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 nr. 140 352 van 5 maart 2015 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Minister van Justitie, belast met 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 Burkinese nationaliteit te zijn, op 22 november 2014 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 

van 9 oktober 2014 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied 

te verlaten (bijlage 20), aan de verzoeker op 24 oktober 2014 ter kennis gegeven. 

 

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 26 januari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 februari 

2015. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. MEEUWISSEN, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat L. DE WITTE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 14 april 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 van een Belg. Bij zijn aanvraag legt de verzoeker een paspoort, een verklaring van 

wettelijke samenwoning, foto’s en bewijzen van reservaties over, alsook een bewijs dat hij ongehuwd is 

en geen partnerrelatie heeft met een derde. Hij wordt in het bezit gesteld van een bijlage 19ter en er 

wordt hem gevraagd om binnen de drie maanden de volgende documenten voor te leggen: een bewijs 

dat zij elkaar twee jaar kennen, een bewijs van de inkomsten van de Belg, een geregistreerd 

huurcontract of eigendomsakte en een ziektekostenverzekering. 
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Op 1 juli 2014 dient de verzoeker de volgende stukken in: 

- weddefiches van zijn partner van de maanden april, mei en juni 2014; 

- een bewijs van aansluiting bij de mutualiteit op naam van zijn partner; 

- een notariële akte van 6 september 2013 betreffende een (ver)koopovereenkomst van een woning 

waarbij zijn partner wordt aangeduid als koper. 

 

Op 9 oktober 2014 beslist de gemachtigde van de Minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie en 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) tot weigering van verblijf 

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

beslissing die aan de verzoeker wordt ter kennis gegeven op 24 oktober 2014. Deze beslissing 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 14.04.2014 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 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; De betrokkene heeft niet op afdoende wijze aangetoond een duurzame en stabiele 

relatie te hebben met zijn partner, zoals gedefinieerd in artikel 40bis, §2, 2° van de wet van 15.12.1980. 

De betrokkene brengt onvoldoende bewijs aan dat zij als partners één jaar ononderbroken hebben 

samengeleefd voor de aanvraag of dat zij elkaar ten minste twee jaar kennen en voorafgaand aan de 

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

betreffen of dat zij een gemeenschappelijk kind hebben. 

 

De wettelijke samenwoonst dateert van 14.04.2014. De daadwerkelijke registratie op hetzelfde adres 

van 6.06.2014. Derhalve kan niet worden vastgesteld dat betrokkenen minstens een jaar samenwonend 

zijn voorafgaand aan de aanvraag van 14.04.2014. 

 

Om, overeenkomstig de tweede mogelijkheid, het duurzaam en stabiel karakter van de relatie aan te 

tonen legt betrokkene enkele foto's voor. Aangezien de foto's niet digitaal van een datum zijn voorzien, 

kan niet nagegaan worden wanneer ze genomen zijn, bijgevolg is het onmogelijk na te gaan hoelang 

betrokkene elkaar al kennen. Bij gebrek aan bijkomende uitleg is het evenmin duidelijk bij welke 

gelegenheid of in welke context ze werden genomen. Verder legt betrokkene een bewijs van reservatie 

voor waaruit blijkt dat hij van 27.05.2013 tot 01.07.2013 naar België gereisd is. Het is ons echter niet 

duidelijk in welk kader betrokkene hier was. Ook al zouden we ervan uit gaan dat deze trip in het kader 

van zijn relatie met de referentiepersoon was, dan nog is deze reservatie niet voldoende om de 

duurzaamheid en stabiliteit van de relatie aan te tonen aangezien betrokkene hier maar 6 dagen heeft 

verbleven en art. 40 bis, §2, 2° stelt dat betrokkenen elkaar drie maal ontmoet hebben en dat deze 

ontmoetingen in totaal 45 dagen of meer moeten betreffen. De reservatie, waaruit blijkt dat de Belgische 

partner van betrokkene van 19.02.2013 tot 26.02.2013 naar Genève is gereisd, kan niet gelinkt worden 

aan betrokkene waardoor de relevantie ons ontsnapt. Dit geldt eveneens voor de vluchtreservatie 

waaruit blijkt dat de Belgische referentiepersoon samen met een zekere A. L. van 13.04.2013 tot 

28.04.2014 naar Ouagadougou is gevlogen. Wie mevrouw A.L. is en wat zij daar samen gingen doen 

werd niet aangetoont en is voor ons dus niet duidelijk. 

 

Van een gemeenschappelijk kind is nergens sprake. 

 

Gezien al deze elementen is aan de hand van de voorgelegde documenten niet aangetoond dat 

betrokkene een duurzame en stabiele relatie onderhoudt met de Belgische referentiepersoon 

overeenkomstig art. 40bis, §2, 2° van de wet van 15.12.1980. 

