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 nr. 191 269 van 31 augustus 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 VIIIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Tunesische nationaliteit te zijn, op 13 maart 2017 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van 10 februari 2017 van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 16 maart 2017 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 2 mei 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 juni 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat O. MAERTENS, die loco advocaat P. MAERTENS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat C. VANBEYLEN, 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. Verzoekende partij ondertekent op 11 augustus 2016 een verklaring van wettelijk samenwoning met 

Dhr. G. R., die de Belgische nationaliteit heeft.  

 

1.2. Op 11 augustus 2016 dient de verzoekende partij een aanvraag in om een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Europese Unie c.q. Belgisch onderdaan in de hoedanigheid van “ander 

familielid – partner in het kader van een duurzame relatie” (bijlage 19ter). Verzoekende partij wordt op 

13 september 2016 in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie, geldig tot 10 februari 2017.  
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1.3. Er werd door de ambtenaar van de burgerlijke stand een meldingsfiche “schijnsamenwoonst” 

opgesteld en de procureur des Konings werd verzocht om een onderzoek te starten naar een mogelijke  

schijnwettelijke samenwoning. 

 

1.4. In een brief d.d. 7 oktober 2017 (stuk 8 bij het verzoekschrift), gericht aan Dhr. G.R., meldt de 

ambtenaar van de burgerlijke stand dat de procureur des Konings te Brugge de ambtenaar van de 

burgerlijke stand op 7 oktober 2016 schriftelijk op de hoogte heeft gebracht dat voor de voorziene datum 

van officiële registratie van de verklaring van wettelijke samenwoning nog geen advies zal worden 

verstrekt omdat het onderzoek nog niet is afgerond. Hierbij heeft de procureur des Konings de 

ambtenaar van de burgerlijke stand verzocht om de registratie van de verklaring van wettelijke 

samenwoning in het bevolkingsregister met drie maanden uit te stellen, zoals voorzien bij artikel 1476bis 

van het Burgerlijk Wetboek. De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt om die redenen de registratie 

uit tot uiterlijk 11 januari 2017.  

 

1.5. Uit het “synthesedocument telefoongesprek” dat zich in het administratief dossier bevindt, blijkt dat 

de attaché van de Dienst Vreemdelingenzaken op 10 februari 2017 telefonisch contact heeft 

opgenomen met de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Knokke-Heist om te verifiëren 

of de aanvraag om gezinshereniging wel degelijk werd ingediend op basis van een wettelijke 

samenwoning en zo ja, of het gegeven dat deze verklaring van wettelijke samenwoning nog steeds niet 

werd geregistreerd een vergetelheid betreft. Hierbij geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand aan dat 

de aanvraag inderdaad is gegrond op een wettelijke samenwoning tussen de betrokkenen maar dat de  

verklaring van wettelijke samenwoning nog steeds niet kon worden geregistreerd omdat het onderzoek 

door het parket nog steeds lopende is. Hierbij geeft de attaché van de Dienst Vreemdelingenzaken te 

kennen dat in een dergelijk geval de aanvraag om gezinshereniging niet in overweging had mogen 

worden genomen en er aldus geen bijlage 19ter had mogen worden afgeleverd. 

 

1.6. Op 10 februari 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) een beslissing tot weigering van verblijf van 

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

beslissing, waarvan de verzoekende partij op 13 februari 2017 in kennis wordt gesteld. De motieven van 

de beslissing gaan 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 11.08.2016 werd 

ingediend door: 

 

Naam: A. (…)   Voornaam: S. (…)   Nationaliteit: Tunesië 

Geboortedatum: 10.08.1971  Geboorteplaats: K. (…)             Rr: (…) 

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 vroeg gezinshereniging aan in functie van de partner met wie ze een wettelijke 

samenwoonst heeft afgesloten overeenkomstig art. 40ter, dat verwijst naar art. 40bis, §2, 2° van de wet 

van 15.12.1980. 

 

Betrokkene kan echter heden geen toepassing genieten van dit wetsartikel gezien de wettelijke 

samenwoonst nog niet werd geregistreerd. Overeenkomstig de letterlijke bewoordingen van art. 40bis, 

§2, 2° dient dit wel degelijk het geval te zijn. De aanvraag werd eigenlijk onrechtmatig ingediend. 

