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 nr. 132 721 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 Malinese nationaliteit te zijn, op 27 mei 2014 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 24 april 2014 tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden zonder 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 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 H. CHATCHATRIAN, die loco advocaat P. STAELENS 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die loco advocaat E. 

MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart van Malinese nationaliteit te zijn en geboren te zijn op 23 augustus 

1978. 

 

Op 28 oktober 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 I.V.G, van Belgische nationaliteit. 

 

Op 24 april 2014, met kennisgeving op 28 april 2014, neemt de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het 
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grondgebied te verlaten (bijlage 20). 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 28.10.2013 werd 

ingediend door: 

Naam: B. (...)  

Voornaam: H. (...)  

Nationaliteit: Mali  

Geboortedatum: (...) 

Geboorteplaats: I. (…) 

Identificatienummer in het Rijksregister: (...) 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (...) 

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 familielid van een burger van de Unie. 

De bepalingen van artikel 40ter zijn van toepassing op de familieleden van een Belg, voor zover het 

betreft: 'de familieleden vermeld in artikel 40bis, §2, eerste lid, 1° tot 3°, die de Belg begeleiden of zich 

bij hem voegen; 

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

tenminste twee jaar met zijn 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 bewijzen voor: 

- ongedateerde foto's: aangezien er niet kan nagegaan worden wanneer deze foto's genomen werden, 

kunnen ze niet aanvaard worden als afdoende bewijs van het duurzame en stabiele karakter van de 

aangehaalde relatie tussen betrokkenen 

- autopolis van de referentiepersoon dd. 09.01.2013 waarin betrokkene werd opgenomen als tweede 

bestuurder; digitaal gedateerde foto's dd. 20.04.2013: beide documenten zijn te recent om aan te tonen 

dat betrokkene en de referentiepersoon elkaar twee jaar voorafgaand aan de aanvraag kennen, en 

kunnen dan ook niet aanvaard worden als afdoende bewijs van het duurzame en stabiele karakter van 

de aangehaalde relatie tussen betrokkenen 

- printscreen van het bibliotheeksysteem Vubis Smart: het loutere gegeven dat betrokkene op 

17.02.2010 lid werd van de openbare bibliotheek waar de referentiepersoon werkzaam is, toont niet 

automatisch aan dat betrokkene en de referentiepersoon elkaar in februari 2010 hebben leren kennen. 

Dit document kan dan ook niet aanvaard worden als afdoende bewijs van het duurzame en stabiele 

karakter van de aangehaalde relatie tussen betrokkenen 

Uit de gegevens van het Rijksregister blijkt dat betrokkenen minder dan één jaar ononderbroken 

samenwoonden op het moment van de aanvraag. 

Bovendien bevat het administratieve dossier elementen die twijfels doen rijzen omtrent het duurzame en 

stabiele karakter van de aangehaalde relatie tussen betrokkene en de Belgische onderdaan. Immers, in 

de aanvraag 9bis dd. 02.02.2011, de asielaanvraag dd. 26.04.2012 en de aanvraag 9bis dd. 23.04.2012 

(met latere aanvullingen dd. 18.01.2013, 06.03.2013, 06.05.2013 en 29.07.2013) maakt betrokkene 

totaal geen melding maakt van (een relatie met) de referentiepersoon. 

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. 

Aangezien aan één van de voorwaarden voorzien in hoger vermeld artikel niet voldaan werd, wordt de 

verblijfs- aanvraag geweigerd. De andere voorwaarden werden echter niet nagekeken. Deze beslissing 

belet dus de dienst Vreemdelingenzaken niet om bij de indiening van een nieuwe verblijfsaanvraag de 

andere voorwaarden na te gaan of over te gaan tot een onderzoek of analyse die zij nodig acht. 

Het recht op verblijf geweigerd aan betrokkene. Het Al van betrokkene dient te worden ingetrokken.” 

 

 

 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 
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2.1.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de materiële 

motiveringsplicht, van de artikelen 40bis, § 2, 2° en 40ter van de vreemdelingenwet, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“ll.1.1. De verwerende partij heeft de aanvraag tot gezinshereniging van verzoekende partij geweigerd 

omdat betrokkenen niet zou kunnen aantonen dat zij elkaar reeds twee jaar kennen voor deze 

aanvraag, elkaar drie maal ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 dagen of meer 

betreffen. 

