeed om de aanvraag gezinshereniging te bekomen 

met zijn partner vanuit België wat blijkt uit het administratief dossier, waarvan de stukken (verklaring 

samenwoonst, verklaringen vrienden, foto's en wenskaarten )die thans bij de inventaris zijn gevoegd 

eveneens werden medegedeeld, met uitzondering van de verklaring van Rudy Geens dd. 9 december 

2012. 

Aangezien geen van deze voorwaarden door DVZ wordt betwist (zie bestreden beslissing) en zelfs 

impliciet wordt toegegeven dat hieraan werd voldaan maar enkel stelt zij : 

(…) 

Aangezien evenmin wordt aangetoond of aangehaald in de bestreden beslissing dat - voor een 

toepassing van art. 21, dat verwijst naar de internationale openbare orde - dat verzoeker niet het opzet 

had om een duurzame, affectieve en intieme relatie te onderhouden en dat er een totaal gebrek aan 

werkelijke wil tot samenleving in zijn hoofde (of dit van mevrouw B.) zou bestaan gezien zulks niet eens 

wordt beweerd zodat zeker de Openbare Orde niet is geschonden. 

Dat immers bewijzen met een decisief karakter absoluut noodzakelijk zijn. Zie Rb. Brussel, 11 december 

1990, J.T., 1991, 412 

Dat uit de voorgebrachte bewijzen duidelijk en zeker blijkt dat partijen elkaar minstens kenden met name 

van de periode dat verzoeker als speler tewerkgesteld was bij KV Mechelen; 

Dat uit stuk 13 trouwens overduidelijk blijkt dat de relatie inderdaad bestond in de begin periode dat 

verzoeker bij KVM speelde zoals ook door de heer IAY. van meet af aan werd volgehouden. 

Dat de relatie overigens door iedereen gekend was sedert 2008 - 2009. 

Dat indien DVZ twijfelde aan de oprechtheid van bepaalde verklaringen zij had dienen te verduidelijken 

waarom of om bijkomende toelichting diende te vragen. 
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Dat het inzake zelfs niet gaat om verklaringen van familie waarvan soms inderdaad aan de oprechtheid 

kan worden getwijfeld maar over verklaringen van objectieve personen zoals de heer Ruyd Geens die 

gelast is met de jeugdopleiding (stuk 15) 

Dat deze stukken bovendien ook tijdig werden voorgelegd. 

Dat de duurzame relatie die overigens zeer stabiel is sedert augustus 2008 en tot op heden (stuk 16) 

met alle middelen kan geleverd worden en de wet geen beperkingen heeft opgelegd. 

(…) 

Dat derhalve de motiveringsplicht in combinatie met het redelijkheidsbeginsel wordt geschonden gezien 

door DVZ gekende feitelijke elementen niet redelijk werden beoordeeld. 

Dat Uw Raad hierop toezicht kan houden en nagaan of het gaat om een redelijke beslissing. 

Aangezien artikel 8, tweede deel van het EVRM stelt : 

"geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht, 

dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's 

lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de 

openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 

zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen". 

Dat onbetwistbaar artikel 8 wordt geschonden nu er op geen enkel ogenblik in de bestreden beslissing 

werd rekening gehouden met enige belangenafweging. 

Aangezien er inderdaad een juist evenwicht moet bestaan tussen het algemeen belang en de belangen 

van de persoon waarbij artikel 8 van het EVRM de richtlijnen tussen dat evenwicht heeft vastgelegd. 

Zie Europees Hof mensenrechten, arrest REES / Verenigd Koningrijk, 17 oktober 1986, publicaties van 

E.H.M.R., serie A, nr. 16, p 15. 

Dat in de bestreden beslissing op geen enkel punt rekening werd gehouden met artikel 8 van het EVRM 

terwijl het proportionaliteitsbeginsel duidelijk stelt dat er een juist evenwicht moet gezocht worden tussen 

het eerbiedigen van de individuele rechten inzake privé- en familiaal leven en de bescherming van de 

belangen op dewelke de inmenging steunt. 

Zie RvSt nr. 105 428, 9 april 2002. 

Aangezien nochtans artikel 62 van de Vreemdelingenwet stelt dat "de administratieve beslissingen 

worden met redenen omkleed" alsook vereist artikel 2 en 3 van de motiveringsplicht dat de motivering 

voorhanden is zodat er geen appreciatiemogelijkheden of onredelijke interpretaties mogelijk zijn 

rekening houdend met de gegevens van het dossier; 

Zie RvSt nr. 53 199, 10 mei 1999. 