 

Aangezien aan één van de voorwaarden voorzien in hoger vermeld artikel niet voldaan werd, wordt de 

verblijfsaanvraag geweigerd. De andere voorwaarden werden echter niet nagekeken. Deze beslissing 

belet dus de dienst Vreemdelingenzaken niet om bij de indiening van een nieuwe verblijfsaanvraag, 

eens de wettelijke samenwoonst wel degelijk is geregistreerd, de andere voorwaarden na te gaan of 

over te gaan tot een onderzoek of analyse die zij nodig acht. 

 

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. 
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Hierbij werd wel degelijk rekening gehouden met art. 74/13 van de wet van 15.12.1980. Van 

minderjarige kinderen is geen sprake, noch van een medische problematiek, vandaar dat geen van deze 

twee elementen een bevel aan betrokkene in de weg kan staan. Wat betreft het gezins- en familieleven 

van betrokkene, betrokkene voldoet niet aan de voorwaarden om het verblijfsrecht te kunnen 

uitoefenen, derhalve kan zij niet langer in België verblijven en is een bevel om het grondgebied te 

verlaten een logisch gevolg. Betrokkene en haar partner zullen een andere manier moeten vinden, voor 

zover zij de relatie wensen verder te zetten, om hun gezinsleven uit te bouwen/te beleven. Niets 

weerhoudt betrokkene ervan, eens de wettelijke samenwoonst wel is geregistreerd, een nieuwe 

aanvraag tot gezinshereniging in te dienen.” 

 

1.7. Uit stuk 9 bijgevoegd bij het verzoekschrift blijkt dat  de ambtenaar van de burgerlijke stand van de 

gemeente Knokke-Heist op 22 februari 2017 door de substituut procureur des Konings van Brugge op 

de hoogte gesteld van het gegeven dat het parket omtrent de verklaring van wettelijke samenwoning 

van betrokkenen geen advies zal verstrekken, aangezien de termijn daartoe inmiddels is verstreken. 

Hierbij wordt vermeld dat de registratie van de wettelijke samenwoning zich conform artikel 1476quater 

van het Burgerlijk Wetboek opdringt.  

 

1.8. Op 23 februari 2017 wordt de wettelijke samenwoning tussen de verzoekende partij en Dhr. G. R. 

geregistreerd door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Knokke-Heist in het 

bevolkingsregister.  

 

1.9. Op 31 mei 2017 dient de verzoekende partij opnieuw een aanvraag in tot het bekomen van een 

verblijfskaart in functie van haar Belgische partner, Dhr. G. R. Verzoekende partij wordt naar aanleiding 

van deze aanvraag in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie, geldig tot 15 november 2017. 

Er is thans nog geen beslissing genomen omtrent deze aanvraag om gezinshereniging.  

 

 

2. Over de rechtspleging 

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing werd genomen door de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. Verzoekende partij kan 

derhalve niet worden gevolgd in haar stelling dat de gemeente Knokke-Heist als tweede verwerende 

partij zou dienen te worden beschouwd. 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste doch enig middel, dat in wezen enkel gericht is tegen de beslissing tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden, haalt de verzoekende partij het volgende aan: 

 

“II. EERSTE MIDDEL - de voorwaarden voorzien in artikel 40 ter zijn wel voldaan: 

De voorwaarden tot aanvraag van een recht op verblijf van meer dan drie maanden in de hoedanigheid 

van familielid van een burger van de Unie werd ten onrechte afgewezen aangezien de voorwaarden wel 

zijn voldaan. 

 

Verzoekster wenst nogmaals te benadrukken dat tweede verweerder in gebreke is gebleven om de 

wettelijke samenwoonst te registreren waardoor eerste verweerder op basis van foutieve informatie 

geoordeeld heeft dat er sprake was van een onrechtmatige overeenkomst. 

