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 nr. 147 080 van 4 juni 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 11 februari 2015 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 14 januari 2015 tot 

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

(bijlage 20), aan de verzoekster ter kennis gegeven op 15 januari 2015. 

 

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 2 april 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 april 2015. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat E. STESSENS 

verschijnt voor de verzoekende partij en van attaché A. LAGAE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De verzoekster, die verklaart van Surinaamse nationaliteit te zijn, komt op 28 januari 2013 aan in 

België en wordt op 29 januari 2013 te Turnhout in het bezit gesteld van een aankomstverklaring waaruit 

blijkt dat zij wordt toegelaten tot verblijf tot 27 april 2013. 

 

1.2. Op 14 februari 2013 dient de verzoekster bij de Belgische ambassade te Den Haag een 

visumaanvraag type D in in haar hoedanigheid van student. Zij wordt in het bezit gesteld van een A-

kaart geldig tot 31 oktober 2014. 

 

1.3. Op 17 juli 2014 leggen de verzoekster en haar partner G.M. voor de ambtenaar van de burgerlijke 

stand te Zoersel een verklaring van wettelijke samenwoning af. 
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1.4. Op 17 juli 2014 dient de verzoekster een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van 

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

geregistreerd partnerschap. Zij wordt in het bezit gesteld van een bijlage 19ter en er wordt haar 

gevraagd om binnen de drie maanden de volgende documenten voor te leggen: “bewijzen van relatie 

van ten minste 2 jaar of 3 ontmoetingen, geregistreerde aankoopakte woning, aansluiting 

ziekteverzekering alle risico’s in België voor beide partners, loonfichen van beide partners”. 

 

De verzoekster dient de volgende stukken in: 

- een paspoort met alle in- en uitreisstempels; 

- een verblijfstitel (B-kaart); 

- 2 maestro bankkaarten; 

- een bevestiging van een boeking van een reis op naam van de referentiepersoon; 

- telefoonfacturen van de referentiepersoon; 

- de eerste bladzijde van een papieren belastingaangifte van de verzoekster van inkomstenjaar 2013; 

- een loonbrief van de referentiepersoon voor de maand juni 2014. 

 

Op 14 januari 2015 beslist de gemachtigde van de staatssecretaris 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 verzoekster wordt ter kennis gegeven op 15 januari 2015. 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 07.07.2014 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. 

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

haar partner, zoals vereist door artikel 40bis §2,2° van de wet van 15.12.1980. Betrokkene brengt 

onvoldoende bewijs aan dat zij als partners één jaar ononderbroken hebben samengeleefd voor de 

aanvraag of dat zij elkaar tenminste twee jaar kennen en voorafgaand aan de aanvraag drie maal 

ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 dagen of meer betreffen of dat zij een 

gemeenschappelijk kind hebben. 

 

De wettelijke samenwoonst dateert van 17.07.2014, de daadwerkelijke registratie van betrokkene op 

hetzelfde adres als de referentiepersoon dateert van 21.05.2014. Vandaar dat niet kan gesteld worden 

dat betrokkene reeds 1 jaar samenwonend was met de referentiepersoon op het moment van de 

aanvraag tot gezinshereniging. Voor zover betrokkene wenst aan te tonen een duurzame en stabiele 

relatie te hebben met de referentiepersoon van ten minste 2 jaar, werden wellicht de volgende 

bewijsdocumenten voorgelegd: het paspoort van betrokkene met alle in- en uitreisstempels, een 

verblijfstitel van betrokkene (B-kaart), 2 maestro bankkaarden van de KBC op naam van betrokkene en 

de referentiepersoon met vermelding van hetzelfde rekeningnummer, een bevestiging van een boeking 

van een reis op naam van de referentiepersoon met vermelding van de medereizigers waaronder 

betrokkene, telefoonfacturen van de referentiepersoon met detail van de smsjes, de eerste bladzijde van 

de papieren belastingsaangifte van betrokkene van inkomstenjaar 2013 gericht aan betrokkene op (…) 

Leuven. 

Wat betreft het paspoort van betrokkene, dit bewijs dat zij met enige regelmaat naar Europa is gereisd, 

doorgaans via Nederland. Nergens uit het paspoort valt echter af te leiden dat betrokkene reisde in het 

kader van haar relatie met de referentiepersoon. Het paspoort kan bijgevolg niets daaromtrent bewijzen. 

