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 nr. 145 495 van 18 mei 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 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Surinaamse nationaliteit te zijn, op 8 januari 2015 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 12 december 2014 tot 

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

20). 

 

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 6 maart 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 april 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. VERKEYN, die loco advocaat S. MICHOLT verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat S. BOUMAHDI, 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 Surinaamse nationaliteit te zijn en geboren te zijn op (…) 1980. 

 

Op 16 juni 2014 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 een Belg.  

 

Op 12 december 2014, met kennisgeving op 17 december 2014, neemt de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel 

om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden 

als volgt: 
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“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 16.06.2014 werd 

ingediend door: 

Naam: B. (...) 

Voornamen: B.N. (  

Nationaliteit: Suriname  

Geboortedatum: ( 

Geboorteplaats: Paramaribo 

Identificatienummer in het Rijksregister: (...) 

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

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. 

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 haar 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 het bewijs 

leveren dat zij regelmatig, telefonisch, via briefwisseling of elektronische berichten met elkaar contact 

onderhielden en dat zij elkaar 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 ononderbroken hebben 

samengeleefd voor de aanvraag of dat zij een gemeenschappelijk kind hebben. 

Betrokkene legt volgende documenten voor: 

- reservatie Confort Camping dd. 19.07.2013; overzicht Skype-gesprekken uit de periode juni-

november 2013; overzichtslijsten telefoonverkeer Telenet voor de periode april 2013-november 2013; 

overzicht WhatsApp-verkeer uit de periode augustus 2013-december 2013; overzicht SMS-verkeer uit 

de periode augustus 2013-augustus 2014; print-screen Facebook, daterend vanaf juni 2013; verklaring 

wettelijke samenwoning dd. 12.06.2014: deze documenten zijn te recent om aan te tonen dat 

betrokkenen elkaar tenminste twee jaar voorafgaand aan de aanvraag kennen, of dat zij als partners 

één jaar ononderbroken hebben samengeleefd voorafgaand aan de aanvraag. Ze kunnen dan ook niet 

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

relatie tussen betrokkenen. 

- 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. 

Uit de gegevens uit het rijksregister blijkt dat betrokkenen minder dan één jaar ononderbroken 

samenwoonden op het moment van de aanvraag. 

Betrokkenen tonen niet aan een gemeenschappelijk kind te hebben 

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. 

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 onder- zoek 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 Staatssecretaris een 

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

 

2. Over de rechtspleging 

 

Waar de verzoekende partij in het beschikkend gedeelte van haar verzoekschrift vraagt de kosten van 

het geding ten laste van de verwerende partij te leggen en de verwerende partij in haar nota vraagt de 

kosten ten laste van de verzoekende partij te leggen, wijst de Raad erop dat de verzoekende partij het 

voordeel van de kosteloze rechtspleging geniet, zodat aan geen van de partijen kosten van het geding 

ten laste kunnen worden gelegd. Het beroep is immers kosteloos. 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 
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3.1.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij onder meer de schending aan van de artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 

(hierna: de wet van 29 juli 1991) en van artikel 52, § 4, vijfde lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 

1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (hierna: het vreemdelingenbesluit). 

 

Zij betoogt: 

 

“Aan de verzoekende partij wordt eveneens, in de bestreden beslissing, “een bevel gegeven om het 

grondgebied te verlaten af krachtens art. 52, § 4, vijfde lid van het KB van 8 oktober 1981” (stuk 1). 

Artikel 52, § 4, vijfde lid van het Vreemdelingenbesluit luidt als volgt: 

“Indien de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf niet erkent, wordt het familielid van deze 

beslissing kennis gegeven door de afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 20, 

dat desgevallend een bevel om het grondgebied te verlaten bevat. Het attest van immatriculatie wordt 

ingetrokken.” 

Uit bovenvermelde bewoordingen kan geen verplichting worden afgeleid om een bevel om het 

grondgebied te verlaten te geven. Het woord “desgevallend” wijst integendeel op een mogelijkheid en 

betekent niet dat in ieder geval een bevel zou moeten worden gegeven (RvS 19 juli 2012, nrs. 220.339 

en 220.340; RvS 24 oktober 2012, nr. 221.165): 

“Anders dan verzoekende partij voorhoudt, kan uit de bewoordingen geen verplichting worden afgeleid 

om een bevel om het grondgebied te verlaten te geven. Het woord “desgevallend” wijst integendeel op 

een mogelijkheid en betekent juist niet dat in ieder geval een bevel zou moeten worden gegeven.” 

Artikel 52, § 4, vijfde lid van het Vreemdelingenbesluit houdt bijgevolg een discretionaire en geen 

gebonden bevoegdheid in hoofde van de Belgische Staat in. Gelet op de discretionaire bevoegdheid die 

voortvloeit uit artikel 52, § 4, vijfde lid van het Vreemdelingenbesluit kwam het de verwerende partij in 

casu toe te preciseren waarom een bevel om het grondgebied te verlaten aan de verzoekende partij 

werd afgeleverd. 

De Raad van State meent ook dat de woorden “desgevallend” wijzen op een mogelijkheid. De Raad van 

State oordeelde onder meer in een arrest van 7 juni 2007 (RvS 7 juni 2007, nr. 171.887, De Schepper) 

dat voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare motieven moeten bestaan met een 

voldoende feitelijke grondslag en dat de discretionaire beoordelingsbevoegdheid van een 

administratieve overheid onder meer wordt beperkt door het motiveringsbeginsel. 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridisch en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

De verzoekende partij verwijst verder naar het volgende: “"Hoe groter de discretionaire bevoegdheid van 

het bestuur, hoe strenger de motiveringsplicht wordt opgevat. De omvang van de motiveringsplicht is 

dus evenredig met de omvang van de discretionaire bevoegdheid waarover de overheid beschikt. 

Wanneer de toepasselijke regelgeving aan het bestuur de vrijheid laat om al dan niet een beslissing te 

nemen, of de keuze laat tussen verschillende mogelijke beslissing, is het bestuur verplicht zijn keuze te 

verantwoorden. Ook bij de invulling van vage normen, zal een uitgebreider motivering noodzakelijk zijn. 

De precieze, concrete motieven moeten uitdrukkelijk en nauwkeurig worden vermeld. Een discretionaire 

bevoegdheid ontslaat de overheid dus geenszins van de verplichting tot formele verwaarlozen waarborg 

en zelfs de enige waarborg tegen willekeur.” (I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, administratieve 

rechtsbibliotheek – algemene reeks, VII, formele motivering van bestuurshandelingen, Brugge, Die 

Keure, 1999, 149, nr. 185). 

De motivering van de bestreden beslissing heeft enkel betrekking op de weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden. Er kan uit de bestreden beslissing niet gelezen worden waarom aan de verzoekende 

partij een bevel om het grondgebied te verlaten gegeven wordt. Uit de lezing van de bestreden 

beslissing blijkt dat geen enkele concrete motivering werd gegeven waarom de verwerende partij er voor 

heeft gekozen om bij de beslissing tot weigering van verblijf ook een bevel om het grondgebied te 

verlaten af te leveren.  

(...) 

Gezien het afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten niet afdoende, noch proportioneel 

werd gemotiveerd, hoewel artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit duidelijk stelt dat een bevel slechts 

“desgevallend” wordt gegeven, zijn de artikelen 52 van het Vreemdelingenbesluit en de artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en de 
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motiveringsverplichting geschonden. Gezien het een beslissing betreft die één en ondeelbaar is, dient 

de bestreden beslissing in zijn geheel te worden vernietigd.” 