 

II.-l Inhoud weigeringsbeslissing 

 

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

verlaten bevat de volgende motivering (stuk ...): 

 

"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 vroeg gezinshereniging aan in functie van de partner met wie zij een wettelijke 

samenwoonst heeft afgesloten overeenkomstig art. 40ter, dat verwijst naar art. 40bis, § 2, 2° van de wet 

van 15.12.1980. 
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Betrokkene kan echter heden geen toepassing genieten van dit wetsartikel gezien de wettelijke 

samenwoonst nog niet werd geregistreerd. Overeenkomstig de letterlijke bewoording van art. 40bis, § 2, 

2° dient dit wel degelijk het geval te zijn. De aanvraag werd eigenlijk onrechtmatig ingediend. 

 

Aangezien aan één van de voorwaarden voorzien in hoger vermeld artikel niet voldaan werd, wordt de 

verblijfsaanvraag geweigerd. De andere voorwaarden werden echter niet nagekeken. Deze beslissing 

belet dus de dienst Vreemdelingenzaken niet om bij de indiening van een nieuwe verblijfsaanvraag, 

eens de wettelijke samenwoonst wel degelijk is geregistreerd, de andere voorwaarden na te gaan of 

over te gaan tot een onderzoek of analyse die zij nodig acht. " (stuk ...) 

 

II.- 2 Acties ondernomen door verzoekster 

Verzoekster heeft in eerste instantie al het nodige gedaan om de registratie van de wettelijke 

samenwoonst te verkrijgen. 

 

Zoals reeds gebleken is was het tweede verweerder die niet tijdig het nodige deed om de wettelijke 

samenwoonst te registreren in het bevolkingsregister. 

 

Verzoekster heeft zich, na kennisname van de beslissing, onmiddellijk gewend de procureur des 

konings te Brugge teneinde verduidelijking te verkrijgen voor de oorzaak van het niet afleveren van het 

advies tot registratie van de aanvraag tot wettelijke samenwoonst. 

 

Al snel werd duidelijk dat het niet verlenen van bovenvermeld advies louter te wijten was een aan 

administratieve vergetelheid van tweede verweerder en de werklast bij het OM te Brugge. 

 

Ten gevolge de uitdrukkelijke navraag door de raadsman van verzoekster EN gezien de termijn in artikel 

1476 QUATER BW reeds meer dan een maand verstreken was werd de wettelijke samenwoonst 

geregistreerd in het bevolkingsregister. 

 

Op 24.02.2017 leverde het gemeentebestuur Knokke-Heist, dienst burgerzaken een uittreksel af uit het 

bevolkingsregister waarop de wettelijke samenwoonst van verzoekster en de Heer G. (…) als 

geregistreerd vermeld stond. (STUK 5) 

 

Deze registratie diende in principe al op 11.01.2017 ten laatste tussen te komen waardoor er op het 

moment van de beslissing dd. 10.02.2017 van eerste verweerder wel degelijk voldaan was aan de 

voorwaarde voorzien in artikel 40ter dat verwijst naar artikel 40bis §2,2°. 

 

II.- 3 Wettelijke voorwaarden tot recht op verblijf van meer dan drie maanden in de hoedanigheid van 

een familielid van een burger van de unie 

 

II.- 3.1 Artikel 40ter, $ 2 van de Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen bepaalt het volgende: 

"§ 2. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de volgende familieleden van een Belg die 

niet zijn recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten heeft uitgeoefend 

krachtens het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie  

1° de familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1 ° tot 3°, mits zij de Belg die het recht op 

gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen; 

 

De familieleden bedoeld in het eerste lid, 1°, moeten bewijzen dat de Belg : 

1° beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. Aan die voorwaarde wordt 

geacht te zijn voldaan indien de bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan honderdtwintigprocent van 

het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3°, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie en zoals geïndexeerd volgens artikel 15 van voormelde wet. Bij het 

beoordelen van deze bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid. Er 

wordt daarentegen geen rekening gehouden met de middelen verkregen uit het leefloon, de financiële 

maatschappelijke dienstverlening, de kinderbijslagen en toeslagen, de inschakelingsuitkeringen en de 

overbruggingsuitkering. De werkloosheidsuitkering komt alleen in aanmerking indien de Belg bewijst dat 

hij actief werk zoekt. 

