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 nr. 161 171 van 2 februari 2016 

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 Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 19 maart 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 26 februari 2015 tot 

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

20). 

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 15 april 2015 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 17 december 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

26 januari 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. FERMONT, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 1 oktober 2014 dient de verzoekende partij die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, een 

aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie in haar hoedanigheid 

van echtgenoot van een Belg.  
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Op 26 februari 2015, met kennisgeving op 4 maart 2015, 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 zijn de bestreden beslissingen, waarvan de motieven luiden als 

volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5
de

 lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 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 01.10.2014 werd ingediend 

door: 

Naam: O. (...) Voorna(a)m(en): O. (...) 

Geboortedatum: (...) Geboorteplaats: Bénin city 

Identificatienummer in het Rijksregister : (...) 

Verblijvende te : (...) 

om de volgende reden geweigerd : 

De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie. 

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

tenminste twee jaar met zijn partner, zoals vereist door art. 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 elkaar drie maal ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 dagen of meer 

betreffen of dat zij een gemeenschappelijk kind hebben. 

De wettelijke samenwoonst van betrokkenen dateert van 01.10.2014. De officiële samenwoonst op 

hetzelfde adres dateert eveneens van 01.10.2014. Derhalve kan niet gesteld worden dat betrokkenen al 

1 jaar samenwonend waren voorafgaand aan dé aanvraag tot verblijf. 

Voor zover betrokkene overeenkomstig de tweede mogelijkheid wenst aan te tonen sinds twee jaar een 

relatie te hebben met de referentiepersoon werden wellicht volgende bewijzen voorgelegd: één 

onduidelijke foto en drie verklaringen; waarbij één van de zoon van zijn Belgische partner, over de 

echtheid van hun relatie. Echter de voorgelegde bewijzen kunnen niet aanvaard worden als afdoende 

bewijs van het duurzame en stabiele karakter .van de relatie tussen betrokkenen. Wat betreft de 

verklaringen op eer, deze kunnen slechts als een begin van bewijs aanvaard worden. Zonder 

bijkomende objectieve bewijsstukken kan hun feitelijkheid of waarachtigheid immers niet objectief 

worden vastgesteld. De ene foto op zich vormt onvoldoende bewijs. Het betreft hier immers een 

momentopname. Het geheel van de voorgelegde bewijzen is in elk geval onvoldoende bewijs van 

intensieve contacten tussen betrokkenen gedurende twee jaar voorafgaand aan de aanvraag. De 

voorgelegde bewijzen tonen helemaal niet aan dat betrokkenen elkaar voorafgaand aan de aanvraag 

drie maal ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 dagen betreffen. 

Er is ook nergens sprake van een gemeenschappelijk kind. 

Gezien het geheel aan bovenstaande vaststellingen is de voorwaarde een duurzame en stabiele relatie 

te hebben niet voldoende aangetoond. Daarom wordt het recht op verblijf geweigerd aan betrokkene. 

Het Al van betrokkene dient te worden ingetrokken. 

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

het onderzoek van het administratief dossier blijkt dat hij geen aanspraak maakt op enig verblijfsrecht op 

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

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

 

2. Over de rechtspleging 

 

Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid 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), “doet de Raad uitspraak op basis van de synthesememorie behoudens wat de 

ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft.” 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een tweede middel, zoals aangevoerd in de wetsconforme synthesememorie, voert de 

verzoekende partij onder meer de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Zij betoogt: 
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“Wat het bewijs van duurzame en stabiele relatie betreft, is verweerster op onredelijke en onzorgvuldige 

wijze tot haar beslissing gekomen. 

Verzoeker heeft via getuigenverklaringen genoegzaam aangetoond dat hij al sedert april 2013 (en met 

andere woorden minstens één jaar) onafgebroken in België samenwoont met zijn partner, mevrouw A.S. 

(...). 

Minstens kan uit de verklaringen worden afgeleid dat ze al sedert juli 2012 een koppel waren. Dat ze 

elkaar daarna drie maal hebben ontmoet en dat deze ontmoetingen in totaal minstens 45 dagen 

betreffen, staat buiten kijf nu ze in april 2013 zijn gaan samenwonen. 