Dat verzoeker hierdoor in de mogelijkheid moet zijn om na te gaan of de administratieve beslissing op 

redelijke wijze werd genomen (redelijkheidbeginsel) waarbij de belangen van de staat een hoger en 

afgewogen belang kennen 

Zie arrest nr. RvV 19 537 dd 29 april 2008 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen Zie Hof voor 

de Rechten van de Mens dd 22 april 2004, Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht, jaargang 2004 blz 267 

inzake Radovanovic / Oostenrijk. 

Aangezien bovendien de motivering duidelijk gebrekkig is op dit punt daar nergens in de bestreden 

beslissing wordt uitgelegd waarom het gedrag van verzoeker een werkelijk, actueel en voldoende 

ernstige bedreiging vormt voor een fundamenteel belang van de samenleving van die mate dat artikel 8 

van het EVRM mag geschonden worden. 

Zie Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dd. 30 januari 2008 inzake 6743. 

Zie Raad voor vreemdelingenbetwistingen dd. 6 februari 2008 nr. 6936. 

Dat deze schending immers zowel door hoven, rechtbanken als administratieve rechtscolleges dient 

afgewogen te worden met respect voor de private belangen en de publieke belangen waarbij de 

verwijdering in proportie dient te staan van het mogelijk nadeel dat een staat kan ondergaan indien zij 

hiertoe niet zou overgaan. 

Zie Hof voor Rechten van de Mens dd. 22 april 2004, Tijdschrift voor 

Vreemdelingenrecht, jaargang 2004, blz 267 inzake Radovanovic / Oostenrijk. 

Zie Hof voor Rechten van de Mens dd. 21 april 2005, Tijdschrift voor 

Vreemdelingenrecht, jaargang 2005, blz 159 inzake Muslim / Turkije 

Dat de belangenafweging duidelijk niet werd gemaakt ondanks de nieuwe wet van 8 juli 2011, van 

kracht sinds 22 september 2011 zulks voorziet, met name dat een evenredigheidstoets dient gemaakt te 

worden. 

Dat zelfs indien zij werd gemaakt, quod non, uit bovenvermeld feitenrelaas blijkt dat volgens de 

proportionaliteitstoets er duidelijk een ernstige inmenging is in het privé, sociaal, economisch en 

gezinsleven dat niet kan voortgezet worden. 

Zie o.m. een gelijkaardige zaak Kuijer/ Steenbergen 2002 p 190 EHRM 18 februari 1991 nr 12313/86 

inzake Moustaquim / België Zie tevens EHRM 28 november 1996, 21702.03 
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Aangezien ieder inderdaad het recht heeft om te huwen of samen te wonen en vervolgens een gezin te 

stichten (artikel 8 van het EVRM), derhalve ook verzoeker. 

(…) 

Aangezien ook inzake het arrest Chorfi door het Hof van Straatsburg werd beslist dat artikel 8 van het 

E.V.R.M. het gezinsleven op zich beschermd, of de gezinsleden nu samenwonen of niet. 

Zie Hof Mensenrechten, arrest Chorfi/België van 7 augustus 1996, T.V.R. 1997, nr. 3, 230 - 243, Liga 

1996, afl.5-8, 26 

Zie Hof Mensenrechten, arrest Berrehag/Nederland van 21 juni 1988, Publ. 

Cour eur. D. H., Serie A, vol. 138 § 21 

Dat bovendien het belang van verzoeker, wat door de wet niet wordt omschreven, maar geïnterpreteerd 

wordt door de Raad indien dit belang niet in strijd is met artikel 10 en 11 van de Grondwet alsook dient 

Uw raad erover te waken dat het belang niet op een buitensporige restrictieve of formalistische wijze 

wordt toegepast. 

Zie EHRM 20 april 1004, Bulena Tsjechische Republiek, §§ 28, 30 en 35, 

Zie EHRM 22 december 2009, Sergey Smirrov/ Rusland, §§ 29 - 32, Gwh 30 september 2010, nr. 

109/2010. 

Dat zelfs het kleinste belang volstaat inzake gezinshereniging, al dan niet lid van een burger van de 

Unie. 