Deze voorwaarde is niet van toepassing indien alleen zijn minderjarige familieleden bedoeld in artikel 

40bis, § 2, eerste lid, 3°, de Belg vergezellen of zich bij hem voegen. 
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2° beschikt over voldoende huisvesting die hem in staat stelt zijn familielid of familieleden die hem 

vergezellen of zich bij hem voegen te herbergen en die voldoet aan de voorwaarden opgelegd aan een 

onroerend goed dat als hoofdverblijfplaats wordt verhuurd zoals bepaald in artikel 2 van Boek III, Titel 

VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld 

na overleg in de Ministerraad, de wijze waarop de Belg bewijst dat het onroerend goed aan de 

opgelegde voorwaarden voldoet. 

3° beschikt over een ziektekostenverzekering die de risico's in België voor hem en zijn familieleden dekt. 

Als een attest van geen huwelijksbeletsel is afgegeven, wordt er naar aanleiding van het onderzoek van 

een aanvraag tot gezinshereniging gebaseerd op het voltrokken huwelijk, waarvoor het attest is 

afgegeven, geen nieuw onderzoek uitgevoerd, tenzij er nieuwe gegevens zijn. 

 

Wat de personen betreft bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° en 2°, moeten de echtgenoten of de 

partners beiden ouder zijn dan eenentwintig jaar. Deze minimumleeftijd wordt echter teruggebracht tot 

achttien jaar indien de echtelijke bond of het geregistreerd partnerschap dat als gelijkwaardig wordt 

beschouwd met het huwelijk reeds vóór de indiening van het verzoek tot gezinshereniging bestond of 

indien ze, in het geval van een wettelijk geregistreerd partnerschap, bewijzen dat ze vóor de indiening 

van het verzoek tot gezinshereniging minstens één jaar hebben samengewoond. 

 

Onverminderd de artikelen 42ter en 42quater, kan aan het verblijf van een familielid van een Belg ook 

een einde worden gemaakt wanneer de voorwaarden van het tweede lid niet meer zijn vervuld. " 

II.- 3.2 Artikel 40bis, § 2,2° van de Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen bepaalt het volgende: 

 

"§ 2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd : 

2° de partner, die hem begeleidt of zich bij hem voegt, met wie de burger van de Unie overeenkomstig 

een wet een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. 

 

De partners moeten aan de volgende voorwaarden voldoen 

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. De minimumleeftijd van de partners wordt teruggebracht tot 

achttien jaar wanneer zij het bewijs leveren van een samenwoning van ten minste een jaar voordat de 

vreemdeling bij wie men zich voegt, in het Rijk aankwam;] 

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. 

j) [ten aanzien van geen van beiden is een definitieve beslissing genomen tot weigering van de 

voltrekking van het huwelijk op basis van artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek]" 

 

II.- 4 Verzoekster voldoet aan alle wettelijke voorwaarden 

 

II.- 4.1 Alle wettelijke voorwaarden gesteld in art. 40ter. §2. zijn voldaan. 

 

Art. 40ter, §2, van de Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen stelt dat verzoekster een aantal bewijzen dient voor te leggen over haar 

partner, de heer G. (…), meer bepaald dient zij het volgende te bewijzen: 

 

a) Dat de heer G. (…) beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. 

 

De Heer G. (…) was altijd full time tewerkgesteld doch diende recentelijk een aantal operatieve ingrepen 

aan de enkels van de beide voeten te ondergaan, waardoor hij (tijdelijk) maandelijks een 

invaliditeitsuitkering geniet van 1.516,59 euro/maand. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

(STUK10) 

 

Daarenboven is de Heer G. (…) voor 49% eigenaar van de BV ow BVBA I. (...) (samen met zijn broer en 

zijn marna samen de totaliteit van de aandelen). 

 

Deze heeft een maatschappelijk kapitaal van 440.000 euro. 

 

De betrokken vennootschap is ondermeer exclusieve eigenaar van een appartement op de (…) te 

Knokke-Heist én het handelsgelijkvloers op zelfde adres. 

