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 nr. 121 363 van 24 maart 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 Guatemalaanse nationaliteit te zijn, op 

19 december 2013 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten van 

14 november 2013. 

 

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 30 december 2013 met 

refertenummer REGUL X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 februari 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 maart 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. VAN DER SCHUEREN, die loco advocaat R. JESPERS 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat E. IMPENS, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker deed op 11 september 2012, onder een bijlage 3, een aankomstverklaring te Brecht. Hij deed 

er een verblijfsaanvraag in het kader van artikel 9, tweede lid van de vreemdelingenwet, in de 

hoedanigheid van student. Die aanvraag werd op 5 oktober 2012, onder een bijlage 40, niet in 

overweging genomen daar het registratieformulier van de Universiteit van Antwerpen geen bewijs was 

dat verzoeker als regulier student was ingeschreven conform de artikelen 58 en 59 van de 

vreemdelingenwet en hij geen bewijs leverde van voldoende financiële middelen conform artikel 60 van 

de vreemdelingenwet. Hij keerde terug naar Guatemala en deed op 7 maart 2013 een nieuwe 

aankomstverklaring te Brecht, onder een bijlage 3. Hij ondertekende op 21 mei 2013, samen met 
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mevrouw D. J. N, te Brecht, een verklaring van wettelijke samenwoning. Verzoeker diende op 22 mei 

2013, onder een bijlage 19ter, een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een burger 

van de Europese Unie, in de hoedanigheid van partner in het kader van een wettelijk geregistreerd 

partnerschap. Hij overlegde volgende documenten: paspoort, geboorteakte, bewijs ongehuwde staat, 

tenlasteneming, bewijzen inkomsten, bewijs goed gedrag en zeden, bewijzen duurzame relatie. Hij werd 

op 16 september 2013 uitgenodigd om volgende documenten voor te leggen: bewijzen van de 

bestaansmiddelen van de Belg met betrekking tot de laatste twaalf maanden, kopie geregistreerde 

huurovereenkomst of eigendomsakte met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de in België 

vervoegde persoon, bewijs ziektekostenverzekering. Hij nam er kennis van op 24 september 2013. Het 

Bestuur weigerde op 14 november 2013, onder een bijlage 20, het verblijf van meer dan drie maanden 

en beval hem het grondgebied te verlaten, daar hij op niet afdoende wijze had aangetoond een 

duurzame en stabiele relatie te hebben van tenminste twee jaar met zijn partner. Hij brengt evenmin het 

bewijs aan dat zij als partners gedurende 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 deze ontmoetingen in totaal 45 dagen of meer betreffen of dat zij een 

gemeenschappelijk kind hebben. Daarenboven blijkt uit de voorgelegde bewijzen dat de 

bestaansmiddelen van de te vervoegen Belg noch stabiel, noch toereikend zijn. Het betreft de bestreden 

beslissing: 

 

“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBUJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN MET BEVEL OM 

HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid van hét 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 22.05.2013 werd 

ingediend door (…). 

om de volgende reden geweigerd: 

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

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

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

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

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

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

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

gemeenschappelijk kind hebben. 

Betrokkene legt volgende bewijzen voor: 

-Een aanvraag als verblijf van student: deze documenten dateren van september 2012. Op basis van 

deze gegevens kan niet worden vastgesteld dat betrokkenen elkaar reeds 2 jaar kennen en een 

duurzame en stabiele relatie hebben. 

-Uit de gegevens van het rijksregister blijkt dat betrokkene sedert 11 september 2012 op hetzelfde adres 

ingeschreven staat als zijn partner. Deze datum is te recent om als bewijs te kunnen dienen dat 

betrokkenen reeds één jaar onafgebroken samengeleefd hebben voor het indienen van de 

vestigingsaanvraag. 

-Foto s: Er werden een aantal ongedateerde foto's voorgelegd. Echter, gezien deze foto's niet gedateerd 

zijn kan niet worden nagegaan van wanneer ze dateren en kunnen ze niet dienen als afdoende bewijs 

van de stabiele en duurzame relatie. 