 

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 hij geen aanspraak maakt op enig 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. 
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(…)” 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel voert de verzoeker een schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Dit middel is als volgt onderbouwd: 

 

“Doordat het algemeen zorgvuldigheidsbeginsel veronderstelt dat de overheid de rechtzoekende dient te 

informeren aangaande zijn rechten en plichten. 

 

Terwijl noch de Sectie Niet-Belgen van de Stad Aalst noch de Dienst Vreemdelingenzaken 

geïnformeerd heeft naar een aantal zaken die zij onduidelijk achten én er toch beslist werd tot een 

weigering van de aanvraag gezinshereniging van verzoekende partij. 

 

Zodat de bestreden beslissing werd genomen in strijd met het algemeen zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

De weigeringsbeslissing met het afgeleverde bevel tot het verlaten van het grondgebied dient dan ook te 

worden vernietigd om de volgende redenen.  

 

Toelichting: 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken weerhoudt volgend elementen om de aanvraag tot gezinshereniging 

van verzoekende partij af te wijzen: 

“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 wettelijke samenwoonst dateert van 14.04.2014. de daadwerkelijk registratie op hetzelfde adres van 

6.06.2014. derhalve kan niet worden vastgesteld dat betrokkenen minstens een jaar samenwonend zijn 

voorafgaand aan de aanvraag van 14.04.2014. 

Om overeenkomstig de tweede mogelijkheid, het duurzaam en stabiel karakter van de relatie aan te 

tonen legt betrokkene enkele foto’s voor. Aangezien de foto’s niet digitaal van een datum zijn voorzien, 

kan niet nagegaan worden wanneer ze genomen zijn, bijgevolg is het onmogelijk na te gaan hoelang 

betrokkene elkaar al kennen. 

Bij gebrek aan bijkomende uitleg is het evenmin duidelijk bij welke  gelegenheid of in welke context ze 

werden genomen. Verder legt betrokkene een bewijs van reservatie voor waaruit blijkt dat hij van 

27.05.2013 tot 01.07.2013 naar België gereisd is. Het is ons echter niet duidelijk in welk kader 

betrokkene hier was. Ook al zouden we ervan uit gaan dat deze trip in het kader van zijn relatie met de 

referentiepersoon was, dan nog is deze reservatie niet voldoende om de duurzaamheid en stabiliteit van 

de relatie aan te tonen aangezien betrokkene hier maar 6 dagen heeft verbleven en art. 40 bis, §2, 2 

stelt dat betrokkenen elkaar drie maal ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 dagen of 

meer moeten betreffen. De reservatie, waaruit blijkt dat de Belgische partner van betrokkene van 

19.02.2013 tot 26.02.2013 naar Genève is gereisd, kan niet gelinkt worden aan betrokkene waardoor de 

relevantie ons ontsnapt. Dit geldt eveneens voor de vluchtreservatie waaruit blijkt dat de Belgische 

referentiepersoon samen met een zekere A.L. van 13.04.2013 tot 28.04.2014 naar Ouagadougou is 

gevlogen. Wie mevrouw A.L. is en wat zij daar samen gingen doen werd niet aantoont en is voor ons 

dus niet duidelijk.” 

 

Verzoekende partij en zijn partner, mevrouw T.G., ontkennen niet dat zij pas sedert april 2014 wettelijk 

samenwonen. Zij hebben daarentegen wel degelijk reeds gedurende 4 jaar een duurzame en stabiele 

relatie en zijn van oordeel dat zij hiervan voldoende bewijzen hebben voorgelegd. 

 

De door de Dienst Vreemdelingenzaken aangehaalde argumenten kunnen zij dan ook stuk voor stuk 

weerleggen: 

 

- Foto’s van tijdens de relatie: 

 

De Sectie Niet-Belgen van de Stad Aalst deelde verzoekende partij en zijn partner, mevrouw T.G., mee 

dat zij bewijzen dienden voor te leggen van het duurzame en stabiele karakter van hun relatie. Zij 

legden hiertoe onder meer een heel aantal foto’s neer. 
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Op geen enkel ogenblik heeft de Sectie Niet-Belgen van de Stad Aalst aangegeven dat deze foto’s 

gedateerd dienden te zijn. Noch de Sectie Niet-Belgen noch de Dienst Vreemdelingenzaken verzochten 

verzoekende partij of zijn partner, mevrouw T.G., om de data waarop deze foto’s genomen werden te 

verduidelijken. 

