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 nr. 184 921 van 30 maart 2017 

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 Sierra Leoonse nationaliteit te zijn, op maandag 

14 november 2016 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 

4 oktober 2016 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 20), aan de verzoekster op 13 oktober 2016 ter kennis gebracht.  

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 17 november 2016 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 27 december 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

23 januari 2017. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. BRIJS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

attaché B. HEIRMAN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De verzoekster, die verklaart van Sierra Leoonse nationaliteit te zijn, komt op 23 augustus 2014 aan 

in België en wordt op 25 augustus 2014 te Beersel in het bezit gesteld van een aankomstverklaring 

waaruit blijkt dat zij wordt toegelaten tot verblijf tot 20 november 2014. 

 

1.2. Uit de feitenuiteenzetting in de nota met opmerkingen blijkt dat de verzoekster op 

13 september 2014 samen met haar partner V.P. naar Oeganda vertrokken is. 
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1.3. Op 18 september 2014 richt V.P. zich in een schrijven tot de diensten van de verwerende partij met 

de mededeling dat hij zijn verbintenis tot ten lasteneming ten aan zien van de verzoekster wenst stop te 

zetten. 

 

1.4. Op 29 september 2015 dient de verzoekster een aanvraag voor een visum voor een kort verblijf 

(type C) in bij de Belgische ambassade te Ouagadougou (Burkina Faso) met het oog op “cohabitation”. 

Het visum wordt toegestaan bij beslissing van 23 december 2015. 

 

1.5. De verzoekster komt op 5 januari 2016 aan in België en wordt op 7 januari 2016 te Beersel in het 

bezit gesteld van een aankomstverklaring waaruit blijkt dat zij wordt toegelaten tot verblijf tot 

13 april 2016. 

 

1.6. Op 5 april 2016 biedt de verzoekster zich aan bij de administratieve diensten van de gemeente 

Beersel met het oog op het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning met V.P., die de 

Belgische nationaliteit heeft. De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Beersel weigert 

op 5 september 2016 de verklaring van wettelijke samenwoning te registreren na een negatief advies 

van het parket en na te hebben vastgesteld dat de verzoekster een wettelijke samenwoning tracht te 

registreren die niet gericht is op het aangaan van een duurzame verbintenis tussen partners maar op 

het verwerven van een verblijfsrecht. 

 

1.7. Op 6 april 2016 dient de verzoekster een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie, in de hoedanigheid van partner in het kader van een overeenkomstig een wet 

geregistreerd partnerschap. Zij wordt in het bezit gesteld van een bijlage 19ter waaruit blijkt dat het 

partnerschap met de burger van de Unie werd bewezen door middel van “wettelijke samenwoning”. 

 

Op 4 oktober 2016 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris tot weigering van verblijf 

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

bestreden beslissing die aan de verzoekster wordt ter kennis gebracht op 13 oktober 2016. 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 06.04.2016 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 of van een ander 

familielid van een burger van de Unie. 

 

Artikel 40bis, §2, 1° van de wet van 15.12.1980 stelt dat: 'als familielid van de burger van de Unie 

worden beschouwd: 1° de echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap werd 

gesloten dat beschouwd wordt als zijnde gelijkwaardig met het huwelijk in België, die hem begeleidt of 

zich bij hem voegt' 

 

Uit het politieverslag van de lokale politie 'Politiezone Zennevallei' blijkt dat er tussen 01.02.2016 - 

26.07.2016 zeven interventies zijn geweest, waaruit gebleken is dat mevrouw K. S. (…) (betrokkene) 

maar af en toe samenwoont met de referentiepersoon op het adres (…). 

Uit het advies d.d. 01.09.2016 van de procureur des Konings blijkt dat op basis van de 

onderzoeksresultaten bij ten minste één van de partijen de intentie kennelijk niet gericht is op het tot 

stand brengen van een duurzame levensgemeenschap maar enkel op het bekomen van een 

verblijfsrechtelijk voordeel. Er wordt onder meer vermeld dat het opvalt dat meneer al drie huwelijken en 

één wettelijke samenwoonst achter de rug heeft en dit steeds met zeer jonge Afrikaanse dames en 

telkens van korte duur. Verder blijkt dat meneer verschillende keren de wettelijke samenwoonst heeft 

willen stopzetten, en gelet op het groot aantal relaties / huwelijken / samenwoningen lijkt meneer geen 

basis te kunnen leggen voor een stabiele relatie of een stabiel leven. 

Op basis van onder meer deze gegevens adviseert de procureur des Konings Halle-Vilvoorde volledig 

negatief in verband met de aanvraag tot het registreren van de wettelijke samenwoning. 
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De gemeente Beersel volgt dit advies van de procureur des Konings en weigert de registratie van de 

wettelijke samenwoonst. Bij gebrek aan erkenning van de wettelijke samenwoonst is de verwantschap 

niet bewezen en kan dus geen toepassing gemaakt worden van art. 40bis, §2, 1° van de wet van 

15.12.1980. De aanvraag is onontvankelijk. Het Al van betrokkene dient te worden ingetrokken. 

 

Aan betrokkene wordt het bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen 30 dagen. 