Zie arrest van 13 maart 2012 nr. 77 134 in de zaak RvV 80 470” 

 

3.2.1 De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen 

waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding 

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

van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

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

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 vreemdelingenwet. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan de 

bestreden beslissing genomen is. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, 

namelijk 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 (hierna: het 

vreemdelingenbesluit) en artikel 40bis, §2, 2° van de vreemdelingenwet. 

 

Tevens bevat de beslissing een motivering in feite met name dat de verzoeker niet voldoet aan de 

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

van familielid van een burger van de Unie. De bestreden beslissing stelt dat de verzoeker niet op 

afdoende wijze heeft aangetoond een duurzame en stabiele relatie te hebben met zijn partner.  Hierbij 

wordt aan de hand van de gegevens vervat in het dossier verduidelijkt waarom de verzoeker niet voldoet 

aan de voorwaarde van het genoemde artikel 40bis, §2, 2° van de vreemdelingenwet, met name dat de 

door de verzoeker gevoegde verklaringen op eer door derden niet als afdoende bewijs aanvaard kunnen 

worden en dat de foto’s, nieuwjaarskaart en handgeschreven kaart te recent zijn om aan te tonen dat de 

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

aanvraag hebben samengewoond. 

 

De verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op 

welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet 

zou zijn voldaan aan het doel van de artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 en artikel 

62 van de vreemdelingenwet. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals bepaald in de artikelen 2 en 3 van de genoemde 

wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de vreemdelingenwet, wordt niet aangetoond. 

 

3.2.2 Waar de verzoeker stelt dat de bestreden beslissing de motiveringsplicht schendt en hij 

inhoudelijke kritiek levert op de motieven van de bestreden beslissing, doelt hij in wezen op een 

schending van de materiële motiveringsplicht. In casu dient de materiële motiveringplicht te worden 

onderzocht in het licht van de tevens aangevoerde schending van artikel 40bis, §2, 2° van de 

vreemdelingenwet.  
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Er dient hierbij op te worden gewezen dat de Raad bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 

niet bevoegd is om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De 

Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Artikel 40bis, §2, 2° van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd : 

(…) 

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

een wet een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. 

De partners moeten aan de volgende voorwaarden voldoen : 

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

Het duurzaam en stabiel karakter van deze relatie is aangetoond : 

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

onafgebroken in België of een ander land te hebben samengewoond; 

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

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

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

aanvraag drie maal ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 of meer dagen betreffen; 

- ofwel indien de partners een gemeenschappelijk kind hebben; 

b) met elkaar komen samenleven; 

c) beiden ouder zijn dan eenentwintig jaar; 

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

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

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

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

 

De verzoeker betoogt dat hij aan alle wettelijke voorwaarden voldoet om gemachtigd te worden tot een 

verblijf van meer dan drie maanden. Hij is van mening dat hij alle stukken heeft voorgelegd waaruit blijkt 

dat hij een relatie had van minstens twee jaar met zijn partner. 

 

Waar de verzoeker stelt dat uit de stukken van het dossier blijkt dat “hij minstens twee jaar een relatie 

heeft” met zijn partner en nog dat “de voorgebrachte bewijzen duidelijk en zeker aantonen dat de 

partijen elkaar minstens kenden (…)”, merkt de Raad erop dat artikel 40bis, §2, 2° van de 

vreemdelingenwet vereist dat de verzoeker een duurzame en stabiele relatie aantoont. Het louter 

“kennen” van de beweerde partner volstaat niet in het kader van het voornoemde artikel. Daarenboven 

volstaat ook het “hebben van een relatie van minstens twee jaar” niet aangezien artikel 42bis, §2, 2° van 

de vreemdelingenwet duidelijk voorziet dat de aanvrager, indien niet is aangetoond dat er een 

gemeenschappelijk kind is of een ononderbroken samenwoning van meer dan één jaar (in casu blijkt 

niet en wordt niet betwist dat de verzoeker en zijn partner geen gemeenschappelijk kind hebben, noch 

dat beiden reeds meer dan één jaar ononderbroken hadden samengewoond op het moment van de 

thans bestreden beslissing), het bewijs dient te leveren dat hij en de referent: 

 

- elkaar  sedert ten minste twee jaar voorafgaand aan de aanvraag kennen;  

en 

- regelmatig, telefonisch, via briefwisseling of elektronische berichten met elkaar contact onderhielden; 

en 

- in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag drie maal ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in 

totaal 45 of meer dagen betreffen; 

of 

- gedurende minstens één jaar, voorafgaand aan de aanvraag, onafgebroken in België of een ander 

land te hebben samengewoond. 