De verwerende partij becommentarieert haar beslissing 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 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 nebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 dagen of meer 

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

zij een gemeenschappelijk kind hebben. 

Betrokkene legt volgende bewijzen voor: 

- ongedateerde foto’s: aangezien er niet kan nagegaan worden wanneer deze foto’s genomen werden, 

kunnen ze niet aanvaard worden als afdoende bewijs van het duurzame en stabiele karakter van de 

aangehaalde relatie tussen betrokkenen 

- autopolis van de referentiepersoon dd. 09.01.2013 waarin betrokkene werd opgenomen als tweede 

bestuurder digitaal gedateerde foto’s dd. 20.04.2013: beide documenten zijn te recent om aan te tonen 

dat betrokkene en de referentiepersoon elkaar twee jaar voorafgaand aan de aanvraag kennen, en 

kunnen dan ook niet aanvaard worden als afdoende bewijs van het duurzame en stabiele karakter van 

de aangehaalde relatie tussen betrokkenen 

- printscreen van het bibliotheeksysteem Vubis Smart: het loutere gegeven dat betrokkene op 

17.02.2010 lid werd van de openbare bibliotheek waar de referentiepersoon werkzaam is, toont niet 

automatisch aan dat betrokkene en de referentiepersoon elkaar in februari 2010 hebben leren kennen. 

Dit document kan dan ook niet aanvaard worden als afdoende bewijs van het duurzame en stabiele 

karakter van de aangehaalde relatie tussen betrokkenen 

Uit de gegevens van het Rijksregister blijkt dat betrokkenen minder dan één jaar ononderbroken 

samenwoonden op het moment van de aanvraag. 

Bovendien bevat het administratieve dossier elementen die twijfels doen rijzen omtrent het duurzame en 

stabiele karakter van de aangehaalde relatie tussen betrokkene en de Belgische onderdaan. Immers, in 

de aanvraag 9bis dd. 02.02.2011, de asielaanvraag dd. 26.04.2012 en de aanvraag 9bis dd. 23.04.2012 

(met latere aanvullingen dd. 18.01.2013, 06.03.2013, 06.05.2013 en 29.07.2013) maakt betrokkene 

totaal geen melding maakt van (een relatie met) de referentiepersoon. 

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.“ 

ll.1.2. De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door 

motieven die in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het 

administratief dossier. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig 

(d.w.z. de beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden) zijn. 

Algemeen wordt aangenomen dat de materiële motiveringsverplichting een procedureel en een 

inhoudelijk voorwerp heeft. 

De inhoudelijke motiveringsplicht gebiedt dat de motieven waarop een bestuurshandeling rust, 

deugdelijk zijn: de beslissing moet gedragen worden door motieven die in rechte en in feite 

aanvaardbaar zijn. 

ll.1.3. De verzoekende partij meent dan ook dat de thans bestreden beslissing in strijd is met de 

materiële motiveringsplicht, met artikel 40ter en 40bis, §2, tweede lid van de Vreemdelingenwet. 

Artikel 40bis, §2, tweede lid van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

“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 
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ontmoetingen in totaal 45 of meer dagen betreffen; - ofwel indien de partners een gemeenschappelijk 

kind hebben;.” 

Verzoekende partij heeft verscheidene foto’s neergelegd bij haar aanvraag die verwerende partij 

gewoon naast zich neerlegt met de stelling dat de foto’s niet gedateerd zouden zijn. 

Verzoekende partij legt daarnaast een printscreen neer dd. 17.02.10 waaruit blijkt dat verzoekende partij 

lid werd van de openbare bibliotheek waar de referentiepersoon tewerkgesteld is. Verwerende partij stelt 

dat deze printscreen niet automatisch aantoont dat verzoekende partij en de referentiepersoon elkaar al 

sinds 2010 kennen. Verzoekende partij meent dat dit een gemakkelijke stelling is van verwerende partij. 

De printscreen impliceert immers de aanwezigheid van verzoekende partij in de openbare bibliotheek, 

waar de referentiepersoon tewerkgesteld is. Een ontmoeting tussen beiden is dus zeker niet uitgesloten. 