 

Bij huidig beroepschrift voegt verzoekende partij andermaal de foto’s toe, doch ditmaal als print screen 

van de computer waarbij eveneens de data vermeld staan. (stuk 6) 

 

- Verblijf van verzoekende partij in België van 27.05.2013 tot 01.07.2013: 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken stelt dat het niet duidelijk is in welk kader deze reis van verzoekende 

partij naar België gebeurde. 

 

Indien de Dienst Vreemdelingenzaken hieromtrent bijkomende informatie had gevraagd aan partijen of 

de Belgische ambassade in Ouagadougou, had de Dienst Vreemdelingenzaken wel degelijk kunnen 

weten dat verzoekende partij toen naar België kwam om zijn partner, mevrouw T.G., te bezoeken. 

 

Verzoekende partij voegt bij huidig beroepschrift een kopie van de mails tussen zijn partner en de 

Belgische ambassade dienaangaande. (stuk 16) 

 

Het weze aldus duidelijk dat verzoekende partij zijn partner, mevrouw T.G. toen 35 dagen samen 

doorbrachten. 

 

- Verblijf van mevrouw T.G. in Genève van 19.02.2013 tot 26.02.2013: 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken stelt dat deze reis niet gelinkt kan worden aan verzoekende partij. 

 

Indien de Dienst Vreemdelingenzaken hieromtrent bijkomende informatie had gevraagd aan partijen, 

had deze vernomen dat verzoekende partij in de periode van 7 februari 2013 tot en met 1 april 2013 

tewerkgesteld was als komiek-muzikant in Genève. 

 

Het weze aldus duidelijk dat mevrouw T.G. wel degelijk haar partner, verzoekende partij, ging opzoeken 

in Genève en dat partijen toen 7 dagen samen doorbrachten. 

 

- Reis van mevrouw T.G. en mevrouw A.L. naar Ouagadougou van 13.04.2013 tot 28.04.2014: 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken stelt niet te weten wie mevrouw A.L. is en wat zij samen met mevrouw 

T.G. ging doen in Ouagadougou. De Dienst Vreemdelingenzaken besluit dat het voor hen niet duidelijk 

is. 

 

Andermaal dient benadrukt te worden dat indien de Dienst Vreemdelingenzaken zorgvuldig te werk was 

gegaan, zij bijkomende informatie hadden kunnen vragen bij verzoekende partij en diens partner. 

 

Mevrouw A.L. is immers de moeder van de partner van verzoekende partij. Verzoekende partij kwam 

van augustus tot oktober 2012 zijn partner, mevrouw T.G., opzoeken in België en verbleef toen in haar 

ouderlijke woning te (…). 

 

Aangezien mevrouw A.L. toen reeds zag dat het menens was tussen haar dochter, mevrouw T.G. en 

verzoekende partij, wilde zij de familie en herkomstomgeving van verzoekende partij leren kennen. 

 

Hierop trok mevrouw A.L. met haar dochter, mevrouw T.G., naar Ouagadougou. Bij huidig verzoekschrift 

voegt verzoekende partij enkele foto’s van deze trip toe, waarop zowel zijn schoonmoeder als zijn 

partner te zien zijn. (stuk 6) 

 

Het is aldus duidelijk dat verzoekende partij op geen enkel ogenblik gevraagd werd bijkomende 

informatie te geven bij de aangeleverde stukken. 

 

Mocht dit wel vermeld geweest zijn, dan zou verzoekende partij uiteraard onmiddellijk de nodige 

toelichting verstrekt hebben alsook onverwijld aanvullende stukken overgemaakt hebben aan de Dienst 

Vreemdelingenzaken om aan te tonen dat hij wel degelijk reeds meer dan 2 jaar (in casu reeds 4 jaar) 
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een relatie heeft met mevrouw T.G. en dat zij elkaar voorafgaand aan de aanvraag gezinshereniging 

driemaal ontmoet hebben voor in totaal meer dan 45 dagen. 

 

Doordat de Dienst Vreemdelingenzaken verzoekende partij deze mogelijkheid ontnomen heeft, heeft zij 

daarmee ongetwijfeld de zorgvuldigheidsplicht geschonden bij de behandeling van het dossier van de 

verzoekende partij, met de bestreden beslissing en het bevel om het grondgebied te verlaten als gevolg. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken blijft dan ook zwaar in gebreke in onderhavig dossier. 