Verzoeker heeft minstens een begin van bewijs aangebracht en men had hem minstens de gelegenheid 

moeten bieden dit verder aan te vullen, alvorens een beslissing te nemen en hem een recht op verblijf te 

weigeren. Bovendien staan de contactgegevens van elke getuige duidelijk vermeld op hun verklaring. 

Verweerster kon deze verklaringen dus controleren, doch heeft hier duidelijk geen enkele moeite voor 

gedaan. Indien zij twijfelde aan de feitelijkheid en waarachtigheid van deze verklaringen, had zij 

weldegelijk de mogelijkheid gehad om de verklaringen aan een onderzoek te onderwerpen om zo na te 

gaan in welke mate de door de familie en kennissen van verzoeker afgelegde verklaringen met de 

werkelijkheid overeenstemmen. 

(...) 

Uit de bestreden beslissing blijkt bovendien dat de verwerende partij het verzoeker in feite onmogelijk 

maakt om bewijzen voor te leggen van zijn duurzame en stabiele relatie. Dit is niet zorgvuldig en niet 

redelijk te verantwoorden. 

Verzoeker woont al sedert april 2013 samen op hetzelfde adres met zijn partner. Verzoeker verbleef op 

dat ogenblik illegaal in België en kon zich bijgevolg niet officieel laten inschrijven op dit adres. Dit maakt 

het uiteraard niet evident om bewijzen voor te leggen van hun relatie uit deze periode. Voor verzoeker is 

de enige mogelijkheid om bewijs te leveren van zijn relatie met mevrouw S. (...) via een verklaring van 

vrienden en familie die reeds van in den beginne op de hoogte waren van hun relatie. 

Bovendien blijkt uit de bestreden beslissing dat verweerster niet alle stukken in overweging heeft 

genomen. Er werden niet drie maar vier verklaringen ingediend bij de aanvraag. Tevens werd ook een 

brief van de raadsman van verzoeker d.d. 27.09.2013 overhandigd welke gericht werd aan mevrouw S. 

(...) op het adres H. G. 28 te Eeklo, aangezien verzoeker daar toen reeds verbleef. Minstens blijkt uit dit 

schrijven dat verzoeker toen reeds een relatie had met mevrouw S. (...), gezien dit schrijven gericht is 

aan mevrouw S. (...), doch louter de situatie van verzoeker aanbelangt. Met andere woorden, op het 

ogenblik van de aanvraag van de verblijfskaart woonden zij weldegelijk al één jaar samen. 

(...) 

Verwerende partij vermeldt in haar nota dat niet is betwist dat de partners elkaar reeds twee jaar 

kenden. 

Uit de processen-verbaal die werden opgesteld op 14.05.2014 (stukken 7 en 8) blijkt dat zij toen reeds 

samenwoonden. Het is dan ook vrij duidelijk dat zij elkaar sindsdien en dus voorafgaand aan de 

aanvraag tot het bekomen van een verblijf van meer dan drie maanden van 01.10.2014 elkaar driemaal 

ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 dagen bedroegen. 

Verwerende partij was duidelijk op de hoogte van deze processen-verbaal, aangezien zij diezelfde dag 

nog een bevel om het grondgebied te verlaten heeft betekend aan verzoeker, waarin zij uitdrukkelijk 

verwijst naar zijn intentie om te huwen (zie stuk 6). Daarvan kon zij enkel op de hoogte zijn gebracht 

door de aanvraag die het koppel had ingediend bij de gemeente om wettelijk te gaan samenwonen, 

waarna het verhoor bij de politie volgde. 

(...).” 

 

3.2. De verwerende partij merkte met betrekking tot het tweede middel het volgende op in haar nota: 

 

“In het tweede middel voert verzoeker de schending aan van het redelijkheids- en het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

Hij betoogt dat verwerende partij over voldoende informatie beschikte om de feitelijkheid en 

waarachtigheid van de verklaringen op eer na te gaan. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de bewijslast bij verzoeker ligt. 

