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 nr. 132 707 van 3 november 2014 

in de zaak RvV X 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oekraïense nationaliteit te zijn, op 24 december 2013 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 22 oktober 2013 tot weigering 

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

 

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 7 januari 2014 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 17 september 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

14 oktober 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. DHONDT, die loco advocaat D. DE BEULE verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, 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 Oekraïense nationaliteit te zijn. 

 

Op 23 mei 2013 dient de verzoekende partij een aanvraag in voor een verblijfskaart in de hoedanigheid 

van partner in het kader van een wettelijk geregistreerd partnerschap met een Nederlands onderdaan . 

 

Op 22 november 2013 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris een  beslissing tot 

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

20). Dit is de bestreden beslissing. 
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2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. De verzoekende partij voert onder meer de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel. Een 

onderdeel van het middel luidt: 

 

“2.1. Eerste middel: Schending van de beginselen van behoorlijk en goed bestuur 

o.a. zorgvuldigheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en het redelijkheidsbeginsel en schending van de 

materiële motiveringsverplichting overeenkomstig de artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en artikel 6, 7 en 62 van de 

Vreemdelingenwet. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier én op alle daarin 

vervatte dienstige stukken. 

Het vertrouwensbeginsel houdt in dat een verzoekende partij er alsmede op mag vertrouwen dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris rekening houdt met alle gegevens vervat in het dossier en bekend 

aan de gemachtigde van de staatssecretaris. 

Verzoekster heeft bij haar aanvraag tot het bekomen van een verblijfskaart voor een familielid van een 

Burger van de Europese Unie alsmede een USB stick overgemaakt aan de ambtenaar  werkzaam bij de 

gemeente Riemst. Op voormelde USB stick staan alsmede alle foto's digitaal zodoende kan nagegaan 

worden wanneer juist de foto's genomen werden. 

Verzoekster kan derhalve niet akkoord gaan wanneer de verwerende partij vermeldt dat voorgelegde 

foto's niet voorzien zijn van een datum, waardoor er onmogelijk kan nagegaan worden van wanneer ze 

dateren en ze bijgevolg niet in overweging kunnen genomen worden als afdoende bewijs van de 

stabiele en duurzame relatie. 

Verzoekster heeft wel degelijk foto's overgemaakt van haar en haar partner van elke periode dat ze 

samen waren. 

Indien de verwerende partij de foto's op de USB stick plaats naast alle andere overgemaakte 

documenten en bewijsstukken is het duidelijk dat verzoekster en haar partner een duurzame relatie 

hebben sinds september 2010 en mekaar reeds meer dan drie keer ontmoet hebben in totaal voor 45 

dagen. 

Bij het nemen van de bestreden beslissing d.d. 22 november 2013 heeft de verwerende partij derhalve 

zich schuldig gemaakt aan de schending van de beginselen van behoorlijk en goed bestuur o.a. aan het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en het redelijkheidsbeginsel door geen rekening te 

houden met de foto's die verzoekster speciaal had overgemaakt op een USB stick zodoende de 

verwerende partij precies kon nagaan wanneer de desbetreffende foto's gemaakt werden en deze kon 

plaatsen naast de andere bewijsstukken en overgemaakte documenten. 

Door het nemen van de bestreden beslissing d.d. 22 november 2012 heeft de verwerende partij zich 

eveneens schuldig gemaakt aan de schending van het materiële motiveringsverplichting 

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

van bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet. 

 (…)” 

 

2.2. Dit betoog geeft te kennen dat volgens verzoekende partij zij een USB stick heeft voorgelegd 

waaruit zou moeten blijken dat zij aantoont een tweejarige relatie te hebben met A, een Nederlands 

onderdaan, dit sedert september 2010, en zij en haar partner elkaar meer dan drie keren ontmoetten in 

totaal voor 45 dagen. 

 

De Raad kan slechts vaststellen dat de verwerende partij slechts een partieel administratief dossier 

heeft neergelegd. Alhoewel in de briefwisseling wordt gesproken van een stick die door de gemeente in 

ontvangst is genomen, ontbreekt dergelijke stick in het administratief dossier. De gemeente schrijft per 

e-mail van 26 juni 2013 naar de Dienst Vreemdelingenzaken dat zij de rest van het dossier toezendt met 

onder meer paspoorten, relatiebewijzen. Er wordt geschreven: “ik heb ook nog een stick gekregen van 

hem, ik zal deze per post opsturen maar dan zou ik een naam moeten hebben van degene die dit 

dossier behandelt”. Er blijkt niet uit het administratief dossier dat gevolg is gegeven aan deze e-mail en 

er bevindt zich geen USB-stick in het administratief dossier. In de bestreden beslissing wordt met geen 

woord gerept over het bestaan van de USB-stick en wordt er evenmin voorgehouden dat alle foto’s of 

andere gegevens die zich op deze USB-stick zouden bevinden, zijn afgeprint in het administratief 

dossier.  
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2.3. Ter beoordeling van de hierboven beschreven onderdeel van het middel is het noodzakelijk te 

beschikken over het administratief dossier met de USB-stick om het door de verzoekende partij gestelde 

te kunnen controleren. Dit klemt des te meer nu uit de afdruk van sommige foto’s blijkt dat er zich wel 

degelijk een datum bevindt op de foto’s terwijl de bestreden beslissing deze net niet in aanmerking 

neemt omdat er geen datum op de foto’s vermeld staat. Waar de verwerende partij in de nota opmerkt 

dat een USB-stick kan gemanipuleerd worden, staat dit standpunt niet in de bestreden beslissing en 

vormt dit een a posteriori motivering. Ten overvloede wordt er nog opgemerkt dat de bestreden 

beslissing nalaat aan te duiden op grond van welk artikel van de “wet van 15.12.1980” de bestreden 

beslissing die de weigering tot verblijf uitmaakt, is genomen.  

 

Ter terechtzitting hierop gewezen gedraagt de verwerende partij zich naar de wijsheid. 

 

In casu kan noch uit de bestreden beslissing noch het administratief dossier afgeleid worden of de 

oordeelsvorming van de gemachtigde van de burgemeester is gegrond op juiste gegevens. Evenmin 

kan er worden nagegaan of de administratie wel de juiste conclusie getrokken heeft. Daar de 

administratie deze determinerende informatie niet ter beschikking van de Raad gesteld heeft, maakt ze 

de wettigheidscontrole op haar beslissing onmogelijk (RvS 17 februari 1998, nr. 71.867). De beslissing 

tot weigering van een verblijf van meer dan drie maanden moet worden vernietigd. Bijgevolg dienen 

beide bestreden beslissingen te worden vernietigd nu geen bevel kan gegeven worden tijdens het 

onderzoek van de ingediende aanvraag. 

 

3. Kosten 

 

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

partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van 22 oktober 2013 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om 

het grondgebied te verlaten 

 

Artikel 2 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie november tweeduizend veertien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. BEELEN 

 

 