(STUK11) 

 

b) Dat de heer G. (…) beschikt over voldoende huisvesting die hem in staat stelt zijn familielid of 

familieleden die hem vergezellen of zich bij hem voegen te herbergen De Heer G. (…) huurt sinds 

30.04.2014 een ongemeubelde woning te 8300 KNOKKEHEIST,(…). 

 

Er wordt een kopie voorgelegd van de geregistreerde huurovereenkomst. 

( STUK 12 ) 

 

Verder wordt een kopie voorgelegd van de plaatsbeschrijving bij intrede van de betrokken woning dd. 

30.04.2016 met daarin een gedetailleerde beschrijving van deze woning die intussen door de Heer G. 

(…) volledig werd bemeubeld. 

 

(STUK 13) 

 

Voordien woonde de Heer G. (…) onafgebroken vanaf 2004 tot 2016 in het appartement op de (…) te 

8300 KNOKKE-HEIST. 

 

c) Dat de heer G. (…) beschikt over een ziektekostenverzekering die de risico’s in België voor hem en 

zijn familieleden dekt. 

 

De Heer G. (…) heeft een rechtsgeldige ziekteverzekering bij het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds. 

 

( STUK 14 ) 

 

Verzoekster legt het attest van verzekerbaarheid voor waaruit blijkt dat zij als persoon ten laste van de 

Heer G. (…) verzekerd is voor grote én kleine risico's en dit tot 31.12.2017. 

 

(STUK 15) 

 

II.- 4.2 Alle wettelijke voorwaarden gesteld in art. 40bis. §2.2° zijn voldaan. 

 

a) Geattesteerde duurzame en stabiele partnerrelatie (art. 40bis, §2 ,2°, a): 

 

Verzoekster onderhoudt sinds september 2013 een stabiele, ononderbroken relatie met haar partner, de 

heer G.(…). 

 

Eigenlijk kennen partijen elkaar al sinds het voorjaar 2011, waarbij verzoekster toen reeds de 

familie van de Heer G. (…) leerde kennen. 

 

Zo ondermeer de (enige) dochter van de Heer G. (…), m.n. L. G. (…) die in 2011 zwanger was. 

 

( foto's STUK 21 ) 

 

De Heer G. (…) kwam de vader van verzoekster nog bezoeken in Tunesië toen reeds doodziek was. 

Kort na dit bezoek in juli 2011 is de vader van verzoekster overigens ook overleden. 

 

(STUK 22) 

 

Zij zijn, zoals eerder uiteengezet éénmalig voor een aantal weken uit elkaar gegaan maar die 

relatiebreuk was slechts van zeer korte duur. 
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Verzoekster legt de bewijzen voor waaruit blijkt dat zij met de Heer G. (…) regelmatig "skype"-

gesprekken voerde, dit sinds medio november 2015 tot juni 2016, datum waarop partijen zijn gaan 

samenwonen en alsdan beslisten om wettelijk te gaan samenwonen. (STUK16) 

 

Bovendien worden foto's voorgelegd waaruit blijkt dat verzoekster, samen met de Heer G. (…) wandelt 

op de dijk in Knokke, samen dineert met de marna van de Heer G. (…) en waar het koppel samen met 

andere vrienden in Knokke gaat uit gaat eten. 

 

Eén foto dateert van 14.02.2016, toen verzoekster opgenomen was in het ziekenhuis te Knokke en de 

Heer G.(…) haar kwam bezoeken. 

 

( STUK 17) 

 

Verzoekster schreef zich verder op 14.09.2016 in voor een cursus Nederlands. 

 

(STUK 18) 

 

Samen met haar vriend is zij lid van een fitnessclub "(…)" te Knokke-Heist en dit sinds 19.04.2016. 

 

(STUK 19) 

 

Verder wordt een verklaring bijgebracht van tandarts M. (…) uit Blankenberge dd. 29.06.2016 waarbij 

geattesteerd wordt dat verzoekster steeds samen met de Heer G. (…) op consultatie kwam. 

 

( STUK 20 ) 

 

b) Met elkaar komen samenleven (art. 40bis, §2 ,2°, b): 

 

Verzoekster woont wettelijk samen met de heer G. (…) in zijn woning te (…), 8300 Knokke-Heist dit 

sinds 11/08/2016. 