 

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

met opmerkingen: 

 

“In een eerste middel stelt verzoekster een schending voor van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van de materiële 

motiveringsplicht, van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, van artikel 52 §4 van het KB van 8 

oktober 1981 en van artikel 8 EVRM. 

Zij betoogt dat uit de bewoordingen van artikel 52 §4 van het KB geen verplichting kan worden afgeleid 

om een bevel om het grondgebied te verlaten te nemen. Uit de beslissing zou niet kunnen worden 

afgeleid waarom een bevel om het grondgebied te verlaten werd genomen. Bij de afgifte van het bevel 

diende rekening gehouden te worden met haar gezinsleven conform artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet. 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat in de bestreden beslissing wel degelijk gemotiveerd 

werd waarom verzoekster bevolen werd om het grondgebied te verlaten. De beslissing luidt hieromtrent 

immers als volgt: 

“(…) 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 Staatssecretaris een 

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

1981.(…)” 

Er werd wel degelijk rekening gehouden met verzoeksters gezinsleven, nu werd geoordeeld dat uit de 

gegevens uit het rijksregister blijkt dat zij en haar partner minder dan één jaar ononderbroken 

samenwoonden op het moment dat de aanvraag werd ingediend. Bovendien werd er juist wel een 

onderzoek gevoerd naar de duurzame en stabiele relatie van verzoekster met haar partner. 

Het eerste middel is ongegrond.” 

 

3.1.3. Allereerst merkt de Raad op dat wanneer een vreemdeling verzoekt om, in toepassing van artikel 

40ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), tot een verblijf van meer 

dan drie maanden in het Rijk te worden toegelaten het aan de verwerende partij toekomt om na te gaan 

of de betrokken vreemdeling aan de in deze wetsbepaling gestelde voorwaarden voldoet. Indien de 

verwerende partij vaststelt dat dit niet het geval is dan kan zij ten aanzien van deze vreemdeling een 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden nemen. De vaststelling dat een 

vreemdeling niet over een recht op verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk beschikt of dat hij 

naliet aan te tonen dat hij over een dergelijk recht op verblijf beschikt, leidt niet automatisch tot de 

vaststelling dat deze vreemdeling zich op onwettige wijze in het Rijk bevindt. Het is immers mogelijk dat 

deze vreemdeling tot een verblijf in het Rijk werd gemachtigd of dat hij tijdens de behandeling van een 

andere aanvraag (asiel, medische redenen, …) tijdelijk in het Rijk kan verblijven. Wanneer de 

verwerende partij constateert dat een vreemdeling geen recht op verblijf van meer dan drie maanden in 

het Rijk kan laten gelden, komt het haar toe aanvullend te onderzoeken of de betrokken vreemdeling 

niet tevens onwettig in het Rijk verblijft en desgevallend over te gaan tot de afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Een dergelijk bevel om het grondgebied te verlaten kan slechts worden 

afgegeven in toepassing van artikel 7 van de vreemdelingenwet. Een beslissing tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden en een bevel om het grondgebied te verlaten hebben ook verschillende 

rechtsgevolgen. Een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden heeft louter tot 

gevolg dat een vreemdeling geen recht op verblijf kan laten gelden en eventueel zal dienen terug te 

vallen op zijn vroegere verblijfstoestand. Een bevel om het grondgebied te verlaten heeft tot gevolg dat 

een vreemdeling het Belgisch grondgebied dient te verlaten en kan desgevallend als basis dienen voor 

een gedwongen terugleiding naar de grens en een administratieve vrijheidsberoving. 

 

Gelet, enerzijds, op het feit dat de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden en de 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten de toetsing aan verschillende 

wetsbepalingen en dus een afzonderlijk onderzoek en een afzonderlijke juridische grondslag vereisen 

en, anderzijds, dat deze beslissingen onderscheiden rechtsgevolgen hebben, moet worden 

geconcludeerd dat het van elkaar te onderscheiden rechtshandelingen zijn, die elk op eigen gronden 

kunnen worden aangevochten bij de Raad. Het gegeven dat de eventuele vernietiging van een 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden tot gevolg heeft dat ook het in dezelfde 

akte van kennisgeving opgenomen bevel om het grondgebied te verlaten kaduuk wordt, doet aan 
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voorgaande vaststelling geen afbreuk en laat slechts toe te concluderen dat het voor een vreemdeling 

aangewezen kan zijn beide beslissingen aan te vechten indien hij meent dat de beslissing waarbij hem 

een verblijf wordt geweigerd op onwettige wijze werd genomen. De vaststelling dat de beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten niet overeenkomstig de wet werd genomen heeft 

daarentegen geen gevolgen voor de in dezelfde akte van kennisgeving opgenomen beslissing tot 

weigering van verblijf. Het is derhalve mogelijk dat de Raad vaststelt dat de beslissing tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten werd genomen met miskenning van de wet terwijl deze 

vaststelling geen impact heeft op de beslissing tot weigering van verblijf, die aan een vreemdeling met 

een zelfde akte ter kennis werd gebracht. De vernietiging van dit bevel om het grondgebied te verlaten 

wijzigt immers niets aan de aard of rechtsgeldigheid van deze beslissing tot weigering van verblijf. 

 

Zelfs al heeft de Raad in het verleden, met verwijzing naar een arrest van de Raad van State, 

geoordeeld dat “Dans la mesure où la décision [de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de 

quitter le territoire] attaquée dans le cadre du présent recours est, en droit, unique et indivisible (C.E., 28 

juin 2010, n° 205.924), l’ordre de quitter le territoire ne peut juridiquement en être détaché” (RVV 13 

maart 2012, nr. 77 137) (“In de mate waarin de beslissing [tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten] die in het kader van huidig beroep wordt 

aangevochten, in rechte één en ondeelbaar is (RvS 28 juni 2010, nr. 205.924), kan het bevel om het 

grondgebied te verlaten er juridisch niet van afgesplitst worden”, eigen vertaling, zie ook RvV 28 juni 

2011, nr. 64 084, RvV 28 juni 2013, nr. 101 636 en RvV 28 juni 2013, nr. 101 637), dan past het 

evenwel vast te stellen dat de bepalingen van artikel 52, § 4, vijfde lid van het koninklijk besluit van 8 

oktober 1981 volgens dewelke wanneer de bevoegde minister of zijn gemachtigde een recht op verblijf 

niet erkent, hij de betrokken vreemdeling hiervan in kennis dient te stellen middels “een document 

overeenkomstig het model van bijlage 20” dat “desgevallend” ook een bevel om het grondgebied te 

verlaten bevat enkel toelaten te besluiten dat twee beslissingen in één akte van kennisgeving kunnen 

worden opgenomen. Wanneer twee beslissingen samen worden betekend, dan kan hieruit echter niet 

worden geconcludeerd dat het niet langer twee afzonderlijke beslissingen zijn (in dezelfde zin: RvS 23 

januari nr. 226.182; RvS 23 januari 2014, nr. 226.184; RvS 23 januari 2014, nr. 226.185).  De Raad van 

State benadrukte daarenboven reeds dat “[d]e verwijzing naar het arrest van de Raad van State nr. 

205.924 van 28 juni 2010 […] niet dienstig [is] omdat daarin de beoordeling van een motivering aan de 

orde was waarop echter niet op algemene wijze kan worden afgeleid dat alle beslissingen die een 

beslissing tot  verwijdering bevatten één en ondeelbaar zouden zijn.” (RvS 23 december 2013, nr. 

10.181 (c)). 

 

De verzoekende partij voert met betrekking tot het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten de 

schending aan van de formele motiveringsplicht, zoals voorzien in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991. 

 

De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen 

uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke overwegingen 

dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet 

zijn.  