 

Zeker nu verzoekende partij en zijn partner, mevrouw T.G., elkaar in de 4 jaar dat hun relatie reeds 

duurt 6 keer gezien hebben voor in totaal 430 dagen: 

- 24 december 2010 – 14 januari 2011 : 21 dagen in Burkina Faso 

- 11 december 2011 – 26 januari 2012 : 47 dagen in Burkina Faso 

- 9 augustus 2012 – 9 november 2012 : 92 dagen in België 

- 19 februari 2013 – 26 februari 2013 : 8 dagen in Genève 

- 13 april 2013 – 4 mei 2013 : 21 dagen in Burkina Faso 

- 11 maart 2014 – heden : 241 dagen in België 

 

Verzoekende partij voldoet wel degelijk aan de noodzakelijke voorwaarden om een gezinshereniging 

aan te gaan met zijn partner, mevrouw T.G.. (stukken 11-15) 

 

Tóch meent de Dienst Vreemdelingenzaken hem dit verder verblijf in België te moeten weigeren.  

 

De Dienst Vreemdelingenzaken beslist onvoldoende gefundeerd tot de weigering van de aanvraag 

gezinshereniging zonder rekening te houden met de hierboven aangehaalde argumenten, hetgeen niet 

redelijk is. 

 

Het middel is gegrond.” 

 

2.1.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“In een eerste middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- zorgvuldigheidsbeginsel; 

 

Verzoekende partij meent dat de in casu bestreden beslissing het zorgvuldigheidsbeginsel schendt, 

daar de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke 

Integratie zou hebben nagelaten bijkomende informatie in te winnen. 

 

In het eerste middel tracht de verzoekende partij de aangehaalde argumenten van de gemachtigde van 

de federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie te weerleggen. 

 

Verweerder laat gelden dat de beschouwingen van verzoekende partij niet kunnen worden 

aangenomen, en dat de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor 

Maatschappelijke Integratie aldus geheel terecht heeft geoordeeld dat een beslissing houdende 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20) 

diende te worden genomen. 

 

Uit de omstandige motivering van de bestreden beslissing blijkt afdoende dat de gemachtigde van de 

Minister van Justitie na grondig en zorgvuldig onderzoek van de verzoekende partij haar concrete 

situatie heeft besloten tot de weigering van het verblijf van meer dan drie maanden. 

 

Uit de voorgelegde stukken kan immers niet worden afgeleid dat verzoekende partij en diens partner 

ofwel gedurende minstens één jaar, voorafgaand aan de aanvraag, onafgebroken in België of een ander 

land hebben samengewoond ofwel 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 een 

gemeenschappelijk kind hebben. 

 

Zulks kan niet dienstig worden betwist door de verzoekende partij. 
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Verzoekende partij uit allerhande a posteriori beschouwingen, die geenszins kunnen worden afgeleid uit 

de voorgelegde stukken ter bewijs van een duurzame en stabiele relatie. 

 

Gelet op het feit dat de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor 

Maatschappelijke Integratie geen rekening kan houden met voormelde beschouwingen, daar deze niet 

ter kennis werden gebracht ten tijde van het nemen van de in casu bestreden beslissing, kan hiermee 

uiteraard geen rekening worden gehouden. 

 

Het komt immers toe aan de verzoekende partij zelf om alle nuttige inlichtingen te verstrekken aan de 

gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke 

Integratie, Verzoekende partij kan deze verplichting niet dienstig verschuiven naar de gemachtigde van 

de Minister. 

"Het komt in de eerste plaats de verzoekende partij toe om erover te waken zich te bekwamen in elke 

procedure die zij heeft ingesteld, en, indien nodig, deze procedures te vervolledigen en te actualiseren." 

(R.v.V. nr. 26.814 van 30 april 2010) 

 

De beschouwingen van verzoekende partij, als zouden allerhande inlichtingen dienen te worden 

gevraagd door de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor 

Maatschappelijke Integratie, kunnen geen afbreuk doen aan de bestreden beslissing. 

 

Terwijl het nadien voorleggen van gedateerde foto’s uiteraard geenszins afbreuk kan doen aan de 

motieven van de in casu bestreden beslissing, nu de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie geen kennis had van deze foto’s ten tijde van het 

nemen van de in casu bestreden beslissing. 

 

Het is bovendien niet kennelijk onredelijk dat de gemachtigde de ongedateerde foto’s niet heeft 

weerhouden als bewijs van de duurzame en stabiele relatie aangezien niet kan nagegaan worden 

wanneer de foto’s gemaakt werden en evenmin de authenticiteit en waarachtigheid kan worden 

nagegaan. 