 

Zulks blijkt uit het uittreksel van het bevolkingsregister.  

 

(STUK 5) 

 

Zoals reeds gebleken is werd, buiten de wil van verzoekster om, de wettelijke samenwoonst slechts 

geregistreerd op 23.02.2017 terwijl deze ten laatste op 11.01.2017 diende geregistreerd te zijn (artikel 

1476QUATER BW).  

 

(STUK 5) 

 

c) Beiden ouder zijn dan eenentwintig jaar (art. 40bis, §2 ,2°, c): 

 

Verzoekster is geboren op (…)1971. (STUK 4) 

 

Haar partner, de heer G. (…) is geboren op (…)1956. (STUK 5) 

 

d) Ongehuwd zijn en geen duurzame en stabiele partnerrelatie hebben met een andere persoon (art. 

40bis, §2 ,2°, d): 

 

Verzoekster onderhoud sinds 3,5 jaar ononderbroken een stabiele en duurzame relatie met de heer G. 

(..). 

 

Noch verzoekster, noch de heer G. (…) houdt er een andere relatie op na. Beiden zijn toegewijd aan de 

relatie die ze met elkaar onderhouden en hebben geenszins het voornemen deze te beëindigen, wel 

integendeel. 

 

Daarom ook beslisten zij om wettelijk te gaan samenwonen, verzoek dat intussen officieel geregistreerd 

werd. 

 

e) Geen personen zijn bedoeld in artikelen 161 tot 163 van het Burgerlijk Wetboek (art. 40bis, §2 ,2°, e): 
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Verzoekster is geen bloedverwant van de heer G. (…), noch in dezelfde lijn, noch in rechte opgaande, 

neerdalende of zijlijn. 

 

Partijen zijn ook geen oom, nicht, neef of tante van elkaar. 

 

f) Ten aanzien van geen van beiden is een definitieve beslissing genomen tot weigering van de 

voltrekking van het huwelijk op basis van artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek (art. 40bis, §2 ,2°, f): 

 

Er werd geen beslissing conform art. 167 BW genomen ten aanzien van verzoekster, noch ten aanzien 

van haar partner de heer G. (…). 

 

II.- 5 Conclusie 

 

Uit bovenstaande en bijgevoegde stukken blijkt duidelijk dat verzoekster aan alle wettelijke vereisten 

voldoet om te genieten van een recht op verblijf van meer dan drie maanden in de hoedanigheid van 

familielid van een burger van de Unie.” 

 

3.2. De Raad merkt op dat, luidens artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° 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) het verzoekschrift op straffe van nietigheid een 

uiteenzetting van de feiten en middelen moet bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden 

ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet worden begrepen de voldoende duidelijke 

omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden 

rechtshandeling wordt geschonden (RvS 17 december 2004, nr. 138.590; RvS 1 oktober 2004, nr. 

135.618; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972). Het komt de Raad niet toe te raden naar de wijze waarop een 

rechtsregel geschonden is. 

 

De verwerende partij betoogt in haar nota dat het enig middel onontvankelijk “daar verzoekster nalaat de 

wijze uiteen te zetten waarop de thans bestreden beslissing de door haar aangevoerde bepaling zou 

schenden. Verzoekster beperkt zich immers tot een uitgebreide feitelijke uiteenzetting, waarin zij 

aangeeft thans te voldoen aan de wettelijke voorwaarden en dienaangaande verwijst zij naar allerlei 

nieuwe stukken. De verwerende partij heeft dan ook het gissen naar de juridische argumentatie waarop 

dit beroep tot nietigverklaring werd gebaseerd.” 

 

De Raad kan de verwerende partij evenwel niet bijtreden omdat op basis van de uiteenzetting van het 

middel het zonder meer duidelijk is dat de verzoekende partij een schending van de materiële 

motiveringsplicht heeft willen aanvoeren. Het niet nauwkeurig vermelden door verzoekende partij van de 

door haar geschonden geachte beginsel van behoorlijk bestuur mag geen drempel zijn voor de Raad 

om niet over te gaan tot een beoordeling van de inhoud van de aangevoerde grief. De exceptie wordt 

verworpen.  