Wettelijke basis artikel 7, 1, 2° van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België is verstreken. 

Hierbij wordt art. 74/13 van de wet van 15.12.1980 wel degelijk in overweging genomen. Van 

gemeenschappelijke kinderen is hier geen sprake, evenmin van een probleem betreffende de 

gezondheid van betrokkene die een terugkeer naar het land van herkomst zou kunnen hinderen. Verder, 

wat het gezins- en familieleven betreft: de gezinscel wordt betwist, bijgevolg is er geen sprake van een 

schending van het gezinsleven. Het bevel is het logische gevolg van het niet voldoen aan de 

verblijfsvoorwaarden. Indien het lang verblijf niet kan worden toegestaan en er geen andere rechtsgrond 

is waardoor betrokkene alsnog legaal in België zou kunnen verblijven, wat hier het geval is, is een bevel 

het enige alternatief. 

(…)” 

 

1.8. Op 4 januari 2017 richt V.P. zich tot de verwerende partij, waarbij hij meedeelt dat hij zijn 

verbintenis tot ten lasteneming ten aan zien van de verzoekster wenst stop te zetten. 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekster de schending aan van de artikelen 44, eerste lid, en 52 van 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenbesluit), 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 1, 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 8 van het 

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM), 

van het legaliteitsbeginsel en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd:  

 

“Voor zover als gericht teaen de beslissing tot weigering van verblijf: 

 

1. De beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten is in strijd met het bovenvermeld KB van 8/10/1981. 

 

De weigeringsbeslissing met bevel om het grondgebied te verlaten werd genomen op 04/10/16 door een 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie. 

 

De genomen beslissing van weigering stelt dat de aanvraag onontvankelijk is. 

 

Ter motivering van deze weigeringsbeslissing stelt de gemachtigde voor de Staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie: 

"Bij gebrek aan erkenning van de wettelijke samenwoonst is de verwantschap niet bewezen en kan dus 

geen toepassing gemaakt worden van artikel 40bis, §2, 1° van de wet van 15.12.1980. De aanvraag is 

onontvankelijk. Het AI van betrokkene dient worden ingetrokken." 

 

De genomen beslissing is manifest onwettig. De gemachtigde van de Minister kan geen dergelijke 

beslissing nemen om de motieven vermeld in de beslissing. 

 

Artikel 52 van het KB van 8/10/1981 gaat als volgt: 

"(…)" 

 

De burgemeester of zijn gemachtigde zijn in casu is overgegaan tot afgifte van bijlage 19ter en een 

attest van immatriculatie en heeft dus manifest de aanvraag in overweging genomen. 
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Hij is als enige wettelijk bevoegd om die beslissing te nemen. 

 

Verzoekster legde een dossier met stukken over waarop de aanvraag in overweging werd genomen. 

Het gemeentebestuur van Beersel maakte de aanvraag van verzoeker over aan de gemachtigde van de 

minister conform het vermelde in artikel 52§4 Vb. 

 

De verwerende partij kan vervolgens dus geen bijlage 20 afleveren aan verzoekster op basis van artikel 

40bis §2 1° om reden dat de aanvraag onontvankelijk zou zijn. 

 

De Wet noch het Vreemdelingenbesluit voorzien een dergelijke mogelijkheid. 

 

Dit maakt een schending uit van art. 52 Vb. in hoofde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

aangezien de verwerende partij alleen bevoegd is een beslissing ten gronde te nemen. 

 

Art. 52, §4, 5e lid van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 bepaalt het volgende: 

"(…)" 

 

2. De bestreden beslissing kon dus niet door de minister of zijn gemachtigde genomen worden. 

 

De beslissing van weigering waarbij de aanvraag onontvankelijk wordt verklaard door de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie is immers wettelijk niet voorzien. 

 

De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie overschrijdt met andere woorden zijn bevoegdheid wanneer 

hij tot onontvankelijkheid van de aanvraag besluit en daarom het recht op verblijf niet erkent. 

 

Dit maakt een schending uit van het legaliteitsbeginsel: er is geen bevoegdheid zonder grondslag in de 

wet. Op basis van het toegewezen karakter van de bevoegdheden van de overheid kan de overheid 

alleen optreden wanneer bevoegdheden haar uitdrukkelijk zijn toegewezen. 

 

De bevoegdheid van om het even welk administratief orgaan moet rechtstreeks of onrechtstreeks haar 

oorsprong vinden hetzij in de Grondwet, hetzij in de wet. Onbevoegdheid doet zich dan ook voor als een 

administratief orgaan handelt wanneer het daartoe niet rechtstreeks of onrechtstreeks door de Grondwet 

of door de wet is gemachtigd, of nog als het een gebied betreedt dat aan zijn bemoeiing niet is 

overgelaten. Samengevat kan gesteld worden dat een administratieve rechtshandeling pas wettig is 

wanneer zij van het wettelijk aangewezen orgaan uitgaat en dat er sprake is van onbevoegdheid 

wanneer aan deze vereiste niet is voldaan (A. WIRTGEN, "Raad van State, I. afdeling administratie, 3. 

middelen en het ambtshalve aanvoeren van middelen in het bijzonder", Brugge, die Keure, 2004, nr. 