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht waartoe het bestuur is gehouden, heeft tot doel de bestuurde, zelfs 

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid deze heeft genomen, zodat hij zo nodig kan beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Het begrip “afdoende” zoals vervat in artikel 3 

van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet 

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing.  

 

In voorliggende zaak kan de Raad slechts vaststellen dat de verwerende partij niet heeft aangegeven op 

basis van welke wettelijke bepaling zij heeft beslist dat een bevel om het grondgebied te verlaten diende 

te worden afgegeven en op welke feitelijke gegevens zij zich steunde om over te gaan tot het nemen 

van deze beslissing. Zoals reeds werd gesteld laat het feit dat de verwerende partij de aanvraag van 

verzoekster om tot een verblijf van meer dan drie maanden te worden toegelaten heeft afgewezen niet 

toe automatisch te besluiten dat de verzoekende partij illegaal in het Rijk verblijft.  

 

De verzoekende partij kan derhalve worden gevolgd in haar betoog dat de verwerende partij met 

betrekking tot de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten is tekortgekomen 

aan haar verplichting tot formele motivering, zoals deze voortvloeit uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991.  
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Het middel is, in de aangegeven mate, gegrond. 

  

De Raad stelt in casu vast dat het feit dat de verwerende partij heeft nagelaten de beslissing tot afgifte 

van het bevel om grondgebied te verlaten te motiveren – waardoor deze beslissing dient te worden 

vernietigd – op zich evenwel niet toelaat te concluderen dat ook de beslissing tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden met enig gebrek is behept waardoor deze evenzeer dient te worden 

vernietigd. 

 

De verzoekende partij toont met haar uiteenzetting in haar eerste middel voorts niet aan dat de 

verwerende partij bij het nemen van de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden, 

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, artikel 52, § 4, vijfde lid van het  koninklijk besluit van 8 

oktober 1981 of de materiële motiveringsplicht heeft geschonden. 

 

3.2.1. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 40bis en 

40ter van de vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht, van de zorgvuldigheidsplicht, en 

van “het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur”. Tevens meent zij dat er sprake is van 

machtsmisbruik.  

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“4.2.1. 

De aanvraag tot het bekomen van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie van 

de verzoekende partij en haar partner, de heer S. (...), op basis van hun duurzame en stabiele relatie, 

werd onterecht door de verwerende partij afgewezen. 

De verzoekende partij en de heer S. (...) kennen elkaar al een geruime tijd en zijn sinds februari 2013 

een koppel. 

Beiden doen er alles aan om hun relatie steeds hechter te maken, hetgeen ook blijkt uit het feit dat de 

verzoekende partij en de heer S. (...) in september 2013 te gaan samenwonen. 

De verzoekende partij is woonachtig in de woning van de heer S. (...) te (...). Samenwonen in Nederland 

was voor de verzoekende partij en de heer S. (...) niet mogelijk, nu de heer S. (...) hier in België een 

vaste job, huis, sociaal leven, enz… heeft, hetgeen het koppel deed beslissen in België een gezinsleven 

op te starten. 

De stap die het koppel tot samenwonen heeft gezet ligt uiteraard in het verlengde van hun duurzame en 

stabiele relatie. 

De verzoekende partij en de heer S. (...) wouden reeds in september 2013 hun relatie officieel te laten 

erkennen en hebben zich daartoe gewend naar de gemeente om een verklaring tot wettelijke 

samenwoning af te sluiten. 

Dit werd steeds door de gemeente geweigerd de aanvraag tot wettelijke samenwoning in ontvangst te 

willen nemen. De raadsvrouw van de verzoekende partij en haar partner heeft uiteindelijk een 

aangetekend schrijven aan de gemeente moeten richten alvorens de gemeente een ontvangstbewijs 

van een aanvraag wettelijke samenwoning heeft willen afgeven (stuk 4 en stuk 5). 

In het kader van hun intentieverklaring werden de verzoekende partij en de heer S. (...) beiden gehoord 

door de politie, waarna pas op 12 juni 2014 een verklaring tot wettelijke samenwoning kon worden 

afgesloten. 

De voorwaarde overeenkomstig artikel 40bis §2, 2° van de Vreemdelingenwet eist een duurzame en 

stabiele relatie. Het duurzaam en stabiel karakter van de relatie is aangetoond “indien de partners 

bewijzen gedurende minstens één jaar, voorafgaand aan de aanvraag, onafgebroken in België of in 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 regelmatige, telefonisch, 

via briefwisseling 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.”. 

In casu is wel degelijk aan de voorwaarde van artikel 40bis, § 2, 2 ° van de Vreemdelingenwet voldaan. 

Uit wat hierna volgt blijkt duidelijk dat de verzoekende partij en de heer S. (...) een stabiele en duurzame 

relatie hebben. 

4.2.2. 

Uit de diverse documenten blijkt duidelijk dat er geen twijfel kan bestaand over het feit dat de relatie van 

partijen duurzaam en stabiel is. De verzoekende partij en de heer S. (...) hebben immers al sinds 

februari 2013 een relatie. 

Ook kan niet ontkend worden dat het koppel al sinds 14 september 2013 feitelijk samenwoont, en op 12 

juni 2014 de feitelijke samenwoning hebben kunnen omzetten naar een wettelijke samenwoning. 
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De verzoekende partij en de heer S. (...) leggen heel wat bewijzen voor van hun langdurige relatie. Zo 

zijn er de overzichten van de telefoongesprekken die zij met elkaar hebben gehad. De overzichten zijn 

aanwezig sinds april 2013 (stuk 6). Ook legt het koppel enkele skype gesprekken voor die zij met elkaar 

hebben gehad waaruit opnieuw duidelijk blijkt dat zij verliefd zijn op elkaar. 

Eveneens zijn er de veelvuldige romantische sms’jes die naar elkaar werden gestuurd. Uit deze sms’jes 

blijkt duidelijk dat de verzoekende partij en de heer S. (...) heel erg verliefd zijn op elkaar (stuk 7). De 

overzichten van de sms’berichtjes beginnen in augustus 2013 omdat voorheen de heer S. (...) nog over 

een oude gsm beschikte waar uitlezing van de berichtjes niet mogelijk was. 

Daarnaast doen de verzoekende partij en de heer S. (...) geregeld uitstapjes. Zo zijn zij, vóór ze bij 

elkaar samenwoonden op weekend geweest naar de Ardennen en naar Amstelveen (stuk 8). 

Daarnaast legt de verzoekende partij eveneens foto’s voor waarop zij samen zijn te zien (stuk 9). Dit lijkt 

de verwerende partij uit het oog te verliezen. Immers, uit tal van voorgelegde foto’s blijkt dat de 

verzoekende partij en de heer S. (...) elkaar wel degelijk hebben ontmoet. Men kan vaststellen dat de 

verzoekende partij en de heer S. (...) samen afgebeeld staan bij bezienswaardigheden, familie en 

vrienden (stuk 9). 

Tenslotte wenst de verzoekende partij er eveneens op te wijzen dat zij en de heer S. (...) 

gemeenschappelijke vrienden hebben. Dit blijkt trouwens niet alleen uit de foto’s maar ook uit de 

printscreen van facebook (stuk 10). 

De voorgelegde bewijselementen wijzen, in tegenstelling tot hetgeen de verwerende partij voorhoudt, 

meer dan genoegzaam op een stabiele en duurzame relatie tussen beiden. Bovendien wonen de 

verzoekende partij en de heer S. (...) al meer dan één jaar samen. Men kan niet negeren dat de 

verzoekende partij en de heer S. (...) elkaar graag zien en dat zij enkele samen een toekomst wensen 

uit te bouwen. 

4.2.3. 

