
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 119 329 van 21 februari 2014 

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 Gambiaanse nationaliteit te zijn, op 28 oktober 2013 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van 12 september 2013 van de gemachtigde van de staatssecretaris van Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 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 20 november 2013 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 8 januari 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 februari 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. DRIESEN, die loco advocaat L. VAN  EECKHAUT verschijnt 

voor de verzoekende partij en van attaché A. LAGAE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker sluit op 16 maart 2013 een verklaring van wettelijke samenwoning af met zijn Belgische 

partner.  

 

1.2. Op 26 maart 2013 dient verzoeker een aanvraag in om een verblijfskaart als familielid van een 

burger van de Europese Unie, met name in functie van gezinshereniging met zijn Belgische partner.  

 

1.3. Op 12 september 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris van Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) een beslissing tot 
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weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

20). Verzoeker wordt hiervan in kennis gesteld op 27 september 2013. 

Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden 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 26.03.2013 werd 

ingediend door: 

Naam: J. 

Voornaam: B 

Nationaliteit: G 

(…) 

om de volgende reden geweigerd: 

Betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van meer 

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

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

tenminste twee jaar met haar partner, zoals vereist door artikel 40bis, §2, 2° van de wet van 15.12.1980. 

Betrokkene brengt onvoldoende bewijs aan 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 als partners één jaar on- onderbroken hebben samengeleefd voor de aanvraag of dat 

zij een gemeenschappelijk kind hebben. 

Betrokkene legt volgende documenten voor: 

- meerdere ongedateerde correspondentie en foto's: aangezien er niet kan nagegaan worden 

wanneer deze brie- ven geschreven werden / foto's genomen werden, kunnen ze niet aanvaard worden 

als afdoende bewijs van het duurzame en stabiele karakter van de aangehaalde relatie tussen 

betrokkene en de referentiepersoon. 

- meerdere niet-digitaal gedateerde foto's: deze foto's zijn weliswaar van een handgeschreven datum 

voorzien, welke echter niet op hun feitelijkheid en waarachtigheid kunnen getoetst worden. Bijgevolg 

kan er niet met zekerheid nagegaan worden wanneer deze foto's genomen werden, en kunnen deze 

niet aanvaard worden als vol- doende bewijs van de duurzame en stabiele relatie tussen betrokkenen. 

- meerdere digitaal gedateerde foto's, elektronische gesprekken, mailverkeer, reservatie 

bioscooptickets (vanaf februari 2012): deze foto's en correspondentie zijn onvoldoende recent om 

aanvaard te worden als afdoende bewijs van het duurzame en stabiele karakter van de aangehaalde 

relatie tussen betrokkenen. Immers, ze tonen niet aan dat betrokkene en de referentiepersoon elkaar 

ten minste 2 jaar voor de aanvraag kennen. 

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

15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging. 

Bijgevolg wordt het recht op verblijf geweigerd aan betrokkene. Het Al van betrokkene dient te worden 

ingetrokken. 

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

Wettelijke basis: artikel 7, § 1, 2° van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België is verstreken.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert in een eerste en enig middel de schending aan van het redelijkheidsbeginsel. Het 

middel wordt als volgt uiteengezet: 

 

“Het is zeer duidelijk dat de personen op de foto's wel degelijk verzoeker en zijn huidige Belgische 

partner zijn. 

Uit de veelvoud van stukken en foto's dewelke zijn neergelegd wil verzoeker en zijn partner aanduiden 

dat zijn een hechte en duurzame relatie hebben zoals de wet vereist. 

  

Verweerster stelt dat de handgeschreven data niet kunnen getoetst worden op hun waarachtigheid. 

Dit is evenveel zeggen dat verzoeker en zijn vriendin de waarheid niet zeggen. 

Om een relatie te bewijzen zijn het juist de stukken dewelke zijn voorgelegd door verzoeker en zijn 

vriendin die een duurzame relatie kunnen aantonen. 