 

Artikel 40bis van de vreemdelingenwet legt de bewijslast met betrekking tot het aantonen van een 

duurzame en stabiele relatie duidelijk bij de aanvrager zelve. De criteria hiertoe worden in artikel 40bis, 

§2, 2° van de vreemdelingenwet op stringente wijze bepaald. Bij het beoordelen of de aanvrager 

aantoont te voldoen aan de genoemde criteria voor een stabiele en duurzame relatie, beschikt de 

gemachtigde van de staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 
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De verzoeker betoogt dat zijn relatie reeds bestond in het begin van de periode dat hij bij KV Mechelen 

speelde en dat deze gegevens bevestigd worden in een verklaring van R.G.. Waar de verzoeker 

doorheen zijn betoog verscheidene malen verwijst naar deze verklaring van R.G., stelt de Raad vast dat 

het gaat om een e-mailbericht van R.G. van 9 december 2012. De Raad wijst er dan ook op dat de 

regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden beoordeeld in functie van de 

gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze te 

nemen (RvS 23 september 2002, nr. 110 548). De Raad zou zijn bevoegdheid overschrijden door bij zijn 

wettigheidstoetsing rekening te houden met gegevens die dateren van na de bestreden beslissing (RvS 

18 juni 2009, nr. 194 395). Het komt de Raad, als annulatierechter, ook niet toe om het bij het 

verzoekschrift gevoegde document zelf te onderzoeken om alzo verzoekers aanvraag om machtiging tot 

verblijf opnieuw te beoordelen en zich op dit punt in de plaats van het bestuur te stellen. De Raad kan bij 

zijn wettigheidstoezicht geen rekening houden met de verklaring van R.G. daar deze dateert van na de 

bestreden beslissing en derhalve vast staat dat deze verklaring niet ter kennis was van de verweerder 

bij het nemen van zijn beslissing. Het betoog omtrent de verklaring van R.G. kan bijgevolg niet tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing leiden. 

 

De bewering dat verzoekers relatie “door iedereen gekend was sedert 2008-2009” betreft voorts een 

loutere bewering die op zich niet volstaat om de bestreden beslissing te vitiëren. Ook de loutere 

zienswijze dat de verzoeker meent aan alle voorwaarden van artikel 40bis, §2, 2° van de 

vreemdelingenwet te voldoen, is niet voldoende om tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

te kunnen leiden. Immers geeft de verzoeker slechts aan dat hij er, wat betreft het voldaan zijn aan de 

voorwaarden van het genoemde artikel 40bis, §2, 2°, een ander standpunt op na houdt dan hetgeen de 

verweerder middels de bestreden beslissing heeft geoordeeld. Met het loutere gegeven dat de 

verzoeker het niet eens is met de beoordeling van zijn aanvraag door de verweerder, toont de verzoeker 

de onregelmatigheid van de bestreden beslissing niet aan. De Raad wijst er nogmaals op dat hij te 

dezen optreedt als annulatierechter en dat hij zich derhalve niet kan uitspreken over de opportuniteit van 

de bestreden beslissing en hij evenmin tot een herbeoordeling van de aanvraag kan overgaan door zijn 

oordeel in de plaats te stellen van het oordeel van het ter zake bevoegde bestuur.  

 

Waar de verzoeker stelt dat de verweerder, in geval van twijfel aan de oprechtheid van bepaalde 

verklaringen, gehouden is te verduidelijken waarom hij twijfelt of bijkomende inlichtingen dient te vragen, 

merkt de Raad op dat bestuurshandelingen die een weigering inhouden om een door een persoon 

gevraagd voordeel te verlenen, niet zijn onderworpen aan tegenspraak daar deze niet zijn gesteund op 

een tekortkoming van de betrokkene (cfr. RvS 15 februari 2007, nr. 167.887; zie ook I. OPDEBEEK, 

Beginselen van behoorlijk bestuur in Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 206, 247). De 

bestreden beslissing vloeit immers voort uit de toepassing van artikel 52, § 4, vijfde lid, van het koninklijk 

besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en is niet gestoeld op het persoonlijk gedrag van de verzoeker. De 

verzoeker had de mogelijkheid om zijn standpunt in de aanvraag uiteen te zetten en had de mogelijkheid 

om die aanvraag met alle mogelijke nuttige elementen en bewijsstukken te staven. Het tegensprekelijk 

debat, waarop de verzoeker alludeert, diende in casu dan ook niet plaats te vinden ( cf. RvS 4 april 

2007, nr. 169 748).  