De verklaringen op eer van derden zijn opgesteld op uitdrukkelijke vraag van verzoeker en/of zijn 

partner en dergelijke verklaringen slechts een geringe bewijswaarde kan worden toegedicht en gelet op 

de vaststelling in de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden dat voor het 

overige enkel één foto voorligt die niet van aard zijn te kunnen aantonen dat de partners gedurende 

minstens twee jaar een relatie hebben. Het kan derhalve geenszins als kennelijk onredelijk worden 

beschouwd waar verwerende partij de verklaringen op eer van derden niet weerhield als afdoende 

bewijs van het gegeven dat de partners een duurzame en stabiele relatie hebben. Verzoekers betoog 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

dat uit de stukken wel degelijk op voldoende wijze blijkt dat de partners elkaar kenden, gaat voorbij aan 

de motivering dat niet is betwist dat de partners elkaar reeds twee jaar kenden. 

Bovendien blijkt uit het administratief dossier dat de officiële evenals de wettelijke samenwoning dateren 

van 1 oktober 2014. Derhalve kan niet gesteld worden dat verzoeker reeds één jaar samenwoonde met 

de referentiepersoon voorafgaand aan de verblijfsaanvraag. De voorgelegde bewijzen laten evenmin toe 

vast te stellen dat verzoeker en zijn partner elkaar voorafgaand aan de aanvraag driemaal ontmoet 

hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 dagen bedroegen. 

Een stabiele en duurzame relatie wordt niet aangetoond. 

Het tweede middel is niet ongegrond.” 

 

3.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 

154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het betreffende dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Artikel 40bis, § 2, 2° van de vreemdelingenwet, op grond waarvan de bestreden beslissing werd 

genomen, luidde ten tijde van het nemen van deze beslissing 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; 

(...)’ 

 

De thans bestreden beslissing steunt op het motief dat de verzoekende partij niet op afdoende wijze 

heeft aangetoond een duurzame en stabiele relatie te hebben in de zin van artikel 40bis, § 2, 2° van de 

vreemdelingenwet. De verwerende partij verwijst hierbij naar de officiële samenwoonst sinds 1 oktober 

2014 en naar de volgende bewijsstukken die zij - volgens de verwerende partij -  “wellicht” heeft 

voorgelegd bij de aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie van 1 

oktober 2014 om aan te tonen dat de verzoekende partij en haar partner sinds 2 jaar een relatie hebben: 

“één onduidelijke foto en drie verklaringen”. De verwerende partij stelt eveneens dat er nergens sprake 

is van een gemeenschappelijk kind. 

 

De verzoekende partij voert aan dat de verwerende partij niet alle voorgelegde stukken in overweging 

heeft genomen, nu er in de bestreden beslissing slechts sprake is van 3 verklaringen, terwijl zij stelt 4 

verklaringen te hebben overgemaakt, evenals een brief van 27 september 2013 van haar advocaat aan 

haar Belgische partner alwaar zij toen reeds verbleven zou hebben en die de situatie van de 

verzoekende partij zou aanbelangen. Verzoekende partij meent dat hieruit blijkt dat zij wel degelijk al 

een jaar samenwoonde met haar Belgische partner op het ogenblik van het indienen van de aanvraag 

voor een verblijf in functie van haar partner.  

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij in het kader van haar aanvraag van 1 

oktober 2014 inderdaad een brief van 27 september 2013 voorlegde, van haar advocaat gericht aan 

haar partner A.S. - met wie zij wettelijk samenwoont sinds 1 oktober 2014 - met als referentie de naam 

van de verzoekende partij. De advocaat deelt in het begeleidend schrijven het volgende mee aan 

mevrouw A.S, in functie van wie de aanvraag werd ingediend: 

 

“In bijlage bezorg ik u: 
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1. een uittreksel uit een document van de FOD Binnenlandse Zaken omtrent het bijhouden van de 

informatiegegevens. Hierin staat uitdrukkelijk vermeld dat een vreemdeling die illegaal op het 

grondgebied verblijft, een wettelijke samenwoning kan aangaan. Met fluostift werden de voor u 

relevante passages aangeduid. 

2. (...)” 

 

Daarnaast werd een brief van 17 september 2013, eveneens gericht aan A.S. en opgesteld door de 

advocaat van de verzoekende partij toegevoegd. Dit schrijven luidt als volgt: 

 

“Ertvelde, 17-09-2013 

Geachte Mevrouw 

M. ref.: CF/12.11 

O.O. (...)/DVZ 

Ik verwijs naar onze bespreking op kantoor d.d. 12.09.2013. 

