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 nr. 136 952 van 23 januari 2015 

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 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER, IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Angolese nationaliteit te zijn, op 8 augustus 2014 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris van 1 juli 2014 tot weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20), aan de verzoeker ter 

kennis gebracht op 9 juli 2014. 

 

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 8 september 2014 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 december 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 januari 

2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken, D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. WAGELMANS, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat S. MATROYE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De verzoeker, van Angolese nationaliteit, komt op 21 oktober 2009 vanuit Nederland België binnen 

en wordt op dezelfde dag gemachtigd tot een verblijf in het Rijk tot 20 januari 2010. Hij legt zijn 

Nederlandse verblijfskaart voor. 
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1.2. Op 20 januari 2014 dient de verzoeker een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van 

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

partnerschap. Hij wordt in het bezit gesteld van een bijlage 19ter. 

 

Op 1 juli 2014 beslist de gemachtigde van de staatssecretaris tot weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Deze beslissing wordt aan de 

verzoeker ter kennis gegeven op 9 juli 2014 en luidt 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 20.01.2014 werd 

ingediend door: 

 

(…) 

 

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 zijn partner, zoals vereist door artikel 40bis, §2, 2° van 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: 

- verklaring wettelijke samenwoning dd. 20.01.2014: dit document is te recent om aanvaard te worden 

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

betrokkenen 

- schrijven door de referentiepersoon dd. 20.01.2014 waarin ze enerzijds stelt sedert 2003 een 

samenwonend koppel te vormen met betrokkene, en waarin ze anderzijds aanhaalt dat betrokkene de 

natuurlijke vader is van haar vier kinderen, maar dat een officiële erkenning wegens omstandigheden 

niet mogelijk was. Dit schrijven wordt echter niet ondersteund door overige bewijsstukken (attest van 

gezinssamenstelling, attest uit het bevolkingsregister, DNA-test,...), en wordt dan ook beschouwd als 

een verklaring op eer. Gezien een verklaring op eer niet op zijn feitelijkheid en waarachtigheid kan 

getoetst worden, kan deze niet in overweging genomen worden als afdoende bewijs van het duurzame 

en stabiele karakter van de aangehaalde relatie tussen betrokkenen. 

 

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

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

 

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

ingetrokken. 

Gelet op het feit dat het verblijf van meer dan drie maanden aan betrokkene werd geweigerd en dat uit 

het onderzoek van het administratief dossier blijkt dat zij geen aanspraak kan maken op enige 

verblijfsrecht op basis van een andere rechtsgrond, levert de gemachtigde van de Minister een bevel om 

het grondgebied te verlaten af krachtens art. 52, § 4, vijfde lid van het KB van 8 oktober 1981. 

(…)” 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoeker een schending aan van artikel 40bis, § 2, 2°, van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet). 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 
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“1. Verweerster heeft de toegang tot België geweigerd omdat verzoeker niet op afdoende wijze heeft 

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. 

Nochtans blijkt de duurzame en stabiele relatie wel uit de objectieve stukken van het dossier. 

 

2. Verzoeker was in 1998 getrouwd met mevrouw D (…) in Nederland. 

In 2003, tijdens het huwelijk, leert hij zijn huidige partner, mevrouw V (…), kennen. 

Datzelfde jaar had hij een relatie met zij huidige partner. 

De echtscheidingsprocedure sleepte 10 jaar aan tot uiteindelijk de echtscheiding in de rand van de 

huwelijksakte werd ingeschreven op 20 december 2013. 

Ondertussen beviel mevrouw V (…), met wie verzoeker sedert 2003 feitelijk samenwoont, van hun vier 

kinderen te Sneek: 

(…) 

Door het feit dat verzoeker nog getrouwd was en zijn echtgenote misnoegd was door de overspelige 

relatie van verzoeker, heeft zij de procedure getrokken zoals als ze kon, zodat uiteindelijk verzoeker pas 

op 20 december 2013 gescheiden was en toen pas in de gelegenheid was officieel samen te wonen met 

zijn huidige vriendin, niettegenstaande hij sedert 2003 reeds bij haar feitelijk samenwoonde. 

 

Dit blijkt in de eerste plaats uit een verklaring van de stiefzoon van verzoeker van 26 juli 2014: 

 

“Ik ben F (…) de eerste zoon van V (…). Ik ben op 20 mei 1992 geboren in Kinshassa Rdcongo. 