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

Belg de Belgische onderdaan moet aantonen dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige 

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

bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan honderd twintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 

14, §1, 3° van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. 

Uit de voorgelegde bewijzen van de bestaansmiddelen van de Belg blijkt dat deze noch stabiel, noch 

toereikend noch regelmatig zijn. Immers, er werd een overzicht van de rekeningen van de Belgische 

partner voorgelegd. Uit deze 3 rekeningen, waaronder 2 zichtrekeningen staat er samen een bedrag van 

476,55€ op. Op de spaarrekening staat een bedrag van 1641,43€. Aan de hand van deze rekeningen 

kunnen we dus niet stellen dat de Belgische over stabiele, toereikende en regelmatige inkomsten 

beschikt. 

Verder werd er een verklaring voorgelegd van de Belgische partner waaruit blijkt dat zij vrijwilligerswerk 

heeft gedaan in Guatemala en sedert haar terugkeer naar België geen recht heeft op 

werkloosheidsuitkering. Er werden dus geen enkele inkomsten van zowel de Belg als betrokkene 

voorgelegd. Bijgevolg is met de voorgelegde bewijzen niet bewezen dat de Belgische onderdaan 

voldoet aan de gestelde voorwaarde inzake bestaansmiddelen. 
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Het recht op verblijf wordt daarom geweigerd aan betrokkene en 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. Regelmatig verblijf in België verstreken.…“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert een enig middel aan: 

 

“Schending van artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motivering van 

bestuurshandelingen. Schending van de materiële motiveringsplicht. Schending van art. 7, 47/13 en 62 

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

en de verwijdering van vreemdelingen. Schending 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. De beslissing stelt: 'in uitvoering van artikel 52 §4, 5de lid van het 

koninklijk besluit van 8 oktober 1 981 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 de Unie, die op 22.5.201 3 werd ingediend om volgende redenen geweigerd. Dat de 

bestreden beslissing ook een bevel geeft om het grondgebied te verlaten. 

Eerste onderdeel, 

Er wordt geen enkele motivering gegeven voor het bevel. De beslissing geeft met betrekking tot het 

bevel geen materiële motieven op. Het bevel vereist een eigen motivering. Verzoeker verwijst naar de 

vaststaande rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, waarin gesteld wordt dat de 

wettelijke basis voor het bevel dient aangegeven te worden, en dat, zo deze (artikel 7) gegeven wordt 

nog dient gemotiveerd te worden (arrest nr. 1 01 637 van 25 april 201 3, inzake Amri t. Belgische staat; 

arrest nr. 101 636 van 25 april 2013 inzake Nagesart. Belgische staat; arrest nr. 111 352 van 30 mei 

2013 inzake Talbi t. Belgische staat).  Ondergeschikt en voor de volledigheid: Artikel 52, §4, 5de lid van 

het Vreemdelingenbesluit houdt een discretionaire en geen gebonden bevoegdheid in, in hoofde van de 

Belgische staat. Het artikel stelt letterlijk dat 'desgevallend' een bevel om het grondgebied te verlaten 

wordt gegeven. Het woord 'desgevallend' bevestigt dat het niet in alle gevallen zo is; waarom het in dit 

geval dus wel wordt afgeleverd dient gemotiveerd te worden. De verder geciteerde rechtspraak maakt 

dit duidelijk. Verzoeker verwijst naar het arrest nr. 64 084 van 28 juni 2011 van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen waarin eveneens geoordeeld werd over een bijlage 20 met bevel, zoals in 

casu. De RVV vernietigde in het arrest van 28 juni 2011 de beslissing in haar geheel. Het arrest geeft 

volgende motivering, waarbij verzoeker zich volledig aansluit: (…). De Belgische Staat tekende 

cassatieberoep aan tegen dit arrest van de RW bij de Raad van State. In het arrest nr. 220.340 van 19 

juli 201 2 verwerpt de Raad van State het cassatieberoep met volgende motivering, waarbij verzoeker 

zich aansluit en die van toepassing is in onderhavige zaak. (…)  De beslissing dient bijgevolg in haar 