Uit nazicht van de bestreden beslissing dd. 12 december 2014 (kennisgeving 17 december 2014) blijkt 

dat de verwerende partij zeer summier is geweest bij de motivering van de beslissing. 

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

tenminste twee jaar met haar 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 het 

bewijs leveren dat zij regelmatig, telefonisch, via briefwisseling of elektronische berichten met elkaar 

contact onderhielden en dat zij elkaar 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 ononderbroken 

hebben samengeleefd voor de aanvraag of dat zij een gemeenschappelijk kind hebben.” 

De duurzame en stabiele relatie van de verzoekende partij met de heer S. (...) wordt door de 

verwerende partij met amper één zin afgewezen. De motivering van de bestreden beslissing is niet in 

overeenstemming met de voorgelegde documenten. 

Meer nog, lijkt het erop dat de verwerende partij haar beslissingen motiveert met zogenaamde 

“standaardbeslissingen”, zonder echt de context van het desbetreffende dossier na te gaan. 

Bijgevolg is de materiële motiveringsplicht geschonden. 

4.2.4. 

Tot slot kan, gelet op voorgaande uiteenzetting, geconcludeerd worden dat er in casu sprake is van 

machtsmisbruik uitgaande van de verwerende partij. 

Immers, uit alle voorgelegde documenten blijkt duidelijk dat de verzoekende partij en de heer S. (...) een 

duurzame en stabiele relatie hebben. Alsook kan niet ontkend worden dat beiden reeds meer dan één 

jaar samenwonen. 

De beslissing van de verwerende partij, om de aanvraag van de verzoekende partij te weigeren, is dan 

ook niet redelijk doch ook niet conform de wet. 

De hierboven genoemde rechtsregels zijn dan ook zonder meer geschonden. Bijgevolg dient de 

bestreden beslissing vernietigd te worden.” 

 

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

met opmerkingen: 

 

“In een tweede middel stelt verzoekster een schending voor van de artikelen 40bis en 40ter van de 

vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht, van de zorgvuldigheidsplicht en van 

machtsmisbruik. 

Zij betoogt dat zij en de heer S. (...) sinds februari 2013 een koppel zijn, doch dat de gemeente pas op 

12 juni 2014 een verklaring tot wettelijke samenwoonst wenste af te sluiten. Er zou geen twijfel over 

bestaan dat zij sedert 14 september 2013 feitelijk samenwonen. Zij wijst op de overzichten 

telefoongesprekken sedert april 2013, de romantische sms’jes, op hun weekenduitstap naar de 
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Ardennen, naar foto’s, hun gemeenschappelijke vrienden en hun samenwoonst gedurende meer dan 

één jaar. De verwerende partij zou summier zijn geweest bij het nemen van de bestreden beslissing. 

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

basis waarvan verzoekster 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. 

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 verzoekster, in haar 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. Verzoekster diende 

aan te tonen dat zij en haar 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 op 12 juni 2014 een verklaring van wettelijke 

samenwoonst werd opgesteld en dat verzoekster staving van haar relatie de volgende documenten 

overmaakte: 

- Reservatie confort Camping van 19.07.2013 

- Overzicht Skype gesprekken juni-november 2013 

- Overzichtslijsten Telenet voor periode april 2013 – november 2013 

- Overzicht Whats’app-verkeer periode augustus 2013- december 2013 

- Overzicht SMS-verkeer uit de periode augustus 2013 – augustus 2014 

- Printscreen facebook daterend vanaf juni 2013 

- Verklaring wettelijke samenwoonst van 12.06.2014 

- Ongedateerde foto’s 

Uit de verklaring van wettelijke samenwoning, aangegaan op 12 juni 2014, kan niet worden afgeleid dat 

zij op het moment dat verzoekster de aanvraag indiende, zijnde op 16 juni 2014, één jaar 

ononderbroken hebben samengeleefd. Waar zij aangeeft dat de gemeente de wettelijke samenwoonst 

eerder weigerde te registreren, toont zij hiermee niet aan dat zij effectief één jaar ononderbroken 

hebben samengeleefd. 

De verwerende partij diende vervolgens na te gaan of op basis van de door verzoekster overgemaakte 

documenten kon worden afgeleid of verzoekster en haar partner elkaar reeds twee jaar kennen en zij 

elkaar drie maal hebben ontmoet voor een periode van 45 dagen. 

Verzoekster toont met haar kritiek alleszins niet aan dat bepaalde door haar overgemaakte elementen 

zouden zijn veronachtzaamd door de verwerende partij. 

M.b.t. de reservatie confort Camping van 19.07.2013, het overzicht Skype gesprekken juni-november 

2013, de overzichtslijsten Telenet voor periode april 2013 – november 2013, het overzicht Whats’app-

verkeer periode augustus 2013- december 2013, het overzicht SMS-verkeer uit de periode augustus 

2013 – augustus 2014 en de printscreen facebook daterend vanaf juni 2013, werd in de bestreden 

beslissing terecht opgemerkt dat dergelijke elementen te recent zijn om bewijs te leveren van het feit dat 

zij elkaar twee jaar zouden kennen, zijnde minstens vanaf 16 juni 2012. 

Verzoekster stelt ook nergens in het verzoekschrift dat zij bewijselementen zou hebben voorgelegd die 

dateren van 2012 en waaruit wel degelijk kon worden afgeleid dat zij haar partner reeds twee jaar 

kende. Zij toont niet aan dat de verwerende partij op kennelijk onredelijke wijze is gekomen tot een 

beoordeling van de door haar overgemaakte elementen. 

Het tweede middel is ongegrond.” 
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3.2.3. De door de verzoekende partij aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht dient in 

voorliggende zaak te worden onderzocht in het raam van de toepassing van artikel 40ter iuncto  artikel 

40bis 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 40ter van de vreemdelingenwet luidt 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; 

– de familieleden vermeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4° die de ouders zijn van een minderjarige 

Belg, die hun identiteit aantonen met een identiteitsdocument en die de Belg begeleiden of zich bij hem 

voegen. 

 

Voor wat betreft de in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3° bedoelde familieleden moet de Belgische 

onderdaan aantonen: 

 

– dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. 

Aan die voorwaarde wordt geacht voldaan te zijn indien de bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan 

honderd twintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3° van de wet van 26 mei 2002 

betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen: 

1° wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid; 

2° worden de middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels, met name het leefloon en de 

aanvullende gezinsbijslagen, alsook de financiële maatschappelijke dienstverlening en de 

gezinsbijslagen niet in aanmerking genomen; 

3° worden de wachtuitkering en de overbruggingsuitkering niet in aanmerking genomen en wordt de 

werkloosheidsuitkering enkel in aanmerking genomen voor zover de betrokken echtgenoot of partner 

kan bewijzen dat hij actief werk zoekt; 

 

– dat hij over behoorlijke huisvesting beschikt die toelaat het familielid of de familieleden, die gevraagd 

heeft of hebben om zich bij hem te komen voegen, te herbergen en die voldoet aan de voorwaarden die 

gesteld worden aan een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats zoals bepaald in het 

artikel 2 van Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2 van het Burgerlijk Wetboek en over een 

ziektekostenverzekering beschikt die de risico's in België voor hem en zijn familieleden dekt. De Koning 

bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de wijze waarop de vreemdeling 

bewijst dat het onroerend goed voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

Voor wat betreft de in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° bedoelde personen, dienen beide echtgenoten of 

partners ouder te zijn dan eenentwintig jaar. 

 

Onder de voorwaarden vermeld in artikel 42ter en artikel 42quater kan voor het familielid van een Belg 

eveneens een einde worden gesteld aan het verblijf wanneer niet meer is voldaan aan de in het tweede 

lid vastgestelde voorwaarden.” 