 

Vermits de bewijslast in toepassing van artikel 40bis, §2, 2° van de vreemdelingenwet duidelijk bij de 

aanvrager ligt, is het aan de aanvrager om de nodige overtuigingsstukken teneinde de duurzame en 

stabiele relatie met de partner te bewijzen en is het niet aan de verweerder om de voorgelegde 

bewijsstukken op eigen initiatief te gaan aanvullen of aan de verzoeker bijkomende stukken te vragen 

wanneer de voorgelegde stukken niet toereikend zijn.  

 

De Raad wijst er op dat het bewijs, bij gebreke aan een wettelijke bewijsregeling ter zake, van het 

vervuld zijn van de voorwaarden tot verblijf van meer dan drie maanden vrij is en dat de bewijslast 

daartoe op de aanvrager rust. Deze vrije feitenvinding en –appreciatie impliceert dat de bevoegde 

administratieve overheid discretionair oordeelt of de verzoeker het bewijs van de voorwaarden tot 

langdurig verblijf levert. Het behoort dan ook tot de vrije appreciatiebevoegdheid van de verweerder om 

de bewijswaarde van de voorgelegde stukken te evalueren en het komt niet aan de Raad toe om de zelf 

de bewijswaarde en de pertinentie van voornoemde stukken te beoordelen en zich op dat punt in de 

plaats te stellen van de verweerder (cf. RvS 17 juni 2002, nr. 107.903). De Raad heeft enkel de 

bevoegdheid om ter zake een marginale wettigheidstoetsing door te voeren, in die zin dat slechts dan de 

onregelmatigheid van de bestreden beslissing zal kunnen worden vastgesteld indien de verzoeker 

aannemelijk maakt dat de beoordeling van de verweerder iedere redelijkheid mist.  
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Hoewel de verzoeker gevolgd kan worden waar hij betoogt dat het bewijs van de duurzame en stabiele 

relatie met alle middelen van recht kan worden geleverd, acht de Raad het alleszins niet kennelijk 

onredelijk van de verweerder om van de door de verzoeker gevoegde verklaringen op eer door derden, 

die blijkens de stukken van het administratief dossier afkomstig zijn van vrienden, te oordelen dat deze 

niet aanvaard kunnen worden als afdoende bewijs voor de duurzame en stabiele relatie zoals 

gedefinieerd in artikel 40bis, §2, 2° van de vreemdelingenwet. De gemachtigde van de staatssecretaris 

heeft zijn oordeel hieromtrent bovendien voldoende onderbouwd met de overweging dat deze 

verklaringen niet op hun feitelijkheid en waarachtigheid kunnen worden getoetst. Deze motivering is 

duidelijk en behoeft geen verdere toelichting. 

 

De verzoeker houdt zich in zijn betoog bovendien erg op de vlakte nu hij nergens toelicht welke 

informatie hij zou meegedeeld hebben die aanleiding zou kunnen geven tot een andere beoordeling van 

de kwestieuze verblijfsaanvraag. Verzoekers uiteenzetting dienaangaande blijft beperkt tot een 

theoretische discussie die geen aanleiding kan geven tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. 

 

In tegenstelling tot hetgeen de verzoeker voorhoudt, wordt in de bestreden beslissing overigens op heel 

duidelijke wijze geoordeeld dat de verzoeker niet afdoende heeft aangetoond een duurzame en stabiele 

relatie te hebben met zijn partner zoals gedefinieerd in artikel 40bis, §2, 2° van de vreemdelingenwet. 

De ongestaafde bewering van de verzoeker dat in de bestreden beslissing “zelfs impliciet wordt 

toegegeven” dat aan deze voorwaarden is voldaan, is manifest in tegenspraak met de duidelijke 

strekking van de bestreden beslissing, die in toepassing van artikel 52, §4, 5
e
 lid van het Koninklijk 

besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen uitdrukkelijk vaststelt dat de verzoeker niet voldoet 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.  