Verwerende partij is niet redelijk als zij alle aangehaalde documenten zomaar naast zich neerlegt. 

Bovendien, zoals blijkt uit de thans bestreden beslissing, woont verzoekende partij net nog geen jaar 

samen met de referentiepersoon. Op het moment dat de samenwoonst een jaar is –wat niet meer 

zolang zal duren -, kan er geen twijfel meer bestaan over de duurzame en stabiele relatie van 

verzoekende partij. Op dat moment is het betwisten van al dan niet gedateerde foto’s niet meer aan de 

orde. 

Verzoekende partij heeft dus wel degelijk bij haar aanvraag aangetoond dat zij een duurzame en 

stabiele relatie onderhoudt met de Belgische onderdaan. 

Verzoekende partij voldoet dus wel zeker aan de voorwaarden conform artikel 40ter, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet. 

II.1.4. Bovenstaande impliceert wel degelijk dat verzoekende partij en de referentiepersoon een stabiele 

en duurzame relatie hebben. 

Verzoekende partij is dan ook van mening dat de verwerende partij het redelijkheidsbeginsel, het 

zorgvuldigheidsbeginsel, artikel 40ter, tweede lid, artikel 40bis, §2, tweede lid van de Vreemdelingenwet 

en de materiële motiveringsplicht heeft geschonden.” 

 

2.1.2. De verwerende partij antwoordt met betrekking tot het eerste middel het volgende in haar nota 

met opmerkingen: 

 

“In het eerste middel roept verzoeker de schending in van de materiële motiveringsplicht, artikel 40ter en 

40bis§2,2° Vreemdelingenwet, het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel. 

Verzoeker stelt dat uit de neergelegde printscreen van 17.02.2010 blijkt dat hij lid was van de openbare 

bibliotheek waar de referentiepersoon tewerkgesteld was en dat zij bijgevolg sinds die periode kennen. 

Verzoeker stelt dat hij bijna 1 jaar samenwoont met de referentiepersoon. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat uit de printscreen niet kan worden afgeleid dat 

verzoeker en de referentiepersoon een duurzame en stabiele relatie hebben. Het feit dat de verzoeker 

lid was van de openbare bibliotheek volstaat niet als bewijs van de kennismaking met de 

referentiepersoon. 

In de bestreden beslissing wordt ingegaan op elk van de voorgelegde bewijsstukken en gemotiveerd 

waarom elk van de documenten niet volstaat als bewijs van de duurzame en stabiele relatie. 

In de bestreden beslissing stelde verwerende partij uitdrukkelijk dat het administratief dossier elementen 

bevat die twijfels doen rijzen omtrent de duurzame en stabiele relatie. 

Verzoeker diende op 2 februari 2011 een aanvraag 9bis in waarin hij geen melding maakte van de 

referentiepersoon. 

Op 26 april 2012 diende hij een asielaanvraag in waarin hij evenmin melding maakte van de 

referentiepersoon. 

Op 23 april 2012 diende hij een aanvraag 9bis in waarin hij opnieuw geen melding maakte van een 

eventuele relatie met de referentiepersoon. 

Verzoeker antwoordt niet op deze argumenten in zijn verzoekschrift. 

Uit de gegevens van het Rijksregister blijkt dat verzoeker en de referentiepersoon minder dan één jaar 

ononderbroken samenwonen. Verzoeker betwist dit motief niet, maar stelt dat zij binnenkort de termijn 

van één jaar zal worden bereikt. 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welke wijze het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel 

geschonden zijn. 

De bestreden beslissing is gesteund op een correcte feitenvinding en is redelijk aangezien verzoeker 

niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet. 

“Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet 

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag 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 
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correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen” 

(RVV nr. 62.224 d.d. 27 mei 2011). 

Het middel is ongegrond.” 

 

2.1.3. De verzoekende partij bekritiseert de bestreden beslissing inhoudelijk en voert de schending aan 

van de materiële motiveringsplicht. Nazicht van de materiële motiveringsplicht houdt in casu een 

onderzoek in naar de aangevoerde schending van de artikelen 40bis, § 2, 2° en 40ter van de 

vreemdelingenwet.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd 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 onredelijk tot haar 

besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Artikel 40bis, § 2, 2° van de vreemdelingenwet waarop de bestreden beslissing zich steunt en waarvan 

de verzoekende partij de schending aanvoert, luidde ten tijde van het nemen van de bestreden 

beslissing als volgt: 

 

“§ 2  

Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd:  

1° de echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap werd gesloten dat 

beschouwd wordt als zijnde gelijkwaardig met het huwelijk in België, die hem begeleidt of zich bij hem 

voegt;  

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.” 

