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 nr. 129 313 van 15 september 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, thans de minister van 

Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 14 augustus 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 26 juli 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 27 augustus 2013 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 11 juni 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 augustus 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij, bijgestaan door advocaat A. HAEGEMAN loco 

advocaat M. SAMPERMANS en van attaché F. MONDELAERS, die verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn. 

 

Op 29 januari 2013 dient de verzoekende partij een aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie in haar hoedanigheid van partner in het kader van een wettelijk 

geregistreerd partnerschap met P.S, van Belgische nationaliteit. 
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Op 26 juli 2013 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de 

bestreden beslissing, waarvan de redengeving luidt als volgt: 

 

“(…) 

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: facturen op naam van beiden. Deze dateren niet van meer dan 

een jaar voor de aanvraag.  

Foto's op skydrive. De datum van deze foto's kunnen niet achterhaald worden. Facebook van 

betrokkene. Daaruit blijkt dat ze een relatie hebben sedert 01.12.2012. Intake in het huis van het 

Nederlands dd 25.04.2013.  

Aanmelding inburgeringscursus 29.04.2013  

Verklaring van de partner, haar moeder en derden. Hieruit blijkt dat betrokkenen een relatie hebben 

sedert iets meer dan een jaar voor de aanvraag.  

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.  

De Belgische onderdaan legt loonfiches voor van de maanden januari, februari en maart 2012. De 

inkomsten die daarop vermeld staan zijn niet voldoende rekening houdend met 120% van het geldende 

integratie-inkomen. Daarnaast legt ze werkloosheidsuitkeringen voor voor de periode van 06.12 tot 

12.12. Nergens wordt er een bewijs aangebracht dat ze actief op zoek is naar werk. De Belgische 

onderdaan legt eveneens haar aanslagbiljet voor van het inkomstenjaar 2011, aanslagjaar 2012. Hieruit 

blijkt dat er een opzegvergoeding uitbetaald werd. De inkomsten hierop vermeld zijn eveneens 

onvoldoende;  

Het recht op verblijf wordt daarom geweigerd aan betrokkene. Wettelijke basis Artikel 7, 1,2° van de wet 

van 15.12.1980. Regelmatig verblijf verstreken. Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het 

grondgebied van het Rijk te verlaten binnen 30 dagen..” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel dat nog weerhouden wordt in de synthesememorie voert de verzoekende partij 

de schending aan van de zorgvuldigheidsplicht juncto de motiveringsplicht. 

 

Het middel in de synthesememorie luidt als volgt:  

 

“Met betrekking tot het eerste en enige middel: Schending van de zorgvuldigheidsplicht juncto 

motiveringsplicht.  

Verweerster is onzorgvuldig te werk gegaan, door zomaar, zonder het inwinnen van verdere informatie, 

te besluiten dat verzoeker niet ten laste is van de referentiepersoon.  

Er werd door de Belgische staat onzorgvuldig onderzoek geleverd naar de situatie van verzoeker.  

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te 

stoelen op correcte feitenvinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete 

omstandigheden van de zaak. . .” 

 

2.2. De verwerende partij beantwoordde dit onderdeel als volgt in haar nota:  

 

“ (…) 2. De verblijfsaanvraag wordt daarnaast geweigerd omdat de referentiepersoon over onvoldoende 

bestaansmiddelen beschikt.  

Ook hier doet [de raadsman van] verzoeker niet de minste moeite om de concrete motieven ter zake te 

ontkrachten.  

Hij ontkent de motieven van de bestreden beslissing zonder meer.  

Vervolgens verwijt hij de "Minister van Binnenlandse Zaken" van "onbehoorlijk gedrag"( ... ) en vindt hij 

het middel "ernstig".  
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De kritiek is kennelijk ongegrond.  

ONBEHOORLIJK PROCESGEDRAG  

Eerder werd Mter. S. door Uw Raad beschuldigd van onbehoorlijk procesgedrag (RvV 17december 

2012, nr. 93.824).  