Het gaat om gezamenlijke foto's, mailverkeer tussen beide partners en brieven. 

Uit de veelheid van stukken en bewijzen dewelke zijn voorgelegd kan wel degelijk tot de conclusie 

worden gekomen dat er sprake is van een duurzame en stabiele relatie. 

Op heden wonen verzoeker en zijn partner reeds sinds 16 maart 2013 ononderbroken samen onder 

hetzelfde dak en delen zij hun huishouding. 
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Het is in huidige tijd mogelijk om digitaal correspondentie en foto's en dergelijke meer, af te drukken en 

neer te leggen en dat is wat verzoeker en zijn vriendin in de mate van het mogelijke hebben gedaan, 

zoals ook blijkt uit het dossier. 

Gelet op de veelheid van bewijzen is de huidige negatieve beslissing van verweerster niet redelijk en in 

overeenstemming met de voorgelegde stukken en de realiteit.” 

 

2.2. Het redelijkheidsbeginsel staat 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 de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 

september 1999, nr. 82.301). 

 

De aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel wordt onderzocht in het licht van 40bis van de 

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet) op grond waarvan de beslissing is 

genomen. 

 

2.3. 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; (…)” 

 

De Raad wijst erop dat de vreemdelingenwet uitdrukkelijk stelt dat bewijzen dienen te worden 

neergelegd van een duurzame en stabiele partnerrelatie.  

Voor wat betreft het aantonen van het duurzaam en stabiel karakter van de relatie, somt de 

vreemdelingenwet drie situaties op: 

- Het bewijs dat de partners gedurende minstens één jaar, voorafgaand aan de aanvraag, in België of 

elders hebben samengewoond,  

- Het bewijs dat de partners elkaar sedert ten minste twee jaar, voorafgaand aan de aanvraag, 

kennen en het bewijs  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.  

- Het hebben van een gemeenschappelijk kind.  

Wanneer de relatie tussen de partners niet valt onder de eerste of tweede situatie, stelt de 

Vreemdelingenwet aldus dat het duurzaam en stabiel karakter enkel wordt aangetoond indien de 

partners bewijzen dat ze elkaar sedert ten minste twee jaar voorafgaand aan de aanvraag kennen, 

contact onderhielden en elkaar ontmoet hebben gedurende een welbepaalde periode. 

 

2.4. De bewijslast inzake het aantonen van een duurzame en stabiele partnerrelatie ligt bij de aanvrager 

en is, bij gebrek aan enige reglementaire bepaling aangaande de bewijsstukken die kunnen overgelegd 

worden, vrij. De gemachtigde beschikt over een zeer ruime appreciatiebevoegdheid bij de beoordeling 

van de neergelegde stukken, waarop de Raad enkel vermag een marginale wettigheidstoetsing uit te 

oefenen. 

 

2.5. In casu wordt de aanvraag om verblijfskaart geweigerd omdat de gemachtigde oordeelt dat 

verzoeker niet op afdoende wijze heeft aangetoond een duurzame en stabiele relatie te hebben met zijn 

Belgische partner zodat verzoeker niet voldoet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het 

recht van verblijf van meer dan drie maanden.  

 

Verzoeker betwist deze beoordeling en meent dat het nodige bewijs werd aangebracht.  
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Verzoeker verwijst met name naar de veelheid van stukken en bewijzen die werden overgemaakt.  

 

De Raad stelt vast dat uit het administratief dossier en de bestreden beslissing blijkt dat er inderdaad 

meerder correspondentie en foto’s werden voorgelegd, maar dat verzoeker hiermee niet heeft 

aangetoond dat hij en zijn Belgische partner minstens één jaar voorafgaand aan de aanvraag van 26 

maart 2013 onafgebroken hebben samengewoond of dat hij en zijn Belgische partner elkaar sedert ten 

minste twee jaar voorafgaand aan de aanvraag van 26 maart 2013 kennen.  