“ Wanneer men bij de aanvraag van een verblijf van meer dan drie maanden duidelijk doet kennen dat 

bepaalde documenten binnen een bepaalde tijdspanne moeten worden overgelegd, mag derhalve uit dit 

verzoek tot vervollediging van het dossier redelijkerwijze worden afgeleid dat men op het ogenblik van 

het indienen van de aanvraag de mening was toegedaan dat deze aanvullende stukken noodzakelijk 

waren om tot een correcte feitenvinding te komen. De verwerende partij beschikt over een ruime 

appreciatiebevoegdheid om tot het besluit te komen of verzoekster al dan niet voldoet aan de wettelijke 

voorwaarde van een duurzame en stabiele relatie met de burger van de Unie in functie van wie zij haar 

verblijf aanvraagt. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekster bij haar aanvraag 

niet gedateerde foto’s en enkele verklaringen van derden voorlegde ter staving van haar beweerde 

duurzame relatie. (…) De Raad stelt vast dat het niet kennelijk onredelijk is van de verwerende partij dat 

zij oordeelde, nadat zij bijkomende bewijzen had opgevraagd en dus reeds had laten uitschijnen dat de 

aangebrachte stukken onvoldoende waren als bewijs van een duurzame en stabiele relatie van ten 

minste één jaar met haar partner, dat niet gedateerde foto’s en verklaringen van derden onvoldoende 

zijn om de duurzaamheid en de stabiliteit aan te tonen van een relatie van 1 jaar met de burger van de 

Unie in functie van wie verzoekster haar aanvraag van een verblijf van meer dan drie maanden 

indiende.” (R.v.V. nr. 35.672 van 11 december 2009) (eigen onderlijning en vetschrift) 

 

Zie ook: 

“Verzoeksters betogen dat aan de hand van de beelden uitgemaakt kan worden dat de foto’s recent zijn 

en dat de partners elkaar effectief hebben ontmoet. Verzoeksters weerleggen hiermee echter niet de 

beoordeling van de gemachtigde dat zonder datum niet kan worden nagegaan wanneer deze foto’s juist 

werden genomen. Het komt de Raad niet onzorgvuldig noch kennelijk onredelijk voor wanneer de 

gemachtigde vervolgens oordeelt dat deze foto’s geen bewijs vormen voor de duurzaamheid van de 

relatie, met name dat de partners elkaar sedert minstens twee jaar kennen, noch het bewijs van het 

stabiel karakter van de relatie, met name dat ze elkaar drie maal ontmoet hebben voor een periode van 

minstens 45 dagen.” (R.v.V. nr. 106.308 van 3 juli 2013) (eigen onderlijning en vetschrift) 

 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende te worden besloten tot de weigering van het 

verblijf van meer dan drie maanden, met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 
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De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 

 

Het eerste middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

2.1.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen op 

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

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat het bestuur bij het nemen van een beslissing moet 

steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Bij het beoordelen van het zorgvuldigheidsbeginsel treedt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad) niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten gaat 

vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar gedane 

feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur de 

feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit 

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

 

Blijkens de gegevens van het administratief dossier diende de verzoeker op 24 april 2014 een aanvraag 

voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie in. Bij deze aanvraag voegde hij 

een paspoort, een verklaring van wettelijke samenwoning, foto’s en bewijzen van reservaties, alsook 

een bewijs dat hij ongehuwd is en geen partnerrelatie heeft met een derde. Ter gelegenheid van deze 

aanvraag werd de verzoeker gevraagd om binnen de drie maanden de volgende documenten voor te 

leggen: een bewijs dat zij elkaar twee jaar kennen, een bewijs van de inkomsten van de Belg, een 

geregistreerd huurcontract of eigendomsakte en een ziektekostenverzekering. Daarop maakte de 

verzoeker ter aanvulling van zijn aanvraag nog volgende stukken over: weddefiches van zijn partner van 

de maanden april, mei en juni 2014, een bewijs van aansluiting bij de mutualiteit op naam van zijn 

partner en een notariële akte van 6 september 2013 betreffende een (ver)koopovereenkomst van een 

woning waarbij zijn partner wordt aangeduid als koper. Vervolgens wordt met de bestreden beslissing 

de aanvraag geweigerd omdat de verzoeker “niet op afdoende wijze (heeft) aangetoond een duurzame 

en stabiele relatie te hebben met zijn partner” nu hij “onvoldoende bewijs aan(brengt) dat zij als partners 

één jaar ononderbroken hebben samengeleefd voor de aanvraag of dat zij elkaar ten minste twee jaar 

kennen en voorafgaand aan de aanvraag elkaar drie maal ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in 

totaal 45 dagen of meer betreffen of dat zij een gemeenschappelijk kind hebben”. 

 

De verzoeker voert aan dat hij reeds gedurende vier jaar een duurzame en stabiele relatie heeft met zijn 

partner en dat hij hiervan voldoende bewijzen heeft voorgelegd. 

 

Om het duurzame en stabiele karakter aan te tonen, had de verzoeker reeds bij zijn aanvraag (onder 

meer) enkele foto’s en enkele bewijzen van reservaties voorgelegd. Blijkens de bestreden beslissing 

heeft de gemachtigde van de staatssecretaris alle door de verzoeker overgemaakte stukken onder de 

loep genomen en hierover gemotiveerd. 