71). 

 

Er anders over oordelen komt erop neer te aanvaarden dat verwerende partij een bevoegdheid kan 

toevoegen aan de wet, terwijl zij daartoe niet gerechtigd is. 

 

Bij gebrek aan erkenning van de wettelijke samenwoonst, zoals in casu het geval zou zijn volgens de 

bestreden beslissing, was het de gemeente Beersel die overeenkomstig art. 52 Vb. een beslissing van 

niet-inoverwegingname had kunnen nemen en een bijlage 19quinquies had kunnen afleveren zoals 

wettelijk voorzien. 

 

Verwerende partij heeft wettelijk geen andere bevoegdheid gekregen dan het recht op verblijf te 

erkennen of niet, niet om de aanvraag onontvankelijk te verklaren zoals de bestreden beslissing doet. 

 

Voor zover als gericht teaen de beslissing tot het bevel om het grondgebied te verlaten: 

 

3. De beslissing is tot bevel om het grondgebied te verlaten is genomen als gevolgbeslissing op de 

beslissing tot weigering van verblijf. Aangezien deze laatste beslissing dient vernietigd, moet ook het 

bevel dat er aan kleeft mee worden vernietigd nu deze beslissing geen geldige bestaansreden meer 

heeft en uit het rechtsverkeer moet verdwijnen. 

 

4. In ondergeschikte orde, voor zover de beslissing van weigering van verblijf niet zou worden 

vernietigd, behoort het nog altijd het bevel op zich te vernietigen. 

 

Artikel 52 par. 4 al. 5 van het Vreemdelingenbesluit van 8 oktober 1981 stelt: 
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«(…)» 

 

Dat dit artikel uitdrukkelijk de term "desgevallend" vermeldt. 

 

Bijgevolg is de mogelijkheid geboden aan DVZ om al dan niet een bevel af te leveren niet hypothetisch 

of automatisch, maar moet deze optie afdoende gemotiveerd te worden. 

 

Deze interpretatie werd al gevolg door de RVV in een arrest van 28 juni 2011 nr. 64.084, en vervolgens 

bevestigd door de Raad van State in een arrest van 19 juli 2012 met nr. 220.340, stellende dat 

(verzoekster onderlijnt): 

« Met het gebruik van het woord « kan » in de bepaling wordt de mogelijkheid aan de bevoegde 

staatssecretaris gegeven om een bevel om het grondgebied te verlaten te geven, zonder dat er sprake 

is van een verplichting. Er mag overigens geen bevel worden gegeven wanneer dat in de strijd met een 

aantal verdragsrechtelijke bepalingen zou zijn. zoals artikel 3 van het EVRM. Derhalve is er geen sprake 

van gebonden bevoegdheid. De minister of zijn gemachtigde beslist naar luid van artikel 54 par. 4 vijfde 

lid, van het vreemdelingenbesluit om het recht op verblijf van het familielid van burger van de unie niet te 

erkennen en hij beslist « desgevallend » een bevel om het grondgebied te verlaten te geven. Zelfs los 

van het gebruik van het woord « desgevallend » kan artikel 54 par. 4 vijfde lid van het 

vreemdelingenbesluit ais lagere norm geen gebonden karakter geven aan de in artikel 7. eerste lid, van 

de vreemdelingenwet vastgelegde bevoegdheid om een bevel om het grondgebied te verlaten te 

geven. » 

(zie ook tweede onderdeel van het tweede middel aangaande artikel 8 EVRM) 

 

Dat deze interpretatie nog werd herhaald in een arrest nr. 116.171 dd. 19.12.2013 van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (CCE), als volgt: 

« Force est de constater que l’ordre de quitter Ie territoire attaqué n'est nullement motivé et, partant, n’ 

indique pas les éléments de fait sur lesquels la partie défenderesse s'est fondée pour prendre une telIe 

décision sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980. Ces éléments ne ressortent pas non 

plus de la motivation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois, prise à l'égard de la 

requérante » 

 

En de Raad van State nogmaals, recent, in een arrest met nr. 228.678 van 07.10.2014: 

"Par contre, la seule mention du refus de reconnaissance d'un droit de séjour et des motifs de ce refus 

ne suffit pas à motiver un ordre de quitter Ie territoire au regard des exigences de l’article 3 précité. En 

effet, outre que cette mention ne vise pas l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 qui est Ie fondement 

légal de l'ordre de quitter Ie territoire, elle n’indique pas les considérations justifiant la mise en oeuvre de 

l’article 7 précité, à savoir notamment l’illégalité de la présence de l'étranger sur Ie territoire belge 

résultant non seulement du refus de reconnaissance d'un droit de séjour mais également de l'absence 

d'autre titre justifiant légalement le séjour en Belgique." 

 

Aldus volstaat het niet het illegaal verblijf op te werpen, maar dient de verwerende partij rekening te 

houden met het geheel van omstandigheden van de voorliggende zaak, en daarbij de toepasselijke 

internationale normen. 