Wat de wettelijke samenwoning betreft, kan ik meedelen dat dit voor u weinig of geen financiële 

gevolgen zal hebben, Uw weduwepensioen zal verder worden uitbetaald; dit valt enkel weg indien u zou 

huwen, Voor de jaren die volgen op het jaar waarin u wettelijk bent gaan samenwonen, zal u één 

gezamenlijke belastingsaangifte ontvangen. 

Met betrekking tot uw nalatenschap heeft dit voor gevolg dat de langstlevende wettelijk samenwonende 

het vruchtgebruik verkrijgt van het onroerend goed dat tijdens het samenwonen het gezin tot 

gemeenschappelijke verblijfplaats diende en van het daarin aanwezige huisraad, Uw kinderen zullen 

bijgevolg enkel over de blote eigendom van de woning beschikken. De langstlevende wettelijk 

samenwonende is wel verplicht in te staan voor het levensonderhoud, opvoeding, opleiding edm. van de 

kinderen, ook al zijn dit niet zijn eigen kinderen. 

De wettelijke samenwoning kan eenzijdig of door beide partijen worden beëindigd, louter door een 

verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw verblijfplaats.  

In bijlage bezorg ik u een uittreksel uit het Burgerlijk Wetboek waarin een aantal regels betreffende 

wettelijke samenwoning meer in detail zijn uitgelegd. 

Belangrijkst hierbij is wellicht dat de wettelijk samenwonenden dienen bij te dragen in de lasten van het 

samenleven naar evenredigheid van hun mogelijkheden en dat iedere schuld die door een der wettelijk 

samenwonenden wordt aangegaan ten behoeve van het samenleven en van de kinderen die door hen 

opgevoed worden, de andere samenwonende hoofdelijk verbindt. Deze is echter niet aansprakelijk voor 

schulden die, gelet op de bestaansmiddelen van de samenwonenden, buitensporig zijn. .  

Om wettelijk samen te wonen dient u hiertoe een verklaring af te leggen voor de ambtenaar van de 

burgerlijke stand van uw verblijfplaats. In principe kan de ambtenaar van de burgerlijke stand dit niet 

weigeren. De heer O.O. (...) kan immers op basis van een fictief identificatiehummer ingeschreven 

worden in het rijksregister. Er zal echter wel door de wijkagent bevestigd moeten worden dat jullie op 

hetzelfde adres verblijven. Zoals ik ook reeds op kantoor had meegedeeld, blijft het een vraagteken of 

de wijkagent ook zal melden dat de heer O. (...) illegaal in België verblijft. 

Indien jullie effectief wettelijk zouden gaan samenwonen, dan kan de heer O. (...) na verloop van tijd op 

basis van een procedure gezinshereniging in aanmerking komen om gemachtigd te worden tot een 

verblijf in België. 

Als wettelijk samenwonende partner kan de heer O. (...) bij de gemeente een aanvraag indienen voor 

een verblijfskaart van een familielid van een burger van de EU. Hij zal dan vervolgens in het 

vreemdelingenregister worden ingeschreven en een attest van immatriculatie ontvangen. Dit document 

is zes maanden geldig. 

Binnen de drie maanden na de aanvraag dient hij wel te bewijzen dat hij aan alle voorwaarden voldoet 

voor gezinshereniging. Zo dient er o.a. aangetoond te worden dat jullie een duurzame en stabiele relatie 

hebben door aan te tonen dat jullie ofwel al minstens 1 jaar samenwonen ofwel dat jullie elkaar sedert 

ten minste 2 jaar kennen en het bewijs leveren dat jullie regelmatig contact onderhielden, elkaar reeds 

drie maal ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 of meer dagen betreffen. 

Wanneer alle documenten tijdig worden overgemaakt en er een positieve woonstcontrole is (= men stelt 

vast dat jullie samenwonen op het grondgebied van de gemeente), dan zal de gemeente de aanvraag 

overmaken aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Deze laatste dient een beslissing te nemen binnen de 6 

maanden na de datum van uw aanvraag. 

Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt hij een verblijfskaart die vijf jaar geldig zal zijn. Hij 

dient dan wel minstens drie jaar aan de voorwaarde van de wettelijke samenwoning te voldoen. 