 

Zo wordt met betrekking tot de door de verzoeker voorgelegde foto’s geoordeeld dat deze “niet digitaal 

van een datum zijn voorzien” zodat “niet nagegaan (kan) worden wanneer ze genomen zijn” en het 

bijgevolg “onmogelijk (is) na te gaan hoelang betrokkene elkaar al kennen”. De verzoeker betwist dit 

niet, doch hij voert aan dat nooit werd “aangegeven dat deze foto’s gedateerd dienden te zijn” en dat hij 

nooit verzocht werd “om de data waarop deze foto’s genomen werden te verduidelijken”. De bewijslast 

inzake het aantonen van een duurzame en stabiele relatie ligt evenwel bij de aanvrager. Bij gebrek aan 

enige reglementaire bepaling aangaande de bewijsstukken die kunnen worden overgelegd, is de 

bewijsvoering vrij. Door een bewijs te vragen dat de verzoeker en zijn partner elkaar twee jaar kennen, 

zonder nader te specifiëren dat het daarbij moet gaan om ‘gedateerde foto’s’, schendt de gemachtigde 

het zorgvuldigheidsbeginsel niet. Tevens komt het de verzoeker toe om zijn bewijsstukken van de 

nodige verduidelijkingen te voorzien, temeer wanneer het bestuur na de indiening van bepaalde 

bewijsstukken bijkomend vraagt om een bewijs over te maken dat de verzoeker en zijn Belgische 

partner elkaar twee jaar kennen. De bij het huidig verzoekschrift gevoegde foto’s waarbij data vermeld 

staan, kunnen niet dienstig worden aangebracht in onderhavige procedure. De regelmatigheid van een 

administratieve beslissing dient immers 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 
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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 deze foto’s niet heeft voorgelegd aan het bestuur, zodat 

hiermee geen rekening kon worden gehouden bij het nemen van de bestreden beslissing. De Raad zou 

zijn bevoegdheid te buiten gaan door bij zijn wettigheidstoetsing rekening te houden met stukken die 

dateren van na de bestreden beslissing (RvS 18 juni 2009, nr. 194 395). 

 

Met betrekking tot het bewijs van reservatie waaruit blijkt dat de verzoeker van 27 mei 2013 tot 

1 juli 2013 naar België gereisd is, wordt in de bestreden beslissing gesteld dat het niet duidelijk is in 

welk kader de verzoeker in België was en dat “deze reservatie niet voldoende (is) om de duurzaamheid 

en stabiliteit van de relatie aan te tonen aangezien betrokkene hier maar 6 dagen heeft verbleven en art. 

40 bis, §2, 2° stelt dat betrokkenen elkaar drie maal ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 

45 dagen of meer moeten betreffen”. Waar de verzoeker aanvoert dat hij naar België kwam om zijn 

Belgische partner te bezoeken, beperkt hij zich tot een verklaring post factum die niet kan worden 

afgeleid uit het administratief dossier. Hij toont hiermee geenszins aan dat het kennelijk onredelijk is dat 

de gemachtigde op basis van de stukken die voor hem lagen tot voornoemd oordeel is gekomen. Waar 

de verzoeker suggereert dat de gemachtigde hieromtrent bijkomende informatie had moeten vragen, 

wordt er nogmaals op gewezen dat de bewijslast inzake het aantonen van een duurzame en stabiele 

relatie bij de aanvrager ligt en dat de gemachtigde na het indienen van voornoemd bewijs van reservatie 

nog een bewijs had gevraagd dat de verzoeker en zijn Belgische partner elkaar twee jaar kennen. 

Hierdoor had het voor de verzoeker reeds duidelijk moeten zijn dat de huidige bewijsstukken mogelijks 

niet zouden volstaan om de duurzaamheid en de stabiliteit van zijn relatie aan te tonen. 

 

Met betrekking tot de reservatie waaruit blijkt dat de Belgische partner van de verzoeker van 