Ik ben in Nederland bij mijn moeder gekomen sinds ik 12 jaar oud was. Mijn moeder leefde met mijn 

stiefvader E (…) tot nu toe. En we hebben altijd samen gewoon mezelf, mijn moeder en mijn stiefvader. 

Daarna kwamen de geboorten van mijn kleine zusje R (…) en van mijn 3 kleine broer J (…), M (…) en J 

(…). Ze zijn geboren waar mijn stiefvader altijd thuis stond met mijn moeder….” 

 

Maar ook andere verklaringen bevestigen dat verzoeker reeds sedert 2003 samen is met mevrouw 

V (…) en dat hij de vader is van haar vier kinderen. 

 

Dit blijkt ook uit de geboortefoto’s van de kinderen, waar verzoeker steeds op te zien is als de vader van 

de kinderen. 

Daarnaast is een DNA onderzoek aangevraagd bij het Erasmus Ziekenhuis te Brussel welk onderzoek 

pas op 14 augustus kan worden uitgevoerd en welke resultaten in de loop van de procedure zullen 

worden overgelegd aan de Raad. 

Wegens financiële redenen wordt het DNA onderzoek enkel uitgevoerd op de oudste dochter, omdat 

voor een dergelijk onderzoek is de kostprijs voor enkel de vader, de moeder en één kind reeds 750 

euro, terwijl verzoeker tijdelijk niet meer kan werken (vermits zijn arbeidskaart is ingetrokken). 

Op aanraden van zijn raadsman werd enkel het onderzoek uitgevoerd op de oudste dochter. Indien 

verzoeker immers de vader is van het oudste kind, toont dit voldoende aan dat hij een duurzame en 

stabiele relatie heeft met mevrouw V (…). 

De wet vereist immers enkel dat men aantoont dat men een duurzam en stabiele relatie heeft. 

Deze duurzame en stabiele relatie wordt aangetoond door onder meer het samen hebben van een kind. 

Het kind op zich is misschien niet voldoende, maar wel het feit dat men sedert 2003, ontegensprekelijk 

bewezen sedert 2004 onafgebroken een relatie heeft gehad waaruit vier kinderen zijn geboren. 

De aanvraag is dan ook wel degelijk gegrond en het verblijf dient toegekend te worden.” 

 

2.2. In haar nota met opmerkingen antwoordt de verwerende partij hierop als volgt: 

 

“In het enige middel haalt verzoeker de schending aan van artikel 40bis, §2, 2° van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Hij stelt wel degelijk een stabiele en duurzame relatie te hebben met zijn partner, met wie hij vier 

kinderen heeft. 

 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat artikel 40bis, §2, 2° van de Vreemdelingenwet, op 

basis waarvan verzoeker een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie heeft 

aangevraagd als partner duurzame relatie, het volgende bepaalt: 

 

§ 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. 
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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; 

(…)”. 

 

Het komt derhalve aan verzoeker, in zijn hoedanigheid van vreemdeling die zich op een verblijfsrecht in 

functie van een partnerschap met een burger van de Unie wenst te beroepen, zelf toe om, met alle 

middelen van recht, het duurzaam en stabiel karakter van de relatie aan te tonen. Verzoeker diende aan 

te tonen dat hij en zijn partner een relatie hebben van tenminste twee jaar, dat ze elkaar in die periode 

minstens 3 keer hebben ontmoet voor een minimum van totaal 45 dagen of dat zij één jaar 

ononderbroken hebben samengeleefd voor de aanvraag of dat ze een gemeenschappelijk kind hebben. 

 

Uit nazicht van het administratief dossier blijkt dat verzoeker bij zijn aanvraag ter staving van zijn relatie 

een verklaring op eer en een verklaring wettelijke samenwoning voorlegde. 

 

In casu werd geoordeeld dat de door verzoeker voorgelegde verklaring van wettelijke samenwoning te 

recent was om als afdoende bewijs te worden aanvaard m.b.t. de stabiele en duurzame relatie. 

 

Aangaande het schrijven van de referentiepersoon werd gemotiveerd dat dit document beschouwd werd 

als een verklaring op eer dat overigens niet ondersteund werd door overige bewijsstukken (attest 

gezinssamenstelling, attest uit het bevolkingsregister, DNA-test, …). Gezien een verklaring op niet op 

zijn feitelijkheid en waarachtigheid kan worden getoetst, kan zij derhalve niet in overweging genomen 

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

verzoeker en de referentiepersoon. 