Maar zoals hoger reeds vermeld, kan dit pas worden aangevraagd na één jaar wettelijk te hebben 

samengewoond. 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.” 
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Uit het administratief dossier blijkt eveneens, zoals de verzoekende partij stelt, dat vier handgeschreven 

getuigenverklaringen werden voorgelegd in plaats van drie zoals in de bestreden beslissing 

verkeerdelijk wordt gesteld.  

 

Daargelaten de vraag naar de bewijswaarde van verklaringen op eer en de vraag in welke mate 

rekening kan gehouden worden met briefwisseling die een advocaat verzendt naar diens cliënt en/of 

partner en het vertrouwelijk karakter ervan, dient te worden opgemerkt dat de verzoekende partij terecht 

vaststelt dat de verwerende partij niet is nagegaan of het bewijs dat de verzoekende partij een 

duurzame en stabiele relatie heeft in de zin van artikel 40bis, § 2, 2° van de vreemdelingenwet met de 

referentiepersoon al dan niet blijkt uit andere, naar aanleiding van de aanvraag van 1 oktober 2014 

voorgelegde documenten, minstens dat dit niet blijkt uit de motieven van de bestreden beslissing. Aldus 

blijkt niet dat de verwerende partij, zoals het een zorgvuldige overheid betaamt, bij het nemen van de 

bestreden beslissing rekening heeft gehouden met alle voorgelegde documenten. 

 

In casu kan de verwerende partij bij het onderzoek van de hypotheses of de verzoekende partij één jaar 

ononderbroken heeft samengeleefd met de referentiepersoon voor de aanvraag of dat zij elkaar 

tenminste twee jaar kennen voorafgaand aan de aanvraag en elkaar drie maal ontmoet hebben 

gedurende in totaal minstens 45 dagen, niet volstaan met de vermelding van de officiële samenwoonst 

sinds 1 oktober 2014 en de bespreking van “één onduidelijke foto en drie verklaringen” waarvan zij 

meent dat deze “wellicht” werden voorgelegd om de tweede hypothese te bewijzen, om daaruit af te 

leiden dat niet op afdoende wijze is aangetoond dat er sprake is van een duurzame en stabiele relatie in 

de zin van de wet. Temeer uit de hoger beschreven en geciteerde aan de aanvraag toegevoegde 

brieven van september 2013 blijkt dat er een band is tussen de verzoekende partij en de 

referentiepersoon nu de advocaat van de verzoekende partij aan het adres van en op naam van de 

referentiepersoon inlichtingen verstrekt met de naam van de verzoekende partij in referte en die 

handelen over de modaliteiten en gevolgen van een wettelijk samenwonen betreffende de verzoekende 

partij en A.S. Het komt de Raad hic et nunc niet toe te oordelen over de bewijswaarde maar hij dient 

vast te stellen dat niet blijkt uit de bestreden beslissing of met alle voorgelegde stukken rekening is 

gehouden bij het onderzoek of de verzoekende partij voldoet aan de voorwaarden van artikel 40bis, § 2, 

2° van de vreemdelingenwet om een verblijf van meer dan drie maanden te bekomen in functie van haar 

partner met wie zij wettelijk samenwoont.  

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan worden aangenomen. Het middel is in de 

aangegeven mate gegrond.  

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van de andere middelonderdelen en de andere middelen niet tot 

een ruimere vernietiging kan leiden, dienen deze niet meer te worden onderzocht (RvS 18 december 

1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

Het gegeven dat de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden dient te worden 

vernietigd, leidt in voorliggende zaak tot de bijkomende conclusie dat ook de beslissing tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten, vervat in de kennisgeving van de bestreden beslissing, niet 

rechtsgeldig werd genomen. De gemachtigde kan in casu immers geen bevel om het grondgebied te 

verlaten betekenen aan de verzoekende partij zonder eerst op een gemotiveerde en zorgvuldige wijze te 

hebben nagegaan of haar aanspraak op een recht op verblijf van meer dan drie maanden al dan niet 

kan worden ingewilligd. 

 

4. Kosten 

 

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

partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 26 februari 2015 

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

vernietigd. 
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Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee februari tweeduizend zestien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. BEELEN 

 

 