 

Dat in casu dergelijke motivering voor het bevel om het grondgebied te verlaten weliswaar summier 

aanwezig is in de bestreden beslissing maar niet afdoende: 

 

De beslissing stelt: 

"Hierbij wordt artikel 74/13 van de wet van 15.12.1980 wel degelijk in overweging genomen. Van 

gemeenschappelijke kinderen is hier geen sprake, evenmin een probleem betreffende de gezondheid 

van betrokkene die een terugkeer naar het land van herkomst zou kunnen hinderen. Verder wat het 

gezinsleven betreft: de gezinscel wordt betwist, bijgevolg is er geen schending van het gezinsleven. Het 

bevel is het logische gevolg van het niet voldoen aan de verblijfsvoorwaarden. Indien het lang verblijf 

niet kan worden toegestaan en er geen andere rechtsgrond is waardoor betrokkene alsnog legaal in 

België zou kunnen verblijven, wat hier het geval is, is een bevel het enige alternatief." 

 

Dat de motivering, gepreciseerd in artikel 3 van de wet van 29/07/1991 voornoemd, adequaat moet zijn 

en afdoende. 

 

Dat de naleving van deze vereiste moet geëvalueerd worden in functie van het principiële doel van de 

wet van 1991, zijnde, « toelaten aan degene wie de administratieve bestuurshandeling betreft om de 
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redenen in feite en in rechte te begrijpen die de administratie ertoe geleid hebben de betreffend 

beslissing te nemen en bijgevolg hem toelaten de wettelijkheid en pertinentie van deze beslissing beter 

te kunnen ». (vrije vertaling, C.E., 14 juin 2002, n° 107.842; R.v.St., nr. 191.585, 18 maart 2009). 

 

Dat de bedoeling van de vermelde wettelijke bepaling ook neerkomt op het verplichten van de 

administratie om "de rechter een grondige basis te bieden voor zijn legaliteitscontrole" en dat "de 

algemene verplichting om de administratieve handelingen te motiveren eveneens een essentiële 

garantie uitmaakt voor de goede werking, namelijk de legaliteitscontrole van de administratieve 

bestuurshandelingen" (vrije vertaling, Dominique Lagasse, La loi du 29/7/1991, J.T., 1991, page 737). 

 

Dat E. Cerexhe en J. Vande Lanotte herhalen dat wanneer het beslissingen betreft die het voorwerp 

hebben uitgemaakt van discussies over dewelke de overheid over een grote appreciatiemarge beschikt, 

de motivering des te preciezer en gedetailleerder moet zijn. 

 

Dat het principe van behoorlijk en zorgvuldig bestuur houdende o.a. de beginselen van redelijkheid - 

billijkheid, proportionaliteit, rechtmatig vertrouwen en voorzorg, houdt in dat de overheid zijn beslissing 

zorgvuldig dient voor te bereiden. 

 

De zorgvuldigheidsplicht verplicht de overheid ertoe zorgvuldige feitenvinding te doen (RvSt., nr. 58.328, 

dd. 23 februari 1996). 

 

De beslissing dient zich de baseren op informatie die correct werd verkregen. De overheid dient zich 

ervan voldoende te vergewissen en te informeren teneinde een beslissing te nemen met volle kennis 

van zake. De overheid dient tot een beslissing te komen op basis van een volledig en adequaat 

onderzoek van het concreet geval in redelijkheid en in billijkheid. 

 

Aangezien de beslissing tot weigering van registratie van de samenwoonst werd aangevochten voor de 

bevoegde Burgerlijke rechtbank, wordt inderdaad terecht door de motivering van de beslissing gesteld 

dat het bestaan van een gezinscel betwist is: die betwisting maakt dat er mogelijk een gezinsleven is 

waar rekening dient mee gehouden en en laat niet toe te stellen dat er "geen gezinsleven is". 

 

De verwerende partij motiveert in redelijkheid niet waarom zij meent dat ondanks deze betwisting en 

ondanks de procedure die hangt, er sowieso geen betekenisvol gezinsleven kan zijn waar zij intussen 

rekening mee dient te houden nu partijen nog altijd samenwonen. 

 

In alle redelijkheid is de aflevering van een bevel niet noodzakelijk en "het enige alternatief". 

 

De verwerende partij had bv. de uitkomst van de procedure kunnen afwachten en mevrouw intussen op 

het grondgebied dogen, zodat een rechter de gegrondheid van de beslissing tot weigering van de 

registratie van de wettelijke samenwoning kan beoordelen. 

 

Gaat het namelijk om een eerste toelating 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). 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil 

of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Door de gegeven motivering geeft de verwerende partij geen blijk van een dergelijk nauwkeurig 

onderzoek. 
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Dat dit gebrek aan pertinente motivering een schending van de motiveringsplicht uitmaakt zoals 

voorzien in artikel 62 van de wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen en de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 

29/07/1991 met betrekking tot de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 

 

Dat het minstens behoort het bevel om het grondgebied te verlaten zelf te vernietigen om die reden. 

 

Besluit: 

Dat het middel in haar geheel gegrond is, en de bijlage 20 ten aanzien van verzoekster dan ook in haar 

geheel moet vernietigd worden.” 