 

Artikel 40bis, § 2, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“§ 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. 

 

De partners moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 
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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; 

b) met elkaar komen samenleven; 

c) beiden ouder zijn dan eenentwintig jaar; 

d) ongehuwd zijn en geen duurzame en stabiele partnerrelatie hebben met een andere persoon; 

e) geen personen zijn bedoeld in artikelen 161 tot 163 van het Burgerlijk Wetboek; 

f) ten aanzien van geen van beiden een beslissing werd genomen op grond van artikel 167 van het 

Burgerlijk Wetboek en dit voor zover de beslissing kracht van gewijsde heeft verkregen; 

[…]” 

 

Artikel 40bis, § 4 van de vreemdelingenwet stelt voorts: 

 

“§ 4. De in § 2 bedoelde familieleden die burger van de Unie zijn, hebben het recht de in artikel 40, § 4, 

eerste lid, 1° en 2°, bedoelde burger van de Unie te begeleiden of zich bij hem te voegen voor een 

periode van meer dan drie maanden voor zover zij de in artikel 41, eerste lid, bedoelde voorwaarde 

vervullen. Indien het familieleden betreft die geen burger van de Unie zijn, moeten zij de in artikel 41, 

tweede lid, bedoelde voorwaarde vervullen. 

 

De in artikel 40, § 4, eerste lid, 2°, bedoelde burger van de Unie moet dan tevens het bewijs leveren dat 

hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt op te voorkomen dat de in § 2 bedoelde familieleden 

tijdens zijn verblijf ten laste komen van het sociale zekerheidsstelsel van het Rijk, en dat hij over een 

verzekering beschikt die de ziektekosten van zijn familieleden in het Rijk volledig dekt. In het kader van 

de evaluatie van de bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de 

burger van de Unie, waarbij ondermeer rekening gehouden wordt met de aard en de regelmaat van 

diens inkomsten en met het aantal familieleden die te zijnen laste zijn. 

 

De in artikel 40, § 4, eerste lid, 3°, bedoelde burger van de Unie kan zich enkel laten begeleiden of 

vervoegen door de in § 2, eerste lid, 1° en 2°, bedoelde familieleden, alsmede door zijn kinderen of door 

de kinderen van de familieleden bedoeld in 1° en 2° die te zijnen laste zijn, voorzover zij al naargelang 

het geval voldoen aan de in artikel 41, eerste lid of tweede lid bedoelde voorwaarde.” 

 

Artikel 40ter van de vreemdelingenwet, samen met artikel 40bis, §§ 2 en 4 van dezelfde wet gelezen, 

voorziet in een verblijfsrecht van meer dan drie maanden voor de vreemdeling die de partner is van een 

Belg, op voorwaarde dat deze vreemdeling en de Belgische partner een overeenkomstig de wet 

geregistreerd partnerschap hebben gesloten en zij een naar behoren geattesteerde duurzame en 

stabiele relatie hebben, zij met elkaar komen samenleven, zij beiden ouder dan 21 jaar en ongehuwd 

zijn en geen duurzame en stabiele partnerrelatie hebben met een andere persoon, zij geen personen 

zijn als bedoeld in de artikelen 161 tot 163 van het Burgerlijk Wetboek en er ten aanzien van geen van 

beiden een beslissing werd genomen op grond van artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens moet 

worden aangetoond dat de Belgische partner beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen, over een voldoende huisvesting en over een ziektekostenverzekering die de risico’s 

in België dekt. Indien deze voorwaarden niet vervuld worden, kan er overeenkomstig artikel 52, § 4, 

vijfde lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen een beslissing tot weigering van verblijf 

getroffen worden overeenkomstig de bijlage 20 die desgevallend een bevel om het grondgebied te 

verlaten omvat. 

 

In voorliggende zaak heeft de verwerende partij geoordeeld dat de verzoekende partij in gebreke bleef 

een duurzame en stabiele partnerrelatie met haar Belgische partner L.S. aan te tonen. 

 

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 
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bewijsvoering vrij. De gemachtigde van de staatssecretaris beschikt echter over een zeer ruime 

appreciatiebevoegdheid bij de beoordeling van de neergelegde stukken. 

 

De criteria om vast te stellen of een relatie duurzaam en stabiel is, zijn wel uitdrukkelijk door de 

wetgever bepaald. 

 

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.  

 

In casu diende de verzoekende partij op 16 juni 2014 een aanvraag voor een verblijfskaart in. 

 

De verzoekende partij bracht ter onderbouwing van haar standpunt dat zij een duurzame en stabiele 

partnerrelatie met L.S. heeft documenten aan waaruit kan worden afgeleid dat zij een relatie heeft met 

deze persoon van Belgische nationaliteit. Zij stelt in haar verzoekschrift dat zij met haar partner ”sinds 

februari 2013” een koppel vormt. Bijgevolg erkent zij dat niet kan aangetoond worden dat op het 

ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing, namelijk op 12 december 2014, deze relatie twee 

jaren bestond voor het indienen van de aanvraag. De aanvraag werd slechts ingediend op 16 juni 2014. 

Er zijn geen bewijzen overgelegd voor het nemen van de bestreden beslissing dat de relatie reeds 

bestond op 17 juni 2012 en het verzoekschrift spreekt dit ook niet tegen. 

 

Deze vaststelling heeft tot gevolg dat enkel nog dient te worden onderzocht of voldoende bewijzen 

werden aangebracht ter ondersteuning van de stelling van de verzoekende partij al zou zij met haar 

partner voorafgaandelijk aan de aanvraag één jaar ononderbroken hebben samengewoond (hetzij 

sedert 16 juni 2013). De verzoekende partij stelt onder punt 4.2.1. van haar verzoekschrift dat zij “sinds 

14 september 2013” feitelijk is gaan samenwonen. In feite erkent de verzoekende partij aldus dat zij nog 

geen jaar samenwoonde met haar Belgische partner voor het indienen van de aanvraag. Het bewijs van 

wettelijke samenwoonst was te recent om voormelde voorwaarde aan te tonen nu dit dateert van 12 juni 

2014. Er zijn voorts geen elementen waaruit een ononderbroken samenwoonst sinds 16 juni 2013 zou 

blijken, evenmin voert de verzoekende partij dit aan.  

 

De verzoekende partij verliest uit het oog dat de bestreden beslissing het bestaan van de relatie niet 

ontkent, maar enkel benadrukt dat niet is bewezen dat deze relatie al twee jaren bestond voor het 

indienen van de aanvraag, hetzij dat de samenwoonst ononderbroken één jaar bestond voor de 

aanvraag.   

 

De motieven die stellen dat de reservatie voor een campingverblijf, het overzicht van de skype-

gesprekken, de overzichtslijsten van het telefoonverkeer, de overzichten van whatsapp- en smsverkeer, 

de printscreen van facebook en de ongedateerde foto’s geen afdoende bewijs vormen van het 

duurzame karakter in de zin van de artikelen 40ter en 40bis van de vreemdelingenwet zijn niet incorrect 

of kennelijk onredelijk. Dit klemt nog meer nu uit punt 4.2.1. van het tweede middel blijkt dat de 

verzoekende partij erkent een relatie met L.S. te hebben sinds februari 2013 en feitelijk pas samen te 

wonen “sinds 14 september 2013” terwijl de aanvraag dateert van 16 juni 2014. 

 

Het is voorts niet betwist dat de verzoekende partij en L.S. geen gemeenschappelijk kind hebben en dat 

zij voorafgaand aan de verblijfsaanvraag niet één jaar ononderbroken hebben samengeleefd. 