geheel vernietigd te worden. Ten overvloede en ondergeschikt merkt verzoeker ook nog het volgende 

op. Dat gedaagde te kennen zou geven dat art. 7 van de Vreemdelingen gewijzigd is en dat er thans 

geen sprake meer is van een discretionaire bevoegdheid in hoofde van gedaagde. Evenwel verandert 

zulks niets aan de gebrekkige motivering van de bestreden beslissing. Immers art. 52§4, 5de lid stelt 

duidelijk dat er "desgevallend" een bevel wordt afgeleverd. Dat in tegenstelling tot hetgeen gedaagde 

beweert dit geen afbreuk doet aan de hogere rechtsnorm zoals geformuleerd in art. 7 van de 

Vreemdelingenwet. Artikel 7 vereist ook een motivering omtrent het niet bestaan of het niet aanmerking 

nemen van meer voordelige bepalingen in een internationaal verdrag, zo ondermeer in casu waar het 

over een gezinsleven gaat het niet in aanmerking nemen van artikel 8 EVRM. Zeer zeker doet het geen 

afbreuk aan de verplichting om te motiveren waarom verzoeker een bevel wordt betekend. De beslissing 

dient in haar geheel te worden vernietigd. Ten overvloede verwijst verzoeker naar het arrest nr. 104 758 

van de RvV van 11 juni 2013 inzake Halimi tegen Belgische Staat waarin gesteld wordt dat wanneer de 

toepasselijke wetgeving de vrijheid laat aan het bestuur om al dan niet een beslissing te nemen er dient 

gemotiveerd te worden. 

Tweede onderdeel, 

Artikel 47/13 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat bij het nemen van een beslissing tot verwijdering de 

minister of zijn gemachtigde rekening houdt met het hoger belang van het kind, het gezins- en 

familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. Een bevel 

om het grondgebied te verlaten is een beslissing tot verwijdering (artikel 1, 6° Vreemdelingenwet). Elk 

bevel waar een aspect van gezins- of familieleven bij betrokken is dient betrokken te worden. De 

minister dient er rekening mee te houden. Dit betekent dat over het gezins- en familieleven dient 

gemotiveerd te worden in die zin dat het bevel moet motiveren waarom het gezins- en familieleven een 

verwijderingsmaatregel niet in de weg staat. Dit dient concreet in de beslissing met betrekking tot het 
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bevel aangetoond te worden. Dergelijke motivering is in geen enkel opzicht met betrekking tot het bevel 

aanwezig in de bestreden beslissing. 

Derde onderdeel, 

In de beslissing wordt gesteld dat niet zou bewezen zijn dat verzoeker en mevrouw D. J. ruim twee jaar 

mekaar kenden, voorafgaand aan de afspraak. Concreet stelt de bestreden beslissing: (…). De 

beslissing voegt een voorwaarde toe aan de wet die er niet in staat.” 

 

2.2.1. In het eerste onderdeel gaat verzoeker uit van een verkeerde lezing van de bestreden beslissing 

door te stellen dat de beslissing geen eigen motivering bevat. 

 

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

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht 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. De bestreden beslissing geeft duidelijk de motieven aan op grond waarvan de beslissing is 

genomen.  

 

In de bestreden beslissing wordt aangaande het bevel om het grondgebied te verlaten gemotiveerd: 

 

“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. Regelmatig verblijf in België verstreken.” 

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar 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. 

 

2.2.2. Verzoeker voert in een tweede onderdeel aan dat het bestreden bevel een motivering dient te 

bevatten in toepassing van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. 

 

Uit het dossier blijkt dat verzoeker op 22 mei 2013 een aanvraag op grond van artikel 40ter van de 

vreemdelingenwet heeft ingediend. Hij heeft volgende gegevens bijgebracht: 

 

“- Een aanvraag als verblijf van student: deze documenten dateren van september 2012. Op basis van 

deze gegevens kan niet worden vastgesteld dat betrokkenen elkaar reeds 2 jaar kennen en een 

duurzame en stabiele relatie hebben. 