 

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

 

“In het enige middel haalt verzoekster de schending aan van de artikelen 44, eerste lid en 52 van het 

Vreemdelingenbesluit, van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet 

van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van artikel 8 EVRM, 

van het legaliteitsbeginsel wegens onbevoegdheid van de auteur van de beslissing en het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Zij betoogt dat de bestreden beslissing niet genomen kon worden door de gemachtigde van de Minister 

en verwijst hierbij naar artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit. Zij stelt dat de burgemeester of zijn 

gemachtigde als enige wettelijk bevoegd is om de voorliggende beslissing te nemen. 

 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden de bestreden beslissing ondertekend is door V. W. (…), 

attaché bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Overeenkomstig artikel 6, §1, van het Ministerieel Besluit 

van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is 

voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en 

tot opheffing van het Ministerieel Besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de 

Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, zijn de attachés van de Dienst Vreemdelingenzaken gemachtigd om beslissingen te 

nemen in toepassing van art. 52 van het KB van 8 oktober 1981. 

 

“De bestreden beslissing werd genomen door attaché V.T. en, gezien artikel 13, § 1 van ministerieel 

besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die 

bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van 

bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen, is een attaché bevoegd om een beslissing te nemen in toepassing van 

artikel 52, § 4, vijfde lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981. 

De beschouwingen van verzoekster laten niet toe te besluiten dat artikel 52 van het koninklijk besluit van 

8 oktober 1981 werd geschonden of dat de bestreden beslissing zou genomen zijn door een onbevoegd 

ambtenaar” (RVV nr. 81.102 d.d. 14 mei 2012). 

 

Waar verzoekster stelt dat het bevel om het grondgebied te verlaten niet werd gemotiveerd, dient te 

worden opgemerkt dat de bevelscomponent van de bestreden beslissing uitdrukkelijk verwijst naar 

artikel 7, §1-2° van de Vreemdelingenwet, aangezien verzoekster langer in het Rijk verblijft dan de bij 

artikel 6 van die wet bepaalde termijn, hetgeen niet door verzoekster wordt betwist. Het betreft in casu 

een gebonden bevoegdheid, waarvan alleen kan afgeweken worden indien er een schending van een 

hogere rechtsnorm aannemelijk wordt gemaakt. 

 

Aangaande de hogere rechtsnorm, met name artikel 8 EVRM, motiveert de bevelscomponent van de 

bestreden beslissing als volgt: 

“Verder, wat het gezins- en familieleven betreft: de gezinscel wordt betwist, bijgevolg is er geen sprake 

van een schending van het gezinsleven. Het bevel is het logische gevolg van het niet voldoen aan de 

verblijfsvoorwaarden. Indien het lang verblijf niet kan worden toegestaan en er geen andere rechtsgrond 

is waardoor betrokkene alsnog legaal in België zou kunnen verblijven, wat hier niet het geval is, is een 

bevel het enige alternatief.” 

 

M.b.t. de verblijfsweigeringsbeslissing, motiveert de bestreden beslissing als volgt: 
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“Uit het politieverslag van de lokale politie ‘Politiezone Zennevallei’ blijkt dat er tussen 01.02.2016 – 

26.07.2016 zeven interventies zijn geweest, waaruit gebleken is dat mevrouw K. S. (…) (betrokkene) 

maar af en toe samenwoont met de referentiepersoon op het adres (…). 

Uit het advies d.d. 01.09.2016 van de procureur des Konings blijkt dat op basis van de 

onderzoeksresultaten bij ten minste één van de partijen de intentie kennelijk niet gericht is op het tot 

stand brengen van een duurzame levensgemeenschap maar enkel op het bekomen van een 

verblijfsrechtelijk voordeel. Er wordt ondermeer vermeld dat het opvalt dat meneer al drie huwelijken en 

één wettelijke samenwoonst achter de rug heeft en dit steeds met zeer jonge Afrikaanse dames en 

telkens van korte duur. Verder blijkt dat meneer verschillende keren de wettelijke samenwoonst heeft 

willen stopzetten, en gelet op het groot aantal relaties / huwelijken / samenwoningen lijkt meneer geen 

basis te kunnen leggen voor een stabiele relatie of een stabiel leven. 

Op basis van onder meer deze gegevens adviseert de procureur des Konings Halle-Vilvoorde volledig 

negatief in verband met de aanvraag tot het registreren van de wettelijke samenwoning.” 

 

Het feit dat er een beroep hangende is voor de Familierechtbank, belet verwerende partij niet om de 

voorliggende beslissing te nemen en impliceert niet dat die beslissing onwettig zou zijn of dat het 

Bestuur onzorgvuldig gehandeld zou hebben. In tegendeel, een bestuurlijke beslissing is bekleed met 

een vermoeden van wettigheid (cf. RvS 23 oktober 2014, nr. 228.901). Aldus toont de verzoekster niet 

aan dat de bestreden beslissing op grond van onjuiste feitelijke gegevens werd genomen. 

 

Verzoekster toont niet aan dat het Bestuur, bij het nemen van de bestreden beslissing, onzorgvuldig 

tewerk zou zijn gegaan of bepaalde elementen niet zou hebben beoordeeld. 

 

Het enige middel is ongegrond.” 