 

Artikel 40ter van de vreemdelingenwet, dat de verzoekende partij eveneens geschonden acht, luidde ten 

tijde van het nemen van de bestreden beslissing als volgt: 

 

“De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de familieleden van een Belg, voor zover het 

betreft: 

– de familieleden vermeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3°, die de Belg begeleiden of zich bij hem 

voegen; 

(...)” 

 

Uit artikel 40bis, § 2, 2° van de vreemdelingenwet blijkt dat het duurzaam en stabiel karakter van een 

relatie kan worden aangetoond, hetzij door te bewijzen dat de partners minstens één jaar, voorafgaand 

aan de aanvraag hebben samengewoond, hetzij dat zij elkaar twee jaren kennen voorafgaand aan de 

aanvraag en bewijzen dat zij regelmatig telefonisch, via briefwisseling of elektronisch contact hadden, 

elkaar voorafgaand aan de aanvraag drie maal elkaar ontmoetten en deze ontmoetingen in totaliteit 45 

dagen of meer betreffen. 

 

In casu bestaat het motief van de bestreden beslissing erin dat aan de verzoekende partij een bijlage 20 

werd uitgereikt omdat zij niet voldoet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van een recht op 

verblijf van meer dan drie maanden in de hoedanigheid van partner in het kader van een wettelijk 

geregistreerd partnerschap met een Belg, namelijk omdat “Betrokkene legt volgende bewijzen voor: 

- ongedateerde foto's: aangezien er niet kan nagegaan worden wanneer deze foto's genomen werden, 

kunnen ze niet aanvaard worden als afdoende bewijs van het duurzame en stabiele karakter van de 

aangehaalde relatie tussen betrokkenen 
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- autopolis van de referentiepersoon dd. 09.01.2013 waarin betrokkene werd opgenomen als tweede 

bestuurder; digitaal gedateerde foto's dd. 20.04.2013: beide documenten zijn te recent om aan te tonen 

dat betrokkene en de referentiepersoon elkaar twee jaar voorafgaand aan de aanvraag kennen, en 

kunnen dan ook niet aanvaard worden als afdoende bewijs van het duurzame en stabiele karakter van 

de aangehaalde relatie tussen betrokkenen 

- printscreen van het bibliotheeksysteem Vubis Smart: het loutere gegeven dat betrokkene op 

17.02.2010 lid werd van de openbare bibliotheek waar de referentiepersoon werkzaam is, toont niet 

automatisch aan dat betrokkene en de referentiepersoon elkaar in februari 2010 hebben leren kennen. 

Dit document kan dan ook niet aanvaard worden als afdoende bewijs van het duurzame en stabiele 

karakter van de aangehaalde relatie tussen betrokkenen 

Uit de gegevens van het Rijksregister blijkt dat betrokkenen minder dan één jaar ononderbroken 

samenwoonden op het moment van de aanvraag. 

Bovendien bevat het administratieve dossier elementen die twijfels doen rijzen omtrent het duurzame en 

stabiele karakter van de aangehaalde relatie tussen betrokkene en de Belgische onderdaan. Immers, in 

de aanvraag 9bis dd. 02.02.2011, de asielaanvraag dd. 26.04.2012 en de aanvraag 9bis dd. 23.04.2012 

(met latere aanvullingen dd. 18.01.2013, 06.03.2013, 06.05.2013 en 29.07.2013) maakt betrokkene 

totaal geen melding maakt van (een relatie met) de referentiepersoon.” 