 

Uit verzoekers betoog blijkt dat hij het niet eens is met die motivering. Hij beperkt zich wederom tot 

loutere verklaringen die niet worden gestaafd met een begin van bewijs. 

 

Een schending van de door hem opgeworpen bepalingen en beginselen van behoorlijk bestuur wordt 

niet aangetoond. 

 

Het enige middel is niet ernstig.” 

 

2.3. Artikel 40bis, § 2, eerste lid, 2°, van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Als familielid van de burger van de Unie wordt 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 gezamenlijk kind hebben; 

(…)” 
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Uit deze bepaling blijkt dat de wetgever ervoor geopteerd heeft om de bewijslast inzake het duurzaam 

en stabiel karakter van de erin bedoelde partnerrelatie te leggen bij de partners. 

 

In de bestreden beslissing wordt geoordeeld dat de verzoeker niet voldoet aan de vereiste voorwaarden 

van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van 

gezinshereniging. Dit besluit steunt inzonderheid op de vaststelling dat de verzoeker niet op afdoende 

wijze heeft aangetoond een duurzame en stabiele relatie te hebben van ten minste twee jaar met zijn 

partner, dat hij onvoldoende bewijs aanbrengt 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. De bewijzen die de verzoeker voorlegt, namelijk een 

verklaring wettelijke samenwoning van 20 januari 2014 en een schrijven door de referentiepersoon van 

20 januari 2014 worden in de bestreden beslissing respectievelijk beschouwd als te recent om aanvaard 

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

een verklaring op eer. 

 

De verzoeker betwist de beoordeling in de bestreden beslissing van de verklaring wettelijke 

samenwoning van 20 januari 2014 en van het schrijven door de referentiepersoon van 20 januari 2014 

niet. Hij werpt enkel op dat hij reeds sedert 2003 feitelijk samenwoonde bij zijn partner met wie hij de 

gezinshereniging aanvraagt, wat zou blijken uit een verklaring van zijn stiefzoon van 26 juli 2014, en dat 

hij de vader is van haar vier kinderen, wat zou blijken uit andere verklaringen en uit de geboortefoto’s 

van de kinderen en uit een DNA-onderzoek dat op 14 augustus 2014 op de oudste dochter zou worden 

uitgevoerd. Ter terechtzitting legt de raadsman van de verzoeker een verslag van 7 oktober 2014 inzake 

het DNA-onderzoek voor waaruit blijkt dat de verzoeker de biologische vader is van het kind M.R., 

evenals de geboorteaktes van de vier kinderen van de partner van de verzoeker, waarin de verzoeker 

als de vader wordt aangeduid. 

 

De regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden beoordeeld in functie van de 

gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze 

beslissing te nemen. Dit betekent dat de stukken waarop het bestuur zich kan baseren voor het nemen 

van de bestreden beslissing zich in het administratief dossier moeten bevinden, of ten laatste vóór het 

nemen van de bestreden beslissing aan het bestuur moeten worden overgemaakt. Te dezen blijkt uit de 

stukken van het administratief dossier dat de verzoeker noch de verklaring van zijn stiefzoon van 

26 juli 2014, noch de verklaringen van vrienden van 6 juli 2014 en de geboortefoto’s van de kinderen 

waaruit zou moeten blijken dat hij de vader is van de vier kinderen van zijn partner heeft voorgelegd aan 

het bestuur, zodat hiermee geen rekening kon worden gehouden bij het nemen van de bestreden 

beslissing. Deze stukken worden pas voor het eerst toegevoegd bij huidig verzoekschrift. Hetzelfde 

geldt voor de mededeling dat een DNA-onderzoek is aangevraagd en de ter terechtzitting voorgelegde 

stukken. De Raad zou zijn bevoegdheid te buiten gaan door bij zijn wettigheidstoetsing rekening te 

houden met stukken en mededelingen die dateren van na de bestreden beslissing (RvS, 18 juni 2009, 

nr. 194 395). De bij het verzoekschrift gevoegde verklaring van 26 juli 2014 van verzoekers stiefzoon, de 

verklaringen van vrienden van 6 juli 2014, de geboortefoto’s van de kinderen, het verslag inzake het 

DNA-onderzoek en de geboorteaktes van de vier kinderen kunnen aldus niet dienstig worden 

aangebracht in onderhavige procedure. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

 

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 

 

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

partij. 
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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 drieëntwintig januari tweeduizend vijftien 

door: 

 

dhr. D. DE BRUYN , wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN 

 