 

In casu blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat de verzoeker een verklaring van wettelijke 

samenwoning van 11 mei 2012 heeft neergelegd. De vaststelling van de verweerder dat de verzoeker 

onvoldoende bewijs aanbrengt dat hij en zijn partner één jaar ononderbroken hebben samengeleefd 

voor de aanvraag berust dan ook op goede gronden en wordt overigens niet betwist. Uit de bestreden 

beslissing alsook uit het administratief dossier blijkt bovendien dat in de bestreden beslissing op 

uitdrukkelijke wijze alle door de verzoeker in het kader van de verblijfsprocedure aangebrachte 

documenten in aanmerking zijn genomen, zij het dat de gemachtigde van de staatssecretaris tot de 

conclusie is gekomen dat deze stukken niet op afdoende wijze een duurzame en stabiele relatie 

aantonen tussen de verzoeker en zijn partner. Om redenen zoals hierboven reeds uiteengezet, kon en 

hoefde de verweerder vanzelfsprekend geen rekening te houden met documenten die hem niet werden 

overgemaakt en die dateren van na de bestreden beslissing.  

 

Met zijn betoog toont de verzoeker geenszins aan dat de verweerder, op grond van de documenten die 

aan hem ter beoordeling werden voorgelegd, op kennelijk onredelijke wijze tot de conclusie is gekomen 

dat de verzoeker niet op afdoende wijze heeft aangetoond een duurzame en stabiele relatie te hebben 

met zijn partner, zoals gedefinieerd in artikel 40bis, §2, 2° van de vreemdelingenwet.  

 

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de uiteenzetting van de verzoeker niet toelaat te concluderen dat de 

eerste bestreden beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze 

of met overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding beschikt.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht of van artikel 40bis, §2, 2° van de vreemdelingenwet 

blijkt niet. 

 

3.2.3 Wat betreft de aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht moet erop worden gewezen 

dat dit beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 

154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt derhalve in 

dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en 

op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die 

de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is 
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kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn.  

 

Uit de voorgaande bespreking blijkt dat de verzoeker geen schending aantoont van de 

zorgvuldigheidsplicht. 

 

3.2.4 Het redelijkheidsbeginsel laat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar 

enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat, doordat de door het 

bestuur geponeerde verhouding tussen beslissing en feiten in werkelijkheid volkomen ontbreekt (A. 

MAST, J. DUJARDIN, J. VANDE LANOTTE en M. VAN DAMME, Overzicht van het Belgisch 

administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 60 en de aldaar aangehaalde rechtspraak van de Raad 

van State) (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). Nu geen kennelijke wanverhouding werd aangetoond 

tussen de overwegingen die de bestreden beslissing onderbouwen en het dispositief van deze 

beslissing kan de verzoeker ook niet gevolgd worden waar hij stelt dat het redelijkheidsbeginsel werd 

geschonden (RvS 20 september 1999, nr. 82.301).  

 

3.2.5 De verzoeker betoogt tevens dat de bestreden beslissing een schending van artikel 8 van het 

EVRM inhoudt aangezien de vereiste belangenafweging zoals bepaald in artikel 8, tweede lid van het 

EVRM ontbreekt en er in casu sprake zou zijn van een inmenging in zijn gezinsleven. 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

In die mate dat de verzoeker van oordeel zou zijn dat de bestreden beslissing onterecht nalaat te 

motiveren omtrent artikel 8 van het EVRM, wijst de Raad er vooreerst op dat uit artikel 8 van het EVRM 

geen motiveringsplicht kan afgeleid worden. 

 

Om na te gaan of er in het kader van artikel 8 van het EVRM sprake is van een inmenging in het 

gezinsleven, moet nagezien worden of de vreemdeling voor de eerste keer om toelating heeft verzocht, 

dan wel of het gaat om de weigering van een voortgezet verblijf. 

 

Gaat het namelijk om een eerste toelating dan oordeelt het EHRM dat er geen inmenging is en 

geschiedt geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM. In dit geval moet er 

volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de staat om het recht op 

privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, 

Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38). 

Dit geschiedt aan de hand van de „fair balance‟-toets. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt 

dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van artikel 8 van het EVRM 

(EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 

 

Gaat het om een weigering van een voortgezet verblijf dan aanvaardt het EHRM dat er een inmenging is 

en dan dient het tweede lid van artikel 8 van het EVRM in overweging te worden genomen. Het door 

artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het privéleven en voor het familie- en 

gezinsleven is niet absoluut. Binnen de grenzen gesteld door het voormelde lid, is de inmenging van het 

openbaar gezag toegestaan voor zover die bij wet is voorzien, ze geïnspireerd is door een of meerdere 

van de in het tweede lid van artikel 8 van het EVRM vermelde legitieme doelen en voor zover ze 

noodzakelijk is in een democratische samenleving om ze te bereiken.  