De Raad merkte toen op dat hij, als beroepsbeoefenaar evenals niet onbekend met het 

vreemdelingenrecht, mede verantwoordelijk is voor misbruik van de procedure.  

Dat is te dezen ook het geval.  

Daarnaast wordt onder meer in de volgende zaken analoog procesgedrag vastgesteld:  

Zo gaat de heer S. in beroep tegen een beslissing waarbij vastgesteld wordt dat de leeftijdsvoorwaarde 

onbetwistbaar niet vervuld is en dient hij vervolgens opnieuw een verblijfsaanvraag in bij het bestuur 

hoewel de leeftijdsvoorwaarde nog steeds niet vervuld is (rol-nr. 136.446. - ov-nr. 7.521.937);  

Zo betwist de heer S. in zijn verzoekschrift tot nietigverklaring de vaststelling dat met slechts één foto 

een duurzame relatie niet kan bewezen worden (rol-nr.136.477 - ov-nr 6.962.565).  

De heer S. lijkt een spookrijder in het Vreemdelingenrecht. ..” 

 

2.3.1. Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

vreemdelingenwet), “doet de Raad uitspraak op basis van de synthesememorie behoudens wat de 

ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft.” 

 

Vooreerst wordt er opgemerkt dat geen grief is ontwikkeld tegen het bevel om het grondgebied te 

verlaten. Luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op 

straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten 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).  Het enige middel richt zich enkel tegen de 

beslissing tot weigering tot verblijf van meer dan drie maanden. 

 

Het beroep dat gericht is tegen de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten is 

onontvankelijk. 

 

2.3.2. Wat de bestreden beslissing betreft die de weigering tot verblijf van meer dan drie maanden 

inhoudt. 

 

In het middel, weerhouden in de synthesememorie, wordt niet meer een grief gericht tegen het 

determinerend motief van de bestreden beslissing dat stelt: 

 

“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: facturen op naam van beiden. Deze dateren niet van meer dan 

een jaar voor de aanvraag.  

Foto's op skydrive. De datum van deze foto's kunnen niet achterhaald worden. Facebook van 

betrokkene. Daaruit blijkt dat ze een relatie hebben sedert 01.12.2012. Intake in het huis van het 

Nederlands dd 25.04.2013.  

Aanmelidng inburgeringscursus 29.04.2013  

Verklaring van de partner haar moeder en derden. Hieruit blijkt dat betrokkenen een relatie hebben 

sedert iets  

meer dan een jaar voor de aanvraag. (…).” 

 

Deze motieven zijn afdoend om de bestreden beslissing te schragen.  

 

Waar de verzoekende partij meent dat onzorgvuldig onderzoek is geschied omdat geen informatie is 

ingewonnen naar het ten laste zijn van de verzoekende partij van haar partner, zou deze vaststelling 

maar tot de nietigheid van de bestreden beslissing leiden indien de verzoekende partij aantoont dat het 

eerste, ook determinerende motief dat stelt dat niet afdoend is bewezen dat de verzoekende partij met 

haar partner een stabiele en duurzame relatie heeft in toepassing van artikel 40ter van de 
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vreemdelingenwet, behept is door een geschonden rechtsregel. Immers indien dit niet het geval is, is 

het tweede motief dat stelt dat niet is aangetoond dat de Belgische partner van de verzoekende partij 

over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt, overtollig.  

 

Gelet op deze vaststelling kan een eventueel vastgesteld gebrek dat de motiverings- en 

zorgvuldigheidsplicht betreft niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing die een 

weigering tot verblijf van meer dan drie maanden betreft.  

 

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

 

2.3.3. Volledigheidshalve weze nog opgemerkt dat de beschouwingen van de verwerende partij onder 

“onbehoorlijk procesgedrag” in casu niet dienstig zijn. De bestreden beslissing en het beroep hiertegen 

gericht, betreffen de verzoekende partij en niet haar raadsman, terwijl in casu geen misbruik van 

procedure kan worden vastgesteld. 

 

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 vijftien september tweeduizend veertien 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. BEELEN 

 

 

 