 

De verzoekende partij voegt bij haar verzoekschrift nog een aantal stukken. In dit verband moet tevens 

worden opgemerkt dat met de stukken die zij niet aan de verwerende partij overmaakte in het kader van 

haar verblijfsaanvraag, thans geen rekening kan gehouden worden. Aangezien de regelmatigheid van 

een administratieve beslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens waarover het 

bestuur ten tijde van het nemen van een beslissing kon beschikken, kunnen deze stukken in de 

procedure voor de Raad niet dienstig worden aangevoerd. Dezelfde opmerkingen gelden voor de 

stukken bijgebracht ter terechtzitting. De verwerende partij kon op het moment van de totstandkoming 
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van de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden immers geen rekening houden 

met gegevens of documenten die de verzoekende partij haar niet ter kennis bracht (RvS 1 september 

1999, nr. 81.172, RvS 19 november 2002, nr. 112.681). Voor zover het stukken betreft die reeds bij haar 

aanvraag werden voorgelegd, dient te worden herhaald dat de verwerende partij op afdoende en 

kennelijk redelijke wijze motiveerde in de bestreden beslissing waarom zij niet aanvaard kunnen worden 

als bewijs van het bestaan van een duurzame en stabiele relatie in de zin van de artikelen 40bis en 

40ter van de vreemdelingenwet. 

 

De beschouwingen van de verzoekende partij – inclusief haar stelling dat de motivering van de 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden summier en gestandaardiseerd is – 

laten niet toe een schending van de materiële motiveringsplicht of van de artikelen 40bis of 40ter van de 

vreemdelingenwet vast te stellen.  

 

Voorts berust de stelling van de verzoekende partij dat de gemeente “steeds” weigerde de aanvraag tot 

wettelijke samenwoning in ontvangst te willen nemen op een loutere bewering. Bovendien doet deze 

bewering geen afbreuk aan voorgaande vaststelling dat verzoekende partij zelf verklaart nog geen jaar 

voorafgaand aan de aanvraag samen te wonen. 

 

Evenmin blijkt dat de verwerende partij zich schuldig maakte aan machtsmisbruik. 

 

Uit het aan de Raad voorgelegde administratief dossier en de motivering van de beslissing tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden blijkt tenslotte dat de verwerende partij rekening heeft 

gehouden met alle bewijsstukken die de verzoekende partij haar heeft meegedeeld teneinde het stabiel 

en duurzaam karakter van haar relatie met L.S. aan te tonen.  Er kan niet worden geconcludeerd dat de 

verwerende partij op onzorgvuldige wijze of met miskenning van enig ander beginsel van behoorlijk 

bestuur tot zijn besluit kwam dat uit deze stukken niet blijkt dat de verzoekende partij en haar partner 

elkaar “tenminste twee jaar kennen” en/of tenminste voorafgaand aan de aanvraag één jaar 

ononderbroken hebben samengeleefd.   

 

Een schending van de zorgvuldigheidsplicht en van het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur 

wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

3.3.1. In een derde middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 8 van het EVRM, 

van artikel 22 van de Grondwet en van de materiële motiveringsplicht. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“4.3.1. 

Uit wat hierboven uitvoerig werd geargumenteerd blijkt duidelijk dat de verzoekende partij en de heer S. 

(...) elkaar gevonden hebben. Zij zijn hier samen in België gelukkig en wensen hier hun leven verder uit 

te bouwen. 

Bijgevolg maakt de bestreden beslissing dd. 12 december 2014 (kennisgeving 17 december 2014) 

zonder meer een inbreuk uit op artikel 8 E.V.R.M. De verwerpende partij gaat immers voorbij aan de 

gezinssituatie van de verzoekende partij. 

Artikel 8 E.V.R.M. waarborgt de bescherming van het gezinsleven. Het begrip gezinsleven is een 

autonoom begrip dat losstaat van het nationale recht. Een effectief, feitelijk gezinsleven, primeert. De 

verzoekende partij vormt sinds lange tijd een gezin met haar partner, de heer S. (...). Bijgevolg zijn er 

nauwe banden met België, de heer Luc S. (...) heeft immers de Belgische nationaliteit. Een dergelijke 

situatie waarin de verzoekende partij zich bevindt, valt zeer zeker onder het beschermingsgebied van 

artikel 8 E.V.R.M. Bovendien, het recht op eerbieding van het gezinsleven wordt tevens gestipuleerd in 

artikel 22 van de Belgische Grondwet. 

Overeenkomstig art. 8 E.V.R.M. wordt geen inmenging van enig openbaar gezag 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. 

Bijgevolg kunnen inmengingen enkel gebeuren als aan de drie traditionele cumulatieve voorwaarden is 

voldaan, namelijk dat ze bij wet zijn voorzien, nodig zijn in een democratische samenleving en een 

wettig doel hebben. Aangaande de tweede voorwaarde dient te worden opgemerkt dat de inmenging 
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evenredig moet zijn aan het beoogde doel, quod zoals hierboven reeds gesteld certe non. De 

commissie heeft geoordeeld dat om een inmenging in een dergelijk essentieel verdragsrecht te kunnen 

verantwoorden dat het moet gaan om uitzonderlijke ernstige redenen (ECRM, 9018/80, 4 juli 1983). De 

huidige inmenging is niet verantwoord. 

Doorheen de rechtspraak van het Hof wordt het duidelijk dat een uitzetting enkel geoorloofd is als 

inmenging in art. 8 EVRM indien het inderdaad gaat om extreem erge feiten die ellenlange strafbladen 

tot gevolgd hadden en waarbij de openbare orde tegen deze personen diende te worden beschermd. Dit 

kan bezwaarlijk worden voorgehouden in het geval van de verzoekende partij ( uitzetting is een 

inmenging in art. 8 EVRM zie: EHRM, Berrehab t. Nederland; uitzonderlijk ernstige redenen zie: 

Bouchelkia t. Frankrijk, C. t. België en El Boujaïdi t. Frankrijk). 

Reeds meermaals werd in de rechtspraak bevestigd dat bij het beoordelen van een 

verwijderingsmaatregel, het familiaal leven van de vreemdeling moet worden geëerbiedigd (R.v.St. 24 

maart 2000, Rev.dr.étr. 2000, 44; R.v.St. 1 juni 1999, J.L.M.B. 2000, 961; R.v.St. 29 mei 1998, A.P.M. 

1998, 100). 

Het recht op een privé-leven zoals voorzien in artikel 8 E.V.R.M. doet in hoofde van de Staat een 

middelenverbintenis ontstaan. De Staat ter zake dient zodanig te handelen dat betrokkenen een 

normaal privé-leven kunnen leiden en in het kader van dit familiaal en/of privé-leven duurzame en 

daadwerkelijke relaties kunnen opbouwen (F. SUDRE, ‘Droit international et européen des droits de 

l’homme’, Press Univesitaire de France, Paris, 1999, 258). 

Volledigheidshalve kan de verzoekende partij eveneens verwijzen naar het arrest Sen t. Nederland van 

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens waarin gesteld wordt dat men niet kan verwachten van 

personen met een geldig verblijf, die in Nederland hun leven hebben uitgebouwd, dat zij zich naar een 

derde land zouden moeten verplaatsen teneinde daar het effectief gezinsleven verder te kunnen zetten. 

Door de verzoekende partij het recht te ontkennen om zich op een legale manier te verenigen met haar 

partner, de heer Luc S. (...), wordt zowel artikel 8 E.V.R.M en artikel 22 van de Grondwet geschonden. 

Dit is logisch, gezien hun de rechten om als een ‘normaal’ koppel door het leven te gaan worden 

ontzegd. Een onbeperkt verblijf voor de verzoekende partij is onontbeerlijk voor het hebben van een 

waar en evenwichtig gezinsleven. 