 

2.3.1.1. Luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op 

straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van 

het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” wordt begrepen een voldoende duidelijke omschrijving 

van de door de bestreden beslissing overtreden rechtsregel of rechtsprincipe en van de wijze waarop 

die rechtsregel of dat rechtsprincipe door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 

22 januari 2010, nr. 199.798). Te dezen zet de verzoekster nergens in haar verzoekschrift uiteen op 

welke wijze zij artikel 44, eerste lid, van het Vreemdelingenbesluit door de bestreden beslissing 

geschonden acht. 

 

2.3.1.2. Artikel 1 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen omschrijft het toepassingsgebied van deze wet. De verzoekster verduidelijkt niet 

op welke wijze dit artikel door de bestreden beslissing geschonden zou (kunnen) zijn. De schending 

ervan wordt dan ook niet dienstig aangevoerd. 

 

2.3.1.3. Het enig middel is, wat deze onderdelen betreft, niet-ontvankelijk. 

 

2.3.2. 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 

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 rechtsregels, namelijk artikel 40bis, § 2, 1°, van de Vreemdelingenwet en artikel 52, § 4, 

vijfde lid, van het Vreemdelingenbesluit. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name 

dat de door de verzoekster ingediende aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie wordt geweigerd omdat zij “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 of van een ander familielid van een burger van de Unie (voldoet)”, waarbij in concreto wordt 

toegelicht dat de gemeente Beersel na negatief advies van de procureur des Konings de registratie van 

de wettelijke samenwoonst weigert, zodat de verwantschap niet bewezen is. Ook de beslissing 
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houdende bevel om het grondgebied te verlaten verwijst naar de toepasselijke rechtsregel, met name 

artikel 7, eerste lid, 2°, van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat ook deze beslissing een motivering in 

feite, met name dat het “legaal verblijf in België is verstreken”, waarbij tevens rekening wordt gehouden 

met het bepaalde in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. 

 

Aldus kunnen de motieven die de bestreden beslissing onderbouwen op eenvoudige wijze in die 

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

heeft kunnen nagaan of het zin heeft hiertegen de beroepsmogelijkheden aan te wenden waarover zij in 

rechte beschikt. 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. 

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 62 van de Vreemdelingenwet wordt niet 

aangetoond. 

 

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

middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht. De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere 

administratieve rechtshandeling moet steunen op deugdelijke motieven. Dit zijn motieven waarvan het 

feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in rechte ter verantwoording van die handeling in 

aanmerking genomen kunnen worden (RvS 5 december 2011, nr. 216.669; RvS 20 september 2011, nr. 

215.206; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) 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. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit 

en artikel 8 van het EVRM. 

 

2.3.3.1. Artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit luidt als volgt:  

 

“§ 1. Het familielid dat zelf geen burger van de Unie is en zijn familieband overeenkomstig artikel 44 

bewijst, dient een aanvraag in voor een verblijfkaart van familielid van een burger van de Unie bij het 

gemeentebestuur van de plaats waar hij verblijft door middel van een document overeenkomstig het 

model van bijlage 19ter. 

In dit geval wordt de betrokkene, na de controle van de verblijfplaats, ingeschreven in het 

vreemdelingenregister en in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie (model A) met een 

geldigheidsduur van zes maanden, te rekenen vanaf de aanvraag. De woorden " Ministerie van 

Tewerkstelling en Arbeid of ", die voorkomen in de tweede paragraaf van de tekst op de voorzijde van 

dit document, worden geschrapt. 

Indien de vreemdeling het bewijs van zijn familieband daarentegen niet overlegt, overeenkomstig artikel 

44, om zijn aanvraag te staven, neemt de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag niet in 

overweging, door middel van een document overeenkomstig het model van bijlage 19quinquies. Hij 

overhandigt geen bijlage 19ter. 

Na de woonstcontrole wordt de betrokkene ingeschreven in het vreemdelingenregister en hij ontvangt 

een attest van immatriculatie model A met een geldigheidsduur van 1 zes maanden te rekenen vanaf de 

aanvraag. 

De woorden " van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid of ", die voorkomen in het tweede lid van 

de tekst op zijde 1 van dit document, worden geschrapt. 

§ 2. Bij de aanvraag of ten laatste binnen de drie maanden na de aanvraag dient het familielid 

bovendien de volgende documenten over te maken : 

1° het bewijs van zijn identiteit overeenkomstig artikel 41, tweede lid, van de wet; 

2° de documenten waarmee op geldige wijze kan worden vastgesteld dat hij de voorwaarden die zijn 

voorgeschreven bij de artikelen 40bis, § 2 en § 4, of 40ter, van de wet, die op hem van toepassing zijn, 

vervult. 

§ 3. Indien het familielid na afloop van drie maanden niet alle vereiste bewijsdocumenten heeft 

overgemaakt of indien uit de woonstcontrole niet blijkt dat het familielid op het grondgebied van de 
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gemeente verblijft, weigert het gemeentebestuur de aanvraag door middel van een bijlage 20 dat 

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

ingetrokken. 

§ 4. Indien het familielid alle vereiste documenten heeft overgemaakt, maakt het gemeentebestuur de 

aanvraag over aan de gemachtigde van de minister. 