 

Waar de verzoekende partij in haar verzoekschrift voorhoudt dat het niet zolang meer duurt voor zij een 

jaar samenwoont met haar partner zodat er geen twijfel meer kan bestaan over het duurzame en 

stabiele karakter van hun relatie, wijst de Raad er op dat zij de hoger weergegeven wettelijke 

voorwaarden uit het oog verliest, namelijk dat zij – indien zij zich op de periode van samenwoonst wenst 

te baseren om een verblijfskaart te bekomen - dient aan te tonen minstens één jaar voorafgaand aan de 

aanvraag te hebben samengewoond. Met haar betoog erkent zij zelf dat zij niet voldoet aan deze 

voorwaarde en weerlegt zij aldus niet de motivering van de bestreden beslissing. Verder belet niets haar 

een nieuwe aanvraag in te dienen indien zij meent op heden aan de genoemde voorwaarde te voldoen. 

 

Voorts betoogt de verzoekende partij dat de verwerende partij verschillende foto’s die zij heeft 

voorgelegd naast zich neerlegt met de stelling dat deze niet gedateerd zouden zijn, maar laat zij na dit 

te weerleggen, terwijl het motief van de bestreden beslissing steun vindt in het administratief dossier, 

dat inderdaad ongedateerde foto’s toegevoegd aan de aanvraag bevat. 

 

Waar de verzoekende partij aanvoert dat het een gemakkelijke stelling is van de verwerende partij om te 

motiveren dat de door de verzoekende partij voorgelegde printscreen van het bibliotheeksysteem Vubis 

Smart, waaruit blijkt dat verzoekende partij op 17 februari 2010 lid werd van de openbare bibliotheek 

waar haar huidige partner werkzaam is, niet aantoont dat zij elkaar in februari 2010 hebben leren 

kennen zodat dit document niet kan aanvaard worden als afdoende bewijs van het stabiele en 

duurzame karakter van hun relatie, kan zij niet worden gevolgd. Los van de vaststelling dat uit het 

administratief dossier niet blijkt dat de partner van de verzoekende partij werkzaam was of zou zijn in de 

bibliotheek waar de verzoekende partij zich op 17 februari 2010 heeft ingeschreven zodat haar betoog 

enkel op loutere beweringen is geënt, dient de Raad er op te wijzen dat de verwerende partij op goede 

gronden oordeelt dat deze inschrijving niet automatisch aantoont dat de verzoekende partij en haar 

huidige partner elkaar in februari 2010 hebben leren kennen. Uit de printscreen die werd gemaakt op de 

elfde van een onleesbare (door de slechte kwaliteit van de kopie) maand in 2013 blijkt niet wie de 

verzoekende partij in 2010 heeft ingeschreven, zodat niet eens zeker is dat de referentiepersoon de 

inschrijving verzorgde. Evenmin toont de verzoekende partij aan dat de referentiepersoon die dag 

aanwezig was in de bibliotheek, laat staan dat zij zouden hebben kennisgemaakt. Bovendien geeft de 

verzoekende partij zelf aan dat er sprake is van enige onzekerheid over de loop van de gebeurtenissen 

nu zij zelf stelt in haar verzoekschrift dat “een ontmoeting tussen beiden is dus zeker niet uitgesloten”, 

waarmee zij aldus allerminst aantoont dat de ontmoeting zéker is gebeurd. Uit het genoemde stuk kan 

aldus enkel worden afgeleid dat de verzoekende partij zich op 17 februari 2010 heeft ingeschreven, en 

de verzoekende partij kan niet anders voorhouden dan dat het niet volstaat als bewijs van de 

kennismaking. 

 

Voor het overige bekritiseert de verzoekende partij de overige motieven van de bestreden beslissing 

niet. 

 

Met haar betoog maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen 

op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de ruime 

bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 
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beslissing te schragen. Een schending van de artikelen 40bis, § 2, 2° en 40ter van de vreemdelingenwet 

en van de materiële motiveringsplicht wordt niet aangetoond.  

 

Waar de verzoekende partij de schending aanvoert van het zorgvuldigheidsbeginsel, wijst de Raad er 

op dat dit beginsel 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). De verzoekende partij voert geen andere argumenten aan dan deze die hoger 

werden besproken zodat haar grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel is ongegrond. 

 

Betreffende de schending van redelijkheidsbeginsel wijst de Raad de verzoekende partij erop dat de 

keuze die een bestuur maakt slechts het redelijkheidsbeginsel schendt wanneer men op zicht van de 

opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen 

komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men 

voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze 

werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter 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). Gelet op de bovenvermelde bespreking van de 

verschillende onderdelen van het middel, dient te worden besloten dat de verzoekende partij geenszins 

aantoont dat de bestreden beslissing een schending uitmaakt van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Het middel is ongegrond. 