- Uit de gegevens van het rijksregister blijkt dat betrokkene sedert 11 september 2012 op hetzelfde 

adres ingeschreven staat als zijn partner. Deze datum is te recent om als bewijs te kunnen dienen dat 

betrokkenen reeds één jaar onafgebroken samengeleefd hebben voor het indienen van de 

vestigingsaanvraag. 

- Foto’s: Er werden een aantal ongedateerde foto's voorgelegd. Echter, gezien deze foto's niet 

gedateerd zijn kan niet worden nagegaan van wanneer ze dateren en kunnen ze niet dienen als 

afdoende bewijs van de stabiele en duurzame relatie. 

- de voorgelegde bewijzen van de bestaansmiddelen: 3 rekeningen, waaronder 2 zichtrekeningen staat 

er samen een bedrag van 476,55€ op. Op de spaarrekening staat een bedrag van 1641,43€. Aan de 

hand van deze rekeningen kunnen we dus niet stellen dat de Belgische over stabiele, toereikende en 

regelmatige inkomsten beschikt. Verder werd er een verklaring voorgelegd van de Belgische partner 

waaruit blijkt dat zij vrijwilligerswerk heeft gedaan in Guatemala en sedert haar terugkeer naar België 

geen recht heeft op werkloosheidsuitkering. Er werden dus geen enkele inkomsten van zowel de Belg 

als betrokkene voorgelegd. Bijgevolg is met de voorgelegde bewijzen niet bewezen dat de Belgische 

onderdaan voldoet aan de gestelde voorwaarde inzake bestaansmiddelen.” 

 

Verzoeker toont niet aan met welke van voornoemde gegevens die zijn opgesomd en onderzocht in de 

bestreden beslissing, geen rekening is gehouden bij het nemen van het bevel om het grondgebied te 

verlaten.  
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2.2.3. in een derde onderdeel stelt verzoeker dat de verwerende partij een voorwaarde toevoegt aan de 

vreemdelingenwet. 

 

De bestreden beslissing bestaat uit twee motieven: enerzijds wordt vastgesteld dat verzoeker niet op 

afdoende wijze heeft aangetoond een duurzame en stabiele relatie te hebben en anderzijds wordt 

vastgesteld dat verzoeker niet heeft aangetoond dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen beschikt. 

 

Het tweede motief in de bestreden beslissing luidt: 

 

“Uit de voorgelegde bewijzen van de bestaansmiddelen van de Belg blijkt dat deze noch stabiel, noch 

toereikend noch regelmatig zijn. Immers, er werd een overzicht van de rekeningen van de Belgische 

partner voorgelegd. Uit deze 3 rekeningen, waaronder 2 zichtrekeningen staat er samen een bedrag van 

476,55€ op. Op de spaarrekening staat een bedrag van 1641,43€. Aan de hand van deze rekeningen 

kunnen we dus niet stellen dat de Belgische over stabiele, toereikende en regelmatige inkomsten 

beschikt. 

Verder werd er een verklaring voorgelegd van de Belgische partner waaruit blijkt dat zij vrijwilligerswerk 

heeft gedaan in Guatemala en sedert haar terugkeer naar België geen recht heeft op 

werkloosheidsuitkering. Er werden dus geen enkele inkomsten van zowel de Belg als betrokkene 

voorgelegd. Bijgevolg is met de voorgelegde bewijzen niet bewezen dat de Belgische onderdaan 

voldoet aan de gestelde voorwaarde inzake bestaansmiddelen.” 

 

Verzoeker laat voornoemd motief ongemoeid. Dit is in het kader van een aanvraag op grond van artikel 

40ter van de vreemdelingenwet een determinerend motief in die zin dat het alleen al de bestreden 

beslissing kan dragen. De kritiek van verzoeker tegen het motief aangaande de duurzame en stabiele 

relatie is gericht tegen een overtollig motief en kan derhalve niet tot de vernietiging leiden. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3. Kosten 

 

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 

 

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 vierentwintig maart tweeduizend veertien 

door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 