Hetzelfde geldt ook voor de verblijfstitel van betrokkene, deze houdt geen verband met de 

referentiepersoon. De bankkaarten kunnen als begin van bewijs aanvaard worden dat betrokkene elkaar 

kennen, gezien zij hetzelfde rekeningnummer betreffen. Er staat echter geen datum van uitgifte op de 

bankkaarten waardoor niet duidelijk is sinds wanneer zij de bankrekening delen. Het bewijs dat de 

referentiepersoon een reis boekte met vermelding van de naam van betrokkene, bewijst dat zij samen 

op vakantie zijn geweest in 2014. Dit is te recent om te kunnen uit besluiten dat ze sinds 2 jaar een 

relatie hebben. De telefoonfacturen op naam van de referentiepersoon bewijzen dat hij regelmatig een 

bepaald nummer belde of smsjes stuurde, echter het nummer kan niet geïdentificeerd worden als het 

nummer van betrokkene, ook de inhoud van de geprekken/smsjes is ons niet bekend. Het aanslagbiljet 

van betrokkene, gericht aan haar op haar oude adres, toont niets aan met betrekking tot de relatie met 

de referentiepersoon. 
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Gezien het geheel van bovenstaande vaststellingen kan niet worden vastgesteld dat betrokkene heeft 

aangetoond een duurzame en stabiele relatie te hebben met de referentiepersoon van tenminste 2 jaar , 

gedurende dewelke er intensief contact is geweest en minstens 3 ontmoetingen. 

Nergens in het dossier is er sprake van een gemeenschappelijk kind. 

 

Er is bijgevolg niet voldaan aan de hierboven vermelde criteria en het recht op verblijf wordt daarom 

geweigerd aan betrokkene. 

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 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.” 

 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen van de 

verzoekster. 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoekster de schending aan van artikel 62 van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van het 

motiveringsbeginsel. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“Dat artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 stelt dat elke individuele bestuurshandeling in feite en in 

rechte afdoende en uitdrukkelijk gemotiveerd moet zijn; 

 

Dat deze laatste uitdrukkelijke zowel formele als materiële motiveringsplicht op straffe van nietigheid is 

voorgeschreven; 

 

Dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in haar toezicht kan nagaan of de Staatssecretaris voor 

Migratie en Asielbeleid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens of zij die correct 

heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen; 

 

Dat de gemachtigde van de Staatssecretaris van Migratie en Asielbeleid volgende motivering verleent 

(stuk 1): 

“(…)” 

 

Dat evenwel uit de bijgebrachte stukken duidelijk blijkt dat verzoekster thans reeds meer dan twee jaar 

een relatie onderhoudt met de Heer M.; 

 

Dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid de voorgelegde stukken totaal 

verkeerdelijk interpreteert en derhalve foutieve conclusies heeft getrokken; 

 

Dat verzoekster immers navolgende feitelijke gegevens, gestaafd door stukken voorlegde: 

- Verklaring wettelijke samenwoning dd. 17.07.2014; 

- Paspoort van verzoekster met in- en uitreisstempels; 

- Bewijs zelfde bankrekeningnummer partijen; 

- Bevestiging boeking gezamenlijke reis; 

- Telefoonverkeer; 

- Verblijfstitel verzoekster (B-kaart); 

 

Dat uit betreffende bewijsstukken onomstotelijk blijkt dat verzoekster en de Heer M. een langdurige 

relatie met elkaar onderhouden waarin zij elkaar minstens drie maal hebben ontmoet en dit voor een 

periode van ten minste 45 dagen; 
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Dat de in- en uitreisstempels in het paspoort van verzoekster, in combinatie met het tussen verzoekster 

en de Heer M. gevoerde telefoonverkeer inderdaad als dusdanig aantonen; 

 

Dat verzoekster bovendien in januari 2013 visum als student mocht bekomen, waarna zij zich om 

praktische redenen in Leuven inschreef, doch de relatie vanzelfsprekend wel werd verder gezet en werd 

uitgebouwd; 

 

Dat partijen dan ook na een relatie van meer dan 2 jaar beslisten om officieel te gaan samenwonen, 

vanaf 21 mei 2014, waarna op 17 juli 2014 verklaring tot wettelijke samenwoonst werd afgelegd; 

 

Dat het verder nogal logisch is dat verzoekster vanuit Suriname naar Nederland reisde om van daaruit 

verder af te reizen naar België, nu de vluchten vanuit Suriname verlopen via Schiphol; 

 

Dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid bij het nemen van haar 

beslissing bovendien alle voorgelegde documenten in combinatie met elkaar dient te beoordelen en niet 

elk afzonderlijk; 

 

Dat immers uit de voorgelegde stukken blijkt dat verzoekster de Heer M. meer dan 3 maal heeft ontmoet 

over een periode van 45 dagen en reeds minstens twee jaar een relatie onderhouden; 

 

Dat de neergelegde stukken derhalve aantonen dat zij reeds langdurig een relatie hebben; 

 

Dat verzoekster uiteraard niet van iedere dag van haar verblijf bij de Heer M. een document of 

bewijsstuk kan voorleggen, wat evenmin, gelet op onredelijkheid, van verzoekster kan verwacht worden; 

 

Dat verzoekster zich bovendien de terechte vraag stelt welke bewijsstukken er volgens de Gemachtigde 

van de Staatssecretaris voor Migratie dan wel dienen te worden voorgelegd, indien zelfs de voorgelegde 

stukken niet worden aanvaard; 

 

Hoe kan men dan immers verder nog bewijzen dat men elkaar heeft ontmoet en er een relatie bestaat, 

indien de Gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid in dergelijke mate 

onredelijk optreedt? 

 

Hoe is het alsdan nog mogelijk om aan te tonen dat U een relatie heeft? 

 

Dat het criterium “dat zij elkaar ten minste twee jaar kennen en voorafgaand aan de aanvraag drie maal 

ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 dagen of meer betreffen”, door de redenering 

van de Gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid dan ook totaal ondermijnd en 

uitgehold wordt; 

 

Dat de Gemachtigde van de Staatssecretaris van Migratie en Asielbeleid dan ook een foutieve 

beoordeling van de voorgelegde stukken maakt en meer nog deze zelfs totaal negeert; 

 

Dat de Gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid dan ook bij het nemen van 

diens beslissing niet is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, deze niet correct heeft beoordeeld en 

derhalve een onredelijke beslissing heeft getroffen; 

 

Dat de bestreden beslissingen dan ook niet of althans onvoldoende met redenen zijn omkleed en niet in 

alle redelijkheid werd genomen;” 

 

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

 

“Vooreerst dient opgemerkt te worden dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze 

in de beslissing gelezen kunnen worden zodat verzoekster er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 

waarover hij in recht beschikt. 

 

Verzoeker duidt overigens niet op welk punt de motivering hem niet in staat zou stellen te begrijpen op 

grond van welke juridische of feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet 

voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. 
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Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

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

bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij 

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; RvS 28 oktober 2002, nr. 111.954). 

 

Artikel 40bis van de Vreemdelingenwet bepaalt dat als familielid van de burger van de Unie kan worden 

beschouwd 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 en waarbij een naar behoren 

geattesteerde en duurzame partnerrelatie moet worden onderhouden. Het duurzaam en stabiel karakter 

van de relatie wordt 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. 

 

Verzoekster betoogt dat uit de door haar voorgelegde stukken wel degelijk blijkt dat zij een langdurige 

relatie met elkaar onderhouden, dat zij elkaar meer dan drie maal hebben ontmoet over een periode van 

45 dagen en reeds minstens twee jaar een relatie onderhouden. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekster ten bewijze van haar duurzame relatie 

de volgende stukken heeft voorgelegd: 

- een verklaring van 17 juli 2014 van wettelijke samenwoning; 

- paspoort van verzoekster met in –en uitreisstempels; 

- verblijfstitel van verzoekster als student; 

- 2 maestro bankkaarten van KBC op naam van verzoekster en haar partner, waaruit blijkt dat ze een 

gemeenschappelijke rekening hebben; 

- bevestiging boeking reis d.d. 16/6/2014; 

- telefoonfacturen; 

- aanslagbiljet inkomensjaar 2013 

 

De aanvraag dateert van 17 juli 2014. Aldus dient verzoekster aan te tonen dat ze elkaar al sinds 17 juli 

2012 kennen. De gedateerde stukken gaan slechts terug tot 2013. Het is dan ook niet kennelijk 

onredelijk dat verweerder met betrekking tot het geheel van deze documenten oordeelt dat niet kan 

worden gesteld dat verzoekster en haar partner elkaar twee jaar kennen voorafgaand aan de aanvraag. 

Verzoekster weerlegt het motief niet door opnieuw te verwijzen naar de door haar ingediende stukken. 

 

Dat verzoekster en haar partner nog geen jaar voorafgaand aan de aanvraag hebben samengewoond, 

of géén gemeenschappelijk kind hebben, wordt niet betwist. 