 

2.2.1. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van de materiële 

motiveringsplicht en van artikel 8 van het EVRM.  

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“ll.2.1. De verwerende partij heeft de aanvraag tot gezinshereniging van verzoekende partij, geweigerd 

omdat de te vervoegen partner niet kunnen aantonen dat zij een duurzame en stabiele relatie hebben. 

ll.2.2. De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door 

motieven die in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het 

administratief dossier. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig 

(d.w.z. de beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden) zijn. 

Algemeen wordt aangenomen dat de materiële motiveringsverplichting een procedureel en een 

inhoudelijk voorwerp heeft. 

De inhoudelijke motiveringsplicht gebiedt dat de motieven waarop een bestuurshandeling rust, 

deugdelijk zijn: de beslissing moet gedragen worden door motieven die in rechte en in feite 

aanvaardbaar zijn. 

II.2.3. Artikel 8 EVRM luidt als volgt: 

“Artikel 8 – Recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven 

1. Een ieder heeft het 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 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.” 

II.2.4. Het feit dat het in casu een eerste binnenkomst op het grondgebied betreft, impliceert normaliter 

dat er geen sprake is van een inmenging in het familieleven van verzoekende partij. 

Dit neemt echter niet weg dat verwerende partij in casu wel degelijk een positieve verplichting heeft om 

verzoekende partij en haar partner een gezins- en familieleven te laten onderhouden en uitbouwen 

(EHRM 28 november 1996 Ahmut/Nederland, §63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, §38). Dit gebeurt door een afweging van de verschillende belangen in kwestie. 

In het geval dat een familieleven aangetoond is (quod in casu, zie supra) dient de verwerende partij, op 

grond van artikel 8 EVRM, dus over te gaan tot een afweging van de verschillende belangen in de zaak. 

In casu werd geenszins geverifieerd of verzoekende partij en haar partner ook elders hun familieleven 

kunnen ‘uitoefenen’. Het is echter niet evident om als Belgische vrouw in Mali te leven. 

Noch minder werd onderzocht of de belangen van de Belgische Staat opwegen tegen de belangen van 

de verzoekende partij zelf. 
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De Belgische staat heeft inderdaad legitiem belang om verzoekende partij bij binnenkomst aan 

voorwaarden te onderwerpen. 

Verzoekende partij meent dan ook dat in casu het vermeend belang van de Belgische Staat onmogelijk 

kan opwegen tegen het recht van verzoekende partij op een familieleven. 

II.2.5. De bestreden beslissing is dus in strijd met artikel 8 EVRM.” 

 

2.2.2. De verwerende partij antwoordt met betrekking tot het tweede middel het volgende in haar nota 

met opmerkingen: 

 

“In het tweede middel roept verzoeker de schending in van de materiële motiveringsplicht, van artikel 8 

EVRM. 

Verzoeker stelt dat hij ingevolge de bestreden beslissing gescheiden zal worden van zijn partner en dat 

het niet evident is voor een Belgische vrouw om in Mali te leven. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de thans bestreden beslissing geen bevel om het 

grondgebied te verlaten bevat. 

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat artikel 8 EVRM enkel nageleefd zou worden indien hij het 

verblijfsrecht van meer dan drie maanden zou verkrijgen terwijl hij niet aan de wettelijke voorwaarden 

voldoet. 

“Artikel 8 EVRM kan niet worden uitgelegd als zou er in hoofde van de overheid een algemene 

verplichting bestaan om een vreemdeling op zijn grondgebied te gedogen. (…) 

Een rechtmatige toepassing van de vreemdelingenwet kan geen schending van het privéleven inhouden 

en dus evenmin van artikel 8 EVRM temeer niet in een verwijderingsmaatregel werd voorzien. (R.v.St., 

nr. 157.953 van 26 april 2006; R.v.St., nr. 130.936 van 30 april 2004)(R.V.V., nr. 14.261 van 29 

november 2007). 