De Raad van State heeft reeds in het verleden geoordeeld dat artikel 8 van het E.V.R.M. als hogere 

norm boven de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (de vreemdelingenwet) staat. 

Het recht op gezinsleven en eerbied voor het privaatleven zijn fundamenteel en kunnen slechts worden 

aangetast met een oog op beperkend door het E.V.R.M. opgesomde doeleinden. De toepassing van de 

Vreemdelingenwet moet dan ook aan de voorwaarden van artikel 8 van het E.V.R.M. worden getoetst. 

Dit is ten dezen door de verwerende partij onvoldoende (zelfs niet) doorgevoerd waardoor artikel 8 van 

het E.V.R.M. wordt geschonden. 

De Europese richtlijn 2003/86/EG van 22 september 2003 inzake gezinshereniging beoogde op de 

eerste plaats “de gezinshereniging” als regel voorop te stellen. Het is daarbij in die zin dat artikel 17 van 

dezelfde richtlijn dient te worden geïnterpreteerd, waardoor elk geval op een individuele wijze dient te 

worden beoordeeld. 

Het is vaststaand dat de situatie waarin de verzoekende partij zich bevindt, beschermd wordt door 

artikel 8 E.V.R.M. en dat de inmenging van de verwerende partij in de vorm van de 

verwijderingsmaatregel een niet gerechtvaardigde inmenging is in dit recht. Het recht op gezinsleven en 

eerbied voor het privaatleven zijn fundamenteel en kunnen slechts worden aangetast met een oog op 

beperkend door het E.V.R.M. opgesomde doeleinden. De toepassing van de Vreemdelingenwet moet 

dan ook aan de voorwaarden van artikel 8 van het E.V.R.M. worden getoetst. 

De verdragsbepaling van artikel 8 E.V.R.M. heeft immers directe werking en primeert als hogere norm 

op de Vreemdelingenwet. Wanneer de schending van artikel 8 E.V.R.M. wordt opgeworpen, moet dus 

ook worden onderzocht of de toepassing van de Vreemdelingenwet in het licht daarvan “rechtmatig” is 

gebeurd (arrest RvS, nr. 216.837 van 13 december 2011 in de zaak A. 198.783/XIV-32.749). Er is 

bijgevolg wel degelijk sprake van een schending van artikel 8 E.V.RM. nu er in de bestreden beslissing 

niet werd nagegaan of aan de voorwaarden van artikel 8 E.V.R.M. is voldaan met betrekking tot de 

inmenging van het openbaar gezag in het gezinsleven van de verzoekende partij (arrest RvS, nr. 

216.837 van 13 december 2011 in de zaak A. 198.783/XIV-32.749). 

De bestreden beslissing is disproportioneel aan het beoogde doel. De verzoekende partij wenst een 

normaal gezins – en familieleven te leiden. De beslissing van de verwerende partij in onaanvaardbaar. 

De verzoekende partij heeft hier in België, samen met haar partner, haar toekomst. 

Uit de bestreden beslissing blijkt bijgevolg op geen enkele manier of de voornoemde belangenafweging 

werd gebeurd en alle individuele elementen in rekening werd gebracht. 
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De werkmethode die de verwerende partij in casu heeft toegepast schendt het principe van behoorlijk 

bestuur en de zorgvuldigheidsplicht. Het kan niet dat het gezin van de verzoekende partij op een helling 

komt te staan. Bijgevolg is de motiveringsplicht manifest geschonden. 

4.3.2. 

De verzoekende partij en de heer Luc S. (...) wensen een normaal gezinsleven te leiden. De 

verzoekende partij wenst hier in België, samen met haar partner, de heer S. (...), in België haar verdere 

toekomst uitbouwen. 

Gelet op het feit dat de heer S. (...) over de Belgische nationaliteit beschikt, kan geenszins verwacht 

worden dat zij teruggaan naar Suriname teneinde een waar gezinsleven te kunnen leiden. Voor de 

verzoekende partij en de heer S. (...) in het absoluut onmogelijk om hun recht op gezinsleven in 

Suriname uit te oefenen. 

Aangezien in geen enkel ander land de verzoekende partij en/of de heer S. (...) een verblijfsrecht 

hebben, is het voor hen evenmin onmogelijk om dit recht in een derde land uit te oefenen. Bijgevolg is 

België het enige land alwaar zij hun recht op familieleven kunnen uitoefenen. 

Bovendien wordt het volgende algemeen aanvaard: 

“Het is echter niet steeds redelijk verantwoord om van de andere gezinsleden te verwachten om naar 

het buitenland te verhuizen. De vreemdeling kan politieke, emancipatorische, sociale en taalkundige 

argumenten inroepen om aan te tonen dat dit redelijkerwijs niet van zijn gezin verwacht kan worden.” 

(Verblijf om humanitaire redenen, Bijzondere banden met België, Recht op een familie- en gezinsleven, 

zie http://www.vmc.be/vreemdelingenrecht/wegwijs.aspx?id=109#evrm )” 

 

3.3.2. De verwerende partij antwoordt het volgende met betrekking tot het derde middel in haar nota met 

opmerkingen: 

 

“In een derde middel stelt verzoekster een schending voor van artikels 8 EVRM, van artikel 22 van de 

Grondwet en van de materiële motiveringsplicht. 

Zij stelt dat door haar het recht te ontkennen om zich op een legale manier te verenigen met haar 

partner, artikel 8 EVRM en 22 van de Grondwet geschonden worden. Daar de heer S. (...) de Belgische 

nationaliteit heeft, kan van hem niet verwacht worden om naar Suriname te gaan om aldaar het 

gezinsleven uit te oefenen. 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat artikel 8 EVRM de eerbiediging van het recht op 

gezinsleven en de niet-inmenging van enig openbaar gezag bij de uitoefening van dat recht waarborgt. 

Doch, artikel 8 EVRM is geen absoluut recht en staat een rechtmatige toepassing van de 

vreemdelingenwet niet in de weg (zie ook Raad van State nr. 99.581 d.d. 09.10.2001 en Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen nr. 1493 d.d. 30.08.2007). 

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

verplichting bestaan om verzoekster te gedogen op het grondgebied, enkel omwille van het feit dat zij 

een relatie zou hebben/heeft. 

De artikelen 40 e.v. van de vreemdelingenwet hebben tot doel een wettelijk kader te scheppen binnen 

hetwelk het in artikel 8 EVRM vervatte recht kan worden uitgeoefend (zie ook Raad van State nr. 

140.105 d.d. 02.02.2005 en Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 1493 d.d. 30.08.2007). 

Verzoekster wist of behoorde te weten dat zij niet op legale wijze in het land kon verblijven indien haar 

aanvraag om tot een verblijf van meer dan drie maanden te worden toegelaten werd afgewezen (cf. 

EHRM 28 mei 1985, nrs. 9214/80, 9473/81, 9474/81, Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Verenigd 

Koninkrijk). 

Verzoekster laat na aan te tonen op welke wijze de correcte toepassing van de vreemdelingenwet een 

niet-toegelaten inmenging in haar privé - en gezinsleven zou uitmaken. 

De bestreden beslissing heeft voorts niet tot gevolg dat verzoekster enig verblijfsrecht ontnomen wordt. 

Onder deze omstandigheden valt de eventuele scheiding van het gezin niet onder de 

verantwoordelijkheid van de Belgische overheden (EHRM 20 maart 1991, 15.576/89, Cruz 

Varas/Zweden; RvS 4 maart 2002, nr. 104.270 en cfr. M. VAN DE PUTTE, “Straatsburg gaat vreemd”, 

T.Vreemd.1994, 3-16). 