19 februari 2013 tot 26 februari 2013 naar Genève is gereisd en de vluchtreservatie waaruit blijkt dat de 

partner met een zekere A.L. van 13 april 2013 tot 28 april 2014 naar Ouagadougou is gevlogen, wordt in 

de bestreden beslissing gesteld dat deze niet kunnen worden gelinkt aan de verzoeker en dat niet 

duidelijk is wie mevrouw A.L. is en wat ze daar samen gingen doen. Ook wat dit betreft beperkt de 

verzoeker zich tot verklaringen post factum die niet kunnen worden afgeleid uit de stukken van het 

administratief dossier. Hij toont hiermee geenszins aan dat het kennelijk onredelijk is dat de 

gemachtigde op basis van de stukken die voor hem lagen tot zijn oordeel is gekomen. Waar de 

verzoeker suggereert dat de gemachtigde hieromtrent bijkomende informatie had moeten vragen, wordt 

er nogmaals op gewezen dat de bewijslast inzake het aantonen van een duurzame en stabiele relatie bij 

de aanvrager ligt en dat de gemachtigde na het indienen van voornoemd bewijs van reservatie nog een 

bewijs had gevraagd dat de verzoeker en zijn Belgische partner elkaar twee jaar kennen. Hierdoor had 

het voor de verzoeker reeds duidelijk moeten zijn dat de huidige bewijsstukken mogelijks niet zouden 

volstaan om de duurzaamheid en de stabiliteit van zijn relatie aan te tonen. 

 

Er wordt niet ingezien op welke wijze de verzoeker de mogelijkheid werd ontnomen om de door hem 

ingediende stukken van de nodige toelichting te voorzien of om aanvullende stukken over te maken. Uit 

het administratief dossier blijkt dat de verzoeker op 24 april 2014 gevraagd werd om binnen de drie 

maanden (onder meer) een bewijs voor te leggen dat hij en zijn Belgische partner elkaar twee jaar 

kennen. Er blijkt niet – en de verzoeker voert ook niet aan – dat hem geweigerd werd bepaalde stukken 

over te maken of toelichting te verschaffen bij de reeds door hem ingediende stukken. 

 

De verzoeker slaagt er dan ook niet in aan te tonen dat er in casu werd uitgegaan van een foutieve 

feitenvinding, zodat de schending van de zorgvuldigheidsplicht niet kan worden aangenomen. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. In een tweede middel voert de verzoeker een schending aan van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Dit middel is als volgt onderbouwd: 

 

“Doordat het redelijkheidsbeginsel veronderstelt dat de genomen beslissing dient voort te spruiten uit 

een zorgvuldig onderzoek en een beslissing moet zijn die door ieder ander redelijk denkend mens of 

orgaan zou kunnen worden genomen en die men als een redelijk verantwoorde beslissing zou kunnen 

zien en aanvaarden. 

 

Terwijl de Dienst Vreemdelingenzaken zich ervan afmaakt door te stellen dat er geen bewijs voorligt dat 

verzoekende partij zijn partner, mevrouw T.G., ten minste twee jaar kent, elkaar drie maal ontmoet 
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hebben voor in totaal 45 dagen of meer zodat geen verblijfsrecht kan toegestaan worden aan 

verzoekende partij. 

 

Zodat de bestreden beslissing geenszins op redelijke wijze werd genomen. 

 

Het redelijkheidsbeginsel verplicht de overheid bij het nemen van beslissingen de nodige 

terughoudendheid aan de dag te leggen. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft aldus de plicht om omzichtig én zorgvuldig te werk te gaan bij de 

beoordeling van een aanvraag tot verblijf. 

 

Indien de Dienst Vreemdelingenzaken het dossier enigszins zorgvuldig had onderzocht, dan zou nooit 

tot een beëindiging van het recht op verblijf in hoofde van verzoekende partij zijn besloten. 

 

Het is immers duidelijk dat verzoekende partij en zijn partner, mevrouw T.G., reeds gedurende 4 jaar 

een liefdevolle en stabiele relatie onderhouden en dat zij samen een toekomst wensen op te bouwen. Zij 

lieten de afgelopen 4 jaar geen kans onbenut om elkaar te zien en onderhielden quasi dagelijks 

contacten via Skype. Bovendien hebben zij elkaars families reeds ontmoet en is er ook contact geweest 

tussen de families onderling. 

 

Indien een aantal zaken voor de Dienst Vreemdelingenzaken niet duidelijk zouden geweest zijn bij de 

aanvraag van verzoekende partijen, quod non, had de Dienst Vreemdelingenzaken altijd bij hen 

bijkomende informatie kunnen opvragen. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken besliste dan ook onvoldoende gefundeerd tot de beëindiging van het 

recht op verblijf en de aflevering van het bevel om het grondgebied te verlaten zonder rekening te 

houden met de hierboven aangehaalde argumenten, hetgeen niet redelijk is. 

 

Ook dit middel is derhalve gegrond.” 

 

2.2.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“In een tweede middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- redelijkheidsbeginsel; 

 

Verzoekende partij meent dat, door de vermeende onzorgvuldigheid van de gemachtigde van de 

federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie, een onredelijke 

beslissing werd genomen. 