Bovendien moet er, opdat een vreemdeling zich op artikel 8 van het EVRM zich zou kunnen beroepen, 

immers niet alleen sprake zijn van een voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en diens gezin, 

het moet ook nagenoeg onmogelijk zijn voor de vreemdeling om in zijn land van oorsprong een 

familieleven te leiden. (RvV 9 februari 2010, nr. 38 367). 

“Het recht op eerbiediging van het gezinsleven is niet absoluut en artikel 8 van het EVRM staat een 

rechtmatige toepassing van de bepalingen van de Vreemdelingenwet dan ook niet in de weg. 

Uit artikel 8 van het EVRM kan niet worden afgeleid dat een staat de verplichting heeft om de keuze van 

de verblijfplaats van een vreemdeling te eerbiedigen en een recht op gezinshereniging of verblijf op zijn 

grondgebied toe te laten”. (RvV 27 november 2009, nr. 34 993) zie ook: (R.v.St., nr. 99.581, 9 oktober 

2001). 

“De toepassing van de Vreemdelingenwet staat het recht op gezinsleven geenszins in de weg maar 

heeft precies tot doel een wettelijk kader te scheppen binnen hetwelk het in artikel 8 van het EVRM 

vervatte recht kan worden uitgeoefend.” (RvV 9 maart 2010, nr. 39 919) zie ook: (R.v.St, nr. 140.105, 2 

februari 2005). 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welke wijze de materiële motiveringsplicht geschonden is, aangezien 

hij niet aantoont dat de feiten waarop de beslissing gesteund is foutief zijn. 

Het middel is onontvankelijk, minstens ongegrond.” 

 

2.2.3. Los van de vaststelling dat een schending van artikel 8 van het EVRM niet kan worden aanvaard 

gezien de verzoekende partij in casu geen verwijderingsmaatregel aanvecht, wijst de Raad op het 

volgende: 

 

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.” 

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in 

de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden 

beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven 
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dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 13 

februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 

2003, Mokrani/Frankrijk, § 21).  

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven’ noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd.  

 

Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen 

deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en T./ Finland, § 150). 

 

Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat 

het begrip ‘privéleven’ een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve 

definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29). 

 

De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van beide, 

is een feitenkwestie. 

 

In casu verwijst de verzoekende partij naar de band die ze heeft met haar Belgische partner met wie zij 

blijkens het administratief dossier sinds 28 oktober 2013 samenwoont. Gelet op dit gegeven en op de 

elementen uit het administratief dossier kan er in casu worden aangenomen dat er sprake is van een 

gezinsleven. 

 

In casu vraagt de verzoekende partij een eerste toelating tot verblijf in het Rijk, met name een verblijf 

van meer dan drie maanden bij haar Belgische partner. Wanneer het om een eerste toelating gaat 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 artikel 8 van het EVRM geschonden (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 

 

Inzake immigratie heeft het EHRM 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/Ver-

enigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te leggen.  

 

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

voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden 

aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. 

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. Zelfs al zou de verzoekende partij een verwijderingsmaatregel aanvechten, quod non in casu, 

blijkt noch uit het administratief dossier, noch uit het verzoekschrift dat er hinderpalen aangevoerd of 

vastgesteld kunnen worden voor het leiden van een gezinsleven elders. De verzoekende partij die 

vooral een theoretisch betoog omtrent artikel 8 van het EVRM geeft, geeft enkel aan dat er niet 

geverifieerd werd of zij en haar partner ook elders een gezinsleven kunnen uitoefenen en dat het niet 

evident zou zijn om als Belgische vrouw in Mali te leven, doch laat na te verduidelijken welke 

moeilijkheden zij bedoelt, laat staan dat zij haar loutere bewering staaft met bewijsmiddelen die 

aantonen dat er reële hinderpalen zijn voor het voeren van een gezinsleven elders. Gelet op het 
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voorgaande kan de verzoekende partij voorts niet ernstig voorhouden dat de verwerende partij geen 

belangenafweging maakte. Met betrekking tot het privéleven voert de verzoekende partij geen andere 

elementen aan. De bestreden beslissing maakt geen schending uit van artikel 8 van het EVRM. 

 

Evenmin maakt de verzoekende partij een schending van de materiële motiveringsplicht aannemelijk; 

 

Het middel is ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

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 

 

 