Bovendien houdt de bestreden beslissing geen absoluut verbod in om het Belgisch grondgebied binnen 

te komen en er te verblijven, verzoekster dient evenwel te voldoen aan de door de Vreemdelingenwet 

opgelegde binnenkomst- en verblijfsvereisten (zie ook R.v.St. nr.170.806 dd. 04.05.2007, R.v.V. nr. 

4.070 dd. 27.11.2007). 

Verzoekster toont ook niet aan dat zij enkel in België een gezinsleven kan ontwikkelen (RvS 28 oktober 

2008, nr. 187.393). Zij stelt enkel dat van haar partner niet verwacht kan worden naar Suriname te gaan 

omdat hij de Belgische nationaliteit heeft, doch toont hiermee niet aan dat op welke wijze het hebben 

van de Belgische nationaliteit hem zou verhinderen om haar te volgen. 
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Verzoekster laat na in concreto aannemelijk te maken dat een correcte toepassing van de wetgeving 

een disproportionele inmenging in haar familiaal leven zou uitmaken en dat haar private belangen 

dienen te primeren op de door de verblijfsreglementering beschermde belangen (RvS, 12 januari 2005, 

nr. 139.107). De verwerende partij is derhalve van oordeel dat er geen sprake is van een schending van 

het artikel 8 EVRM. 

Het derde middel is ongegrond.” 

 

3.3.3. 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 

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 om daaruit 

af te leiden dat er sprake is van een gezinsleven. Gelet op de elementen uit het administratief dossier en 

het feit dat de verzoekende partij op heden wettelijk samenwoont met haar partner kan  in casu worden 

aangenomen dat er sprake is van een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. 

 

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

van meer dan drie maanden in functie van en 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 
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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. Noch uit het administratief dossier, noch uit het verzoekschrift blijkt dat er hinderpalen 

aangevoerd of vastgesteld kunnen worden voor het leiden van een gezinsleven elders. De verzoekende 

partij geeft enkel aan dat het onmogelijk is om hun recht op gezinsleven in Suriname uit te oefenen nu 

zij in geen enkel ander land verblijfsrecht zouden hebben en dat België het enige land is waar de 

verderzetting wel mogelijk is. De verzoekende partij gaat hierbij echter voorbij aan het feit dat zij op 

heden geen verblijfsrecht heeft in het Rijk doch wel in haar land van herkomst. Voorts maakt zij niet 

concreet waarom haar partner haar niet zou kunnen vergezellen, maar beperkt zij zich integendeel tot 

een loutere bewering. De Raad wijst er ook op dat de verzoekende partij reeds verscheidene jaren 

elders gewoond heeft. De bestreden beslissing heeft bovendien enkel tot gevolg dat de verzoekende 

partij tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid terug te keren nadat zij zich in het bezit heeft 

gesteld van de nodige documenten voor een regelmatige binnenkomst in België. De bestreden 

beslissing sluit niet uit dat de verzoekende partij een visum aanvraagt met het oog op gezinshereniging 

in België. De tijdelijke scheiding met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter 

voldoening van de wettelijke bepalingen, verstoort het gezinsleven van de verzoekende partij niet in die 

mate dat er sprake kan zijn van een schending van artikel 8 van het EVRM (EHRM 19 februari 1996, 

Gul/Zwitserland, 22 EHRR 228).  

 

Bovendien moet worden vastgesteld dat de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden niet tot gevolg heeft dat de verzoekende partij enig bestaand verblijfsrecht wordt ontnomen. 

De verzoekende partij toont met haar theoretische uiteenzetting ook niet aan dat zij enkel in België een 

gezinsleven kan hebben en dat het niet mogelijk zou zijn om een gezinsleven te ontwikkelen in haar 

land van herkomst of elders. Hierbij moet worden gesteld dat uit artikel 8 van het EVRM geen algemene 

verplichting voor een Staat kan worden afgeleid om de keuze van de gemeenschappelijke verblijfplaats 

van vreemdelingen te eerbiedigen of om een gezinsvorming op het grondgebied toe te laten (EHRM 19 

februari 1996, nr. 23.218/94, Gül/Zwitserland; J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds), Handboek EVRM 

Deel 2 Artikelsgewijze Commentaar, Volume I, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004, 754-756). De 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden verhindert de verzoekende partij ook 

niet haar relatie zoals deze voorheen bestond verder te zetten en vormt op zich ook geen hinderpaal om 

een nieuwe verblijfsaanvraag in te dienen met inachtneming van de bepalingen die zijn opgenomen in 

de vreemdelingenwet. Er blijkt derhalve niet dat er sprake is van een effectieve inmenging in het 

gezinsleven van verzoekster of dat op de verwerende partij enige, uit artikel 8 van het EVRM 

voortvloeiende, positieve verplichting zou rusten om de verzoekende partij toe te laten tot een verblijf op 

het Belgisch grondgebied. Met betrekking tot haar privéleven voert de verzoekende partij geen andere 

elementen aan. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond. Temeer het bevel om het 

grondgebied te verlaten om bovenvermelde reden wordt vernietigd. 

 

De verzoekende partij voert tevens de schending van artikel 22 van de Grondwet aan.  

 

Dit artikel bepaalt dat: “Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, 

behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald. De wet, het decreet of de in 

artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van dat recht.”  

 

De beoordeling van artikel 22 van de Grondwet houdt dus eveneens geen absoluut recht op 

eerbiediging van het gezinsleven in en verwijst expliciet naar de voorwaarden door de wet bepaald. 

Daar de verzoekende partij niet kan aantonen dat zij op het ogenblik van de bestreden beslissing aan de 
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voorwaarden van artikel 40bis, § 2, 2° van de vreemdelingenwet voldeed, kan uit artikel 22 van de 

Grondwet geen ruimere bescherming worden afgeleid dan deze geboden door artikel 8 van het EVRM, 

zodat dit onderdeel van het middel ook moet worden verworpen. 

 

In zoverre de verzoekende partij aanvoert dat artikel 17 van de Europese Richtlijn 2003/86/EG is 

geschonden omdat de gezinshereniging als regelt vooropgesteld moet worden en elk geval individueel 

moet worden beoordeeld, blijkt uit de bestreden beslissing dat deze een individuele beoordeling heeft 

gemaakt, daargelaten de vaststelling dat de verzoekende partij niet de schending van deze bepaling 

rechtstreeks kan aanvoeren indien zij niet aantoont dat de Belgische wet voornoemde richtlijn niet 

correct zou hebben omgezet. Na de omzetting van een richtlijn kunnen particulieren slechts op dienstige 

wijze een beroep doen op de bepalingen van de richtlijn indien de nationale omzettingsmaatregelen niet 

correct of toereikend zijn (HvJ 4 december 1997, C-253/96 tot en met C-258/96, Kampelmann, punt 42; 

zie tevens HvJ 3 december 1992, C-140/91, C-141/91, C-278/91 en C-279/91, Suffritti, punt 13; RvS 2 

april 2003, nr. 117.877). De verzoekende partij toont dit niet aan. 

 

Voor het overige haalt de verzoekende partij geen grief aan die al niet eerder werd behandeld. De 

verzoekende partij maakt dan ook niet de schending van de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur die zij aanhaalt, aannemelijk.  

 

Het derde middel is ongegrond.  

   

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden kan leiden aangevoerd. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring gericht tegen de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 12 december 2014 tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden, wordt verworpen.  

 

Artikel 2  

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 12 december 2014 houdende het bevel om het grondgebied te 

verlaten wordt vernietigd. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien mei tweeduizend vijftien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. BEELEN 

 

 