 

In de bestreden beslissing wordt bijgevolg terecht gesteld dat verzoeker niet voldoet aan de 

voorwaarden van artikel 40bis van de vreemdelingenwet. 

 

Verzoeker maakt met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen op 

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

bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt.” 

 

3.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet, heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan 

worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De 

artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de 
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juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op 

een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In casu wordt in de motieven van de bestreden beslissing verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 40bis, § 2, 2°, van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat de 

beslissing een motivering in feite, met name de omstandig toegelichte vaststelling dat de verzoekster 

“niet op afdoende wijze (heeft) aangetoond een duurzame en stabiele relatie te hebben met haar 

partner”. De verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te 

begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen 

derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. Uit de 

uiteenzetting van het middel blijkt dat de verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

3.3.2. De verzoekster voert bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aan, zodat het 

middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd 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 in onredelijkheid tot haar 

besluit is gekomen. 

 

Te dezen wordt de bestreden beslissing genomen met toepassing van artikel 40bis, § 2, eerste lid, 2°, 

van de Vreemdelingenwet. Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“§ 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; 

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; 

(…)” 

 

Voor zover de verzoekster aanvoert dat de in- en uitreisstempels in haar paspoort, in combinatie met het 

tussen haar en haar partner gevoerde telefoonverkeer aantonen dat zij en haar partner een langdurige 

relatie met elkaar onderhouden waarin zij elkaar minstens drie maal hebben ontmoet en dit voor een 

periode van minstens 45 dagen, beperkt zij zich tot de loutere negatie van wat in de bestreden 

beslissing wordt vastgesteld, namelijk dat nergens uit het paspoort valt af te leiden dat zij reisde in het 

kader van haar relatie met de referentiepersoon, dat het nummer naar waar de referentiepersoon 

regelmatig belde of smsjes stuurde niet geïdentificeerd kan worden als het nummer van de verzoekster 

en ook de inhoud van de gesprekken/smsjes de gemachtigde niet bekend is. De verzoekster 

verduidelijkt nergens met concrete elementen waarom zij meent dat de vaststellingen van de 

gemachtigde feitelijk onjuist of kennelijk onredelijk zijn. Met een dergelijke summiere uiteenzetting doet 

zij niets meer dan te kennen geven dat zij het niet eens is met de interpretatie van de gemachtigde van 

de door haar voorgelegde stukken, zonder evenwel de onjuistheid van de motieven aan te tonen. De 
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omstandigheid dat de verzoekster “uiteraard niet van iedere dag van haar verblijf bij de heer (…) een 

document of bewijsstuk kan voorleggen”, doet aan het voorgaande geen afbreuk. Dit wordt noch in de 

wet, noch in de bestreden beslissing van de verzoekster vereist. 

 

Voor zover de verzoekster laat gelden dat zij en haar partner na een relatie van meer dan twee jaar 

beslisten om officieel te gaan samenwonen vanaf 21 mei 2014, waarna zij op 17 juli 2014 een verklaring 

van wettelijke samenwoning aflegden, beperkt zij zich tot een loutere bewering die niet in concreto wordt 

gestaafd of onderbouwd met enig begin van bewijs. Zij maakt hiermee geenszins aannemelijk dat de 

bestreden beslissing is gesteund op onjuiste feitelijke gegevens of is genomen op kennelijk onredelijke 

wijze. 

 

De verzoekster beweert, doch toont niet aan dat uit de voorgelegde stukken blijkt dat zij haar partner 

meer dan drie maal heeft ontmoet over een periode van 45 dagen en reeds minstens twee jaar een 

relatie met hem onderhoudt. Zij preciseert nergens sinds wanneer zij een relatie met haar partner heeft 

aangevat of wanneer de drie ontmoetingen met haar partner hebben plaatsgevonden. Aldus maakt zij 

niet aannemelijk dat zij ten aanzien van de gemachtigde heeft bewezen een naar behoren geattesteerde 

duurzame en stabiele partnerrelatie in de zin van artikel 40bis, § 2, eerste lid, 2°, van de 

Vreemdelingenwet te onderhouden met de referentiepersoon, noch toont zij aan dat de bestreden 

beslissing op grond van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijke wijze is genomen. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de verzoekster niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de 

bestreden beslissing is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht kan niet worden 

aangenomen. 

 

3.3.3. Het enig middel is ongegrond. 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel. 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier juni 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 

 