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoeker en zijn partner op het ogenblik van 

de bestreden beslissing een verklaring van wettelijke samenwoning hadden afgesloten en dat zij ook 

daadwerkelijk samen leefden. Zo er al grond zou zijn om op grond van deze samenwoonst en de bij 

verzoekers verblijfsaanvraag gevoegde elementen aan te nemen dat er op het moment van de 

bestreden beslissing sprake was van een gezinsleven in België dat valt onder de bescherming van 

artikel 8 van het EVRM, merkt de Raad op dat in casu met de bestreden beslissing aan de verzoeker 
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geen verblijfstitel wordt ontnomen die hem feitelijk tot het uitoefenen van het gezinsleven in België in 

staat stelde. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt en het wordt niet betwist dat de 

verzoeker niet over enig verblijfsrecht in België beschikte. Zijn tijdelijk verblijf, bekomen op grond van 

artikel 9 en 13 van de vreemdelingenwet, nam een einde op 30 juli 2011. Bijgevolg betreft het in casu 

een zogenaamde situatie van eerste toegang en is er in deze stand van het geding geen sprake van een 

inmenging in het gezinsleven van de verzoeker. 

 

De verzoeker kan in deze omstandigheden derhalve niet worden gevolgd in zijn kritiek dat een 

belangenafweging in de zin van artikel 8, tweede lid van het EVRM diende te worden doorgevoerd.  

 

Wel moet in dit geval volgens het EHRM worden onderzocht of er een positieve verplichting is voor de 

staat om het recht op gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut v. 

Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. Nederland, § 38). Dit 

geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt dat er 

een positieve verplichting voor de staat is, dan is er een schending van artikel 8 van het EVRM (EHRM 

17 oktober 1986, Rees v. Verenigd Koninkrijk, § 37).  

 

Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, worden in het kader van een billijke afweging een aantal elementen in rekening 

genomen, met name de mate waarin het gezinsleven daadwerkelijk wordt verbroken bij verwijdering 

naar het land van bestemming, de omvang van de banden in de Verdragsluitende Staat, alsook de 

aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat het gezinsleven elders normaal en 

effectief wordt uitgebouwd of verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige 

elementen van immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde (EHRM 28 juni 2011, nr. 

55597/09, Nuñez v. Noorwegen, par. 70).  

 

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal 

er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM.  

 

Inzake immigratie heeft het EHRM er bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als 

dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan 

hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; 

EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). 

Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene 

verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk 

verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 

2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel 

van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in 

het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te 

controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 

februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en 

Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te 

leggen.  

 

Te dezen merkt de Raad op dat de verzoeker niet concreet aantoont in welke mate er in zijn geval 

belemmeringen of hinderpalen zijn om het gezinsleven verder te zetten in zijn land van herkomst of 

elders. Voor zover de verzoeker pas voor het eerst in de synthesememorie stelt dat van zijn partner, die 

de Franse nationaliteit heeft, niet kan verwacht worden dat zij het land verlaat en dat een langdurige 

verwijdering een moeilijk te herstellen nadeel uitmaakt, werd hogerop reeds vastgesteld dat de 

verzoeker zijn middel op ongeoorloofde wijze heeft uitgebreid. De verzoeker toont niet aan en de Raad 

ziet niet in waarom de verzoeker deze argumentatie niet reeds in het verzoekschrift kon aanbrengen 

zodat dit middelenonderdeel niet ontvankelijk is. Geheel ten overvloede merkt de Raad op dat deze 

loutere beweringen geenszins kunnen volstaan om daadwerkelijke en concrete hinderpalen aan te 

nemen die de verzoeker en zijn partner verhinderen het gezinsleven elders te ontwikkelen of verder te 

zetten.   