Indien de Minister of zijn gemachtigde het verblijfsrecht toekent of als er geen enkele beslissing is 

genomen binnen de termijn bepaald bij artikel 42, van de wet, geeft de burgemeester of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling een " verblijfkaart van een familielid van een burger van de Unie " 

overeenkomstig het model van bijlage 9 af. 

De kostprijs die de gemeente kan vorderen voor de afgifte van deze verblijfskaart mag niet meer 

bedragen dan de prijs die geheven wordt voor de afgifte van een identiteitskaart aan Belgische 

onderdanen. 

Wanneer het gemeentebestuur zich in de onmogelijkheid bevindt om onmiddellijk over te gaan tot de 

afgifte van deze verblijfskaart, dient het attest van immatriculatie te worden verlengd tot de afgifte van 

de verblijfskaart. 

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.” 

 

Te dezen laat de verzoekster in een eerste middelonderdeel, dat gericht is tegen de beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden, gelden dat de burgemeester of zijn gemachtigde in 

casu is overgegaan tot afgifte van een bijlage 19ter en een attest van immatriculatie, en aldus de 

aanvraag in overweging heeft genomen. Zij stelt dat de burgemeester of zijn gemachtigde als enige 

bevoegd is om een dergelijke beslissing te nemen en dat de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris haar bijgevolg geen bijlage 20 kon afgeven “op basis van artikel 40bis §2 1° om reden 

dat de aanvraag onontvankelijk zou zijn”. De verzoekster is van oordeel dat de gemachtigde, door dit 

toch te doen, artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit en het legaliteitsbeginsel heeft geschonden. 

 

De bestreden beslissing is genomen in toepassing van artikel 52, § 4, vijfde lid, van het 

Vreemdelingenbesluit. Overeenkomstig deze bepaling wordt, indien de minister, c.q. de staatssecretaris, 

of zijn gemachtigde het recht op verblijf niet erkent, 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. In deze bepaling kan, in tegenstelling tot wat de verzoekster 

voorhoudt, niet worden gelezen dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris geen bijlage 20 

zou kunnen afleveren “op basis van artikel 40bis §2 1° om reden dat de aanvraag onontvankelijk zou 

zijn”. De omstandigheid dat de burgemeester of zijn gemachtigde als enige bevoegd is om over te gaan 

tot de afgifte van een bijlage 19ter en een attest van immatriculatie doet hieraan geen afbreuk. 

 

In casu wordt met de bestreden beslissing in wezen het verblijfsrecht van de verzoekster niet erkend 

omdat de verwantschap met haar partner niet bewezen is “(b)ij gebrek aan erkenning van de wettelijke 

samenwoonst”. Dit wordt door de verzoekster niet betwist. Voorts blijkt dat de verzoekster hiervan in 

kennis werd gesteld door een document overeenkomstig het model van bijlage 20, wat evenmin wordt 

betwist. 

 

Gelet op de bovenstaande bespreking van het eerste middelonderdeel, dient er niet te worden ingegaan 

op de door de verzoekster in het tweede middelonderdeel geopperde hypothese dat indien de beslissing 

tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden wordt vernietigd, ook het bevel om het 

grondgebied te verlaten “dat er aan kleeft” mee dient te worden vernietigd. 

 

Voorts stipt de verzoekster in het tweede middelonderdeel, dat gericht is tegen het bevel om het 

grondgebied te verlaten, aan dat uit het gebruik van het woord “desgevallend” in artikel 52, § 4, vijfde lid, 

van het Vreemdelingenbesluit volgt dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris het bevel 

afdoende dient te motiveren en rekening dient te houden met alle elementen van de zaak. Zij laat 

gelden dat een verwijzing naar haar illegaal verblijf niet kan volstaan en wijst erop dat de beslissing van 

de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Beersel van 5 september 2016 wordt 

aangevochten, dat aldus het bestaan van een gezinsleven betwist is en dat hieruit volgt dat er “mogelijk 

een gezinsleven is” zodat niet kan gesteld worden dat er geen gezinsleven is. Tevens wijst de 

verzoekster er op dat zij en de referentiepersoon terug samenwonen. 
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Vooreerst wordt erop gewezen dat bij de afgifte van het bevel om het grondgebied te verlaten rekening 

werd gehouden met de elementen van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. Er wordt immers als 

volgt wordt overwogen: “Van gemeenschappelijke kinderen is hier geen sprake, evenmin van een 

probleem betreffende de gezondheid van betrokkene die een terugkeer naar het land van herkomst zou 

kunnen hinderen. Verder, wat het gezins- en familieleven betreft: de gezinscel wordt betwist, bijgevolg is 

er geen sprake van een schending van het gezinsleven. Het bevel is het logische gevolg van het niet 

voldoen aan de verblijfsvoorwaarden. Indien het lang verblijf niet kan worden toegestaan en er geen 

andere rechtsgrond is waardoor betrokkene alsnog legaal in België zou kunnen verblijven, wat hier het 

geval is, is een bevel het enige alternatief.” Hieruit blijkt dat de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris rekening heeft gehouden “met het geheel van omstandigheden van de voorliggende 

zaak”, minstens toont de verzoekster met haar theoretisch betoog het tegendeel niet aan. 