 

In het verzoekschrift wordt zelf aangegeven dat verzoeker en zijn partner sinds 16 maart 2013 

ononderbroken samen onder hetzelfde dak wonen en de huishouding delen. Dit betekent dat op datum 

van de aanvraag van 26 maart 2013 verzoeker en zijn partner nog niet één jaar hebben 

samengewoond.  

 

Voorts blijkt uit het administratief dossier en de bestreden beslissing dat een deel van de overgemaakte 

foto’s en correspondentie niet is gedateerd.  Nu deze brieven en foto’s niet voorzien zijn van een datum 

kan niet worden nagegaan wanneer ze werden geschreven of genomen. Het is dan ook niet onredelijk 

van de gemachtigde om te besluiten dat deze ongedateerde correspondentie en foto’s niet kunnen 

worden aanvaard als voldoende bewijs van de duurzame en stabiele relatie tussen verzoeker en zijn 

Belgische partner.  

 

Verder werden meerdere niet-digitaal gedateerde foto’s voorgelegd die werden voorzien van een 

handgeschreven datum, zoals blijkt uit de bestreden beslissing en het administratief dossier.  Het is niet 

onredelijk van de gemachtigde om te twijfelen aan de feitelijkheid en waarachtigheid van de 

handgeschreven data omdat de data immers eigenhandig door verzoeker en zijn Belgische partner 

werden aangebracht. Er is geen enkel objectief element in het administratief dossier aanwezig dat de 

feitelijkheid en waarachtigheid van de handgeschreven data ondersteunt. De gemachtigde kan dan ook 

redelijkerwijze besluiten dat er niet met zekerheid kan worden nagegaan wanneer deze foto’s werden 

genomen. Bijgevolg kunnen ze dan ook niet worden aanvaard als voldoende bewijs van de duurzame 

en stabiele relatie tussen verzoeker en zijn Belgische partner.  

 

Tenslotte werden meerdere digitaal gedateerde foto’s, elektronische gesprekken, mailverkeer en andere 

gedateerde documenten neergelegd. In de bestreden beslissing wordt er op gewezen dat deze 

documenten dateren vanaf februari 2012. Dit vindt steun in het administratief dossier. Aangezien de 

aanvraag werd ingediend op 26 maart 2013, tonen deze documenten niet aan dat verzoeker en zijn 

Belgische partner elkaar ten minste twee jaar voorafgaand aan de aanvraag kennen. De gemachtigde 

kan dan ook redelijkerwijze oordelen dat deze documenten onvoldoende recent zijn om te worden 

aanvaard als afdoende bewijs van het duurzame en stabiele karakter van de aangehaalde relatie.  

 

2.6. De Raad moet vaststellen dat de gemachtigde in redelijkheid, ondanks de veelheid van 

documenten voorgelegd n.a.v. de aanvraag van 26 maart 2013, kon oordelen dat verzoeker niet op 

afdoende wijze heeft aangetoond een stabiele en duurzame relatie te hebben zoals vereist door artikel 

40bis, § 2, 2° juncto artikel 40ter van de vreemdelingenwet.  

 

Met bovenstaand summier betoog maakt verzoeker niet aannemelijk dat de gemachtigde de bestreden 

beslissing niet zorgvuldig heeft voorbereid, noch dat de bestreden beslissing is gestoeld met miskenning 

van de voorliggende gegevens of op grond van een incorrecte feitenvinding. Uit het administratief 

dossier en de bestreden beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden blijkt dat de 

gemachtigde rekening heeft gehouden met alle ter zake dienende stukken die voorlagen op het moment 

van deze bestreden beslissing.  

Bijgevolg toont verzoeker niet aan dat de gevolgtrekkingen die de gemachtigde uit deze feitelijke 

vaststellingen afleidt, kennelijk onredelijk zijn. Het redelijkheidsbeginsel werd niet geschonden. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

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

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1. 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden 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 eenentwintig februari tweeduizend veertien 

door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT M. MAES 

 