 

Verweerder herhaalt dat verzoekende partij de op haar rustende bewijslast niet dienstig kan verschuiven 

naar de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke 

Integratie zelf. 

 

Het komt immers toe aan de verzoekende partij zelf de nodige zorgvuldigheid aan de dag te leggen bij 

de aanvraag tot verkrijging van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese 

Unie, hetgeen zij duidelijk heeft nagelaten te doen. 

 

Doordat de verzoekende partij allerhande a posteriori beschouwingen uit, geeft zij impliciet aan dat er uit 

de door haar voorgelegde documenten geenszins kon worden afgeleid dat is voldaan aan de 

voorwaarden van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Geheel ten overvloede verwijst verweerder nog naar rechtspraak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen: 

“De bewijslast bij het indienen van een aanvraag rust bij de aanvrager zelf, die alle elementen moet 

aanbrengen die haar aanspraken kunnen rechtvaardigen. In de bijlage 19ter die werd afgeleverd aan 

verzoekster ter gelegenheid van haar aanvraag van de verblijfskaart van een familielid van een burger 

van de Unie, werd het volgende gesteld: 

(…) 

Verzoekster behoorde derhalve te weten dat de door haar naar voor te brengen stukken minstens een 

indicatie moesten bevatten van de tijdsduur van de relatie waarop zij zich beroept en kan dus niet 

voorhouden dat men haar uitdrukkelijk had moeten attent maken dat eventueel voorgelegde foto’s 
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gedateerd zouden moeten zijn, zoals zij thans meent te kunnen doen. (R.v.V. nr. 119.003 dd. 

17.02.2014) 

“Bij gebreke aan een reglementaire bepaling aangaande de bewijsstukken die dienen te worden 

overgelegd, staat het de aanvrager vrij alle door hem dienstig geachte stukken als bewijs aan te 

brengen. Evenwel volgt uit deze vaststelling niet dat verweerder gehouden is zonder meer elke vorm 

van bewijs te aanvaarden als zijnde en afdoende bewijs van het duurzaam en stabiel karakter van een 

relatie. Het komt aan de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding toe om de overgelegde overtuigingsstukken te beoordelen. Hij beschikt 

hierbij over een ruime appreciatiebevoegdheid.” (R.v.V. nr. 126.021 dd. 23.06.2014) 

“De bewijslast inzake het aantonen van een duurzame en stabiele relatie ligt bij de aanvrager. Bij gebrek 

aan enige reglementaire bepaling aangaande de bewijsstukken die kunnen worden overgelegd is de 

bewijsvoering vrij. De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding beschikt echter over een zeer ruime appreciatiebevoegdheid bij de 

beoordeling van de neergelegde stukken”. (R.v.V. nr. 107.938 dd. 02.08.2013; zie ook R.v.V. nr. 

111.250 dd. 03.10.2013) 

 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende te worden besloten tot de weigering van het 

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

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 

 

De in casu bestreden beslissing werd rechtmatig genomen, zonder miskenning van het 

redelijkheidsbeginsel waarvan verzoekende partij de schending aanvoert. 

 

Het tweede middel kan evenmin worden aangenomen.” 

 

2.2.3. Het redelijkheidsbeginsel legt aan de bestuurlijke overheid de verplichting op om bij de uitoefening 

van haar wettelijke bevoegdheid redelijk te werk te gaan. Een schending van het redelijkheidsbeginsel 

kan slechts worden vastgesteld wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot een bepaalde beslissing is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel 

geschonden te kunnen noemen, moet men dus voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur 

ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad 

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). In de bestreden 

beslissing worden de motieven opgesomd op grond waarvan de gemachtigde tot de weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden besluit. De gemachtigde heeft enkel gebruik gemaakt van de hem 

bij wet toegekende bevoegdheden. Uit wat bij de bespreking van het eerste middel werd gesteld, blijkt 

dat de gemachtigde na een zorgvuldig onderzoek tot het besluit is gekomen dat “aan de hand van de 

voorgelegde documenten niet (is) aangetoond dat betrokkene een duurzame en stabiele relatie 

onderhoudt met de Belgische referentiepersoon”. Door te stellen dat het duidelijk is dat hij en zijn 

partner reeds gedurende vier jaar “een liefdevolle en stabiele relatie onderhouden en dat zij samen een 

toekomst wensen op te bouwen”, toont de verzoeker niet aan dat de gemachtigde op een kennelijk 

onredelijke wijze tot zijn besluit is gekomen wanneer deze stelt dat dit niet afdoende wordt aangetoond. 

Bijgevolg kan niet worden volgehouden dat de gemachtigde bij het nemen van de bestreden beslissing 

het redelijkheidsbeginsel heeft geschonden. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel. 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf maart 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 

 