 

De verzoeker toont in casu niet aan en uit de voorliggende gegevens blijkt ook niet dat de partner van 

de verzoeker zich niet elders kan begeven, bijvoorbeeld naar Guinee, om aldaar met de verzoeker een 

gezinsleven te beleven. Er blijken in casu dan ook geen hinderpalen te zijn die de verzoeker verhinderen 

om zijn gezinsleven elders te ontwikkelen of verder te zetten.  
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De theoretische uiteenzettingen omtrent artikel 8 van het EVRM en de loutere verwijzing naar bepaalde 

arresten van het EHRM, volstaan evenmin om een schending van verzoekers privéleven in de zin van 

artikel 8 van het EVRM aan te tonen. Ook wat de uiteenzetting omtrent het privéleven betreft voert de 

verzoeker pas voor het eerst in de synthesememorie een feitelijk betoog zodat hij ook op dit punt zijn 

middel op ongeoorloofde wijze uitbreidt. Er kan niet worden ingezien waarom deze nieuwe feitelijke 

argumentatie niet reeds in het verzoekschrift kon worden aangevoerd. De pas voor het eerst in de 

synthesememorie opgenomen feitelijke uiteenzetting omtrent de schending van het privéleven conform 

artikel 8 van het EVRM is, zoals hoger reeds vastgesteld, laattijdig en onontvankelijk.  

 

Uit hetgeen voorafgaat volgt dat de verzoeker geen schending van artikel 8 van het EVRM aannemelijk 

maakt. 

 

3.2.6 Waar de verzoeker stelt dat “bovendien het belang van verzoeker, wat door de wet niet wordt 

omschreven, maar geïnterpreteerd wordt door de Raad indien dit belang niet in strijd is met artikel 10 en 

11 van de Grondwet alsook dient Uw raad erover te waken dat het belang niet op een buitensporige 

restrictieve of formalistische wijze wordt toegepast”, merkt de Raad op dat verzoekers belang bij de 

voorliggende vordering in casu niet betwist wordt. Voor zover de verzoeker de schending van artikel 10 

en 11 van de grondwet tracht aan te voeren, kan er pas sprake zijn van een schending van het daarin 

vervatte gelijkheidsbeginsel indien met feitelijke en concrete gegevens wordt aangetoond dat gelijke 

gevallen ongelijk werden behandeld (RvS 5 maart 2004, nr. 128.878; RvS 5 januari 2007, nr. 166.369). 

De verzoeker brengt echter geen enkel gegeven bij dat toelaat na te gaan of er in casu sprake is van 

gelijke gevallen die ongelijk werden behandeld. Een schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, voor zover al op ontvankelijke wijze aangevoerd, blijkt dan ook niet. 

 

3.2.7 De verzoeker kan zich niet dienstig beroepen op de toepassing van artikel 21 van de 

vreemdelingenwet daar dit artikel de situaties van terugwijzingen en uitzettingen betreft, met name 

situaties waarbij de minister de vreemdeling die niet in het Rijk gevestigd is, kan terugwijzen wanneer 

deze de openbare orde of de veiligheid van het land heeft geschaad of de aan zijn verblijf gestelde 

voorwaarden zoals die door de wet zijn vastgesteld niet heeft nageleefd. De bestreden beslissing betreft 

geenszins een terugwijzing of uitzetting en werd niet genomen op grond van artikel 21 van de 

vreemdelingenwet, zodat de verzoeker niet op dienstige wijze de schending van voormeld artikel kan 

aanvoeren. 

 

De aangevoerde schending van artikel 21 van de vreemdelingenwet mist juridische grondslag. 

 

3.2.8 De Raad merkt op dat het verzoekschrift overeenkomstig artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de 

vreemdelingenwet op straffe van nietigheid een uiteenzetting moet bevatten van de feiten en middelen 

die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder ‘middel’ in de zin van deze bepaling 

moet worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de 

wijze waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 4 mei 2004, nr. 

130 972; RvS 1 oktober 2004, nr. 135 618; RvS 17 december 2004, nr. 138 590).  

 

De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de rechtsregel of het rechtsbeginsel wordt 

aangeduid dat zou zijn geschonden als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de 

bestreden beslissing werd geschonden. De Raad stelt vast dat de verzoeker verzuimt om uiteen te 

zetten op welke wijze de bestreden beslissing een schending inhoudt van artikel 191 van de Grondwet 

of van de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007. Het middel is dan ook niet ontvankelijk wat de 

aangevoerde schending van deze bepalingen betreft. 

 

Ook waar de verzoeker verwijst naar de evenredigheidstoets die vereist zou zijn volgens de nieuwe wet 

van 8 juli 2011, stelt de Raad vast hij niet verwijst naar een precieze wettelijke bepaling die hij 

geschonden acht. De verzoeker brengt ook op dit punt geen ontvankelijk middel of onderdeel van een 

middel aan. 

 

3.3 Het enige middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

4. Kosten 

 

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

partij.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven juni tweeduizend dertien door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT C. DE GROOTE 

 