 

Waar de verzoekster er nog op wijst dat “de beslissing tot weigering van registratie van de 

samenwoonst werd aangevochten voor de bevoegde Burgerlijke rechtbank”, wordt erop gewezen dat de 

omstandigheid dat een ongunstige beslissing het voorwerp uitmaakt van een beroep bij de burgerlijke 

rechter op zich niet impliceert dat deze beslissing onwettig is. In tegendeel, een bestuurlijke beslissing is 

bekleed met een vermoeden van wettigheid (cf. RvS 23 oktober 2014, nr. 228.901). Aldus maakt de 

verzoekster niet aannemelijk dat in de bestreden beslissing op grond van onjuiste feitelijke gegevens of 

op kennelijk onredelijke wijze gesteld wordt dat de gezinscel betwist wordt en dat er bijgevolg “geen 

sprake (is) van een schending van het gezinsleven”. 

 

Voorst wordt er op gewezen dat de regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden 

beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing 

kon beschikken om deze beslissing te nemen. Dit betekent dat de stukken waarop het bestuur zich kan 

baseren voor het nemen van de bestreden beslissing zich in het administratief dossier moeten bevinden, 

of ten laatste vóór het nemen van de bestreden beslissing aan het bestuur moeten worden 

overgemaakt. Te dezen blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat de verzoekster de kopie 

van de dagvaarding van 5 oktober 2016 voor de Familierechtbank te Brussel (zie stukkenbundel 

verzoekster, stuk 3) niet heeft voorgelegd aan het bestuur, zodat hiermee geen rekening kon worden 

gehouden bij het nemen van de bestreden beslissing. Dit stuk wordt pas voor het eerst toegevoegd bij 

huidig verzoekschrift. De Raad zou zijn bevoegdheid te buiten gaan door bij zijn wettigheidstoetsing 

rekening te houden met stukken die dateren van na de bestreden beslissing (RvS 18 juni 2009, nr. 

194.395). De bij het verzoekschrift gevoegde dagvaarding kan aldus niet dienstig worden aangebracht in 

onderhavige procedure om de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris te verwijten dat hij niet in 

redelijkheid heeft gemotiveerd “waarom zij meent dat ondanks deze betwisting en ondanks de 

procedure die hangt, er sowieso geen betekenisvol gezinsleven kan zijn waar zij intussen rekening mee 

dient te houden nu partijen nog altijd samenwonen” en om te stellen dat de gemachtigde “de uitkomst 

van de procedure (had) kunnen afwachten”. 

 

Een schending van artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit en van het legaliteitsbeginsel kan niet 

worden aangenomen. 

 

2.3.3.2. Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

“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 (EHRM 

31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 61). 
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De verzoekende partij die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, zal vooreerst het 

bestaan moeten aantonen van het privé- en/of het familie- en gezinsleven waarop zij zich beroept, en dit 

op voldoende nauwkeurige wijze in achtgenomen de omstandigheden van de zaak. 

 

In casu beroept de verzoekster zich op een schending van haar recht op gezinsleven met haar partner, 

zoals beschermd door artikel 8 van het EVRM. Dit artikel definieert niet het begrip ‘familie- en 

gezinsleven', dat onafhankelijk van het nationale recht dient te worden geïnterpreteerd. Wat het bestaan 

van een gezinsleven betreft, dient vooreerst te worden nagegaan of er sprake is van een gezin en of in 

de feiten blijkt dat de persoonlijke band tussen de gezinsleden voldoende hecht is (EHRM 12 juli 2001, 

K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 93). De beoordeling 

of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven, is een feitenkwestie. 

 

Omtrent het gezinsleven van de verzoekster wordt in de bestreden beslissing gesteld dat “de gezinscel 

wordt betwist” en dat er bijgevolg “geen sprake (is) van een schending van het gezinsleven”. Uit de 

motieven van de bestreden beslissing blijkt verder dat de gemeente Beersel, na negatief advies van de 

procureur des Konings waarin deze vaststelt dat “bij ten minste één van de partijen de intentie kennelijk 

niet gericht is op het tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap maar enkel op het 

bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel”, de registratie van de wettelijke samenwoonst weigert. Dit 

wordt door de verzoekster niet betwist. 

 

Voor zover de verzoekster wijst op de procedure die zij na het nemen van de bestreden beslissing heeft 

aangevat tegen de beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand te Beersel, kan worden 

verwezen naar wat hieromtrent supra, onder punt 2.3.3.1., werd uiteengezet. 

 

Aldus blijft de verzoekster in gebreke om het bestaan van een gezinsleven aan te tonen, zodat een 

schending van artikel 8 van het EVRM evenmin wordt aangetoond. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM kan niet worden aangenomen. 

 

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

bevoegde 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, in het licht 

van artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit en artikel 8 van het EVRM, kan niet worden aangenomen. 

 

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

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Aangezien uit 

voorgaande bespreking volgt dat er niet wordt aangetoond dat niet werd uitgegaan van een correcte 

feitenvinding kan niet worden gesteld dat het zorgvuldigheidsbeginsel zou zijn geschonden. 

 

2.3.5. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

 

3. Kosten 

 

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

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekster. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig maart tweeduizend zeventien door: 
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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 

 