 

3.3. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

zijn beoordeling in de plaats te stellen van deze van de administratieve overheid. De Raad is in de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid 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 gekomen (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van artikel 

40ter iuncto 40bis, § 2, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet, waarop de bestreden beslissing steunt. 

 

3.4. Artikel 40ter, §2, eerste lid van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“de bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de volgende familieleden van een Belg die niet 

zijn recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten heeft uitgeoefend krachtens het 

Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie: 

1° de familieleden bedoeld in artikel 40bis, §2, eerste lid, 1° tot 3°, mits zij de Belg die het recht op 

gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen. 

(…)” 

 

Artikel 40bis, §2, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 
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“§ 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; (…)” 

 

Er wordt dus vereist dat de partners: 

- een overeenkomstig een wet geregistreerd partnerschap hebben gesloten, én 

- een naar behoren geattesteerde duurzame en stabiele partnerrelatie onderhouden. 

 

3.5. In casu heeft de gemachtigde het verblijf van meer dan drie maanden op grond van artikel 40ter van 

de vreemdelingenwet niet toegekend, omdat de wettelijke samenwoning op dat moment nog niet werd 

geregistreerd door de ambtenaar van burgerlijke stand in het bevolkingsregister. De gemachtigde 

onderstreept dat “overeenkomstig de letterlijke bewoording van art. 40bis, §2, 2° (…) dit wel het geval 

[dient] te zijn” en benadrukt dat artikel 40ter verwijst naar artikel 40bis, §2, eerste lid, 2° van de 

vreemdelingenwet. De gemachtigde stelt vervolgens vast dat, aangezien aan één van de voorwaarden 

voorzien in artikel 40ter iuncto artikel 40bis, §2, eerst lid, 2° van de vreemdelingenwet niet voldaan is, de 

verblijfsaanvraag wordt geweigerd.  

 

De Raad stipt aan dat aan dat artikel 40bis, §2, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet, naast een 

duurzame en stabiele partnerrelatie, op cumulatieve wijze vereist dat de partners een overeenkomstig 

een wet geregistreerd partnerschap hebben gesloten. De wettelijke samenwoning bestaat pas als de 

verklaring van wettelijke samenwoning wordt vermeld in de bevolkingsregisters. Het ontvangstbewijs in 

het administratief dossier bewijst alleen de afgifte van de verklaring, maar vormt geen bewijs van het 

bestaan van de wettelijke samenwoning. 

 

Verzoekende partij bespreekt waarom zij meent te voldoen aan de verschillende voorwaarden om een 

verblijfsrecht te kunnen bekomen in toepassing van artikel 40ter van de vreemdelingenwet, doch zij 

betwist echter niet dat haar verklaring tot wettelijke samenwoning nog niet geregistreerd was op het 

ogenblik dat de bestreden beslissing werd genomen. Er wordt bijgevolg op zich niet betwist dat er op het 

moment van de bestreden beslissing nog geen “overeenkomstig een wet een geregistreerd 

partnerschap” werd afgesloten, zoals vereist door artikel 40bis, §2, eerste lid, 2° van de 

vreemdelingenwet waarnaar artikel 40ter van de vreemdelingenwet vereist. 

 

Deze vaststelling vindt steun in het administratief dossier. In het bijzonder kan hierbij worden verwezen 

naar het reeds in punt 1.5. vermelde “synthesedocument telefoongesprek”, waaruit blijkt dat de 

ambtenaar van de burgerlijke stand op 10 februari 2017 – de dag dat de bestreden beslissing werd 

genomen – aan de attaché van de Dienst Vreemdelingenzaken heeft bevestigd dat de wettelijke 

samenwoning nog steeds niet werd geregistreerd omdat het onderzoek bij het parket op dat moment 

nog lopende was. De conclusie in de bestreden beslissing dat de verblijfsaanvraag in toepassing van 

artikel 40ter van de vreemdelingenwet dient te worden geweigerd omdat aan één van de wettelijke 

voorwaarden niet werd voldaan, betreft dan ook een correcte vaststelling die steun vindt in de stukken 

die zich in het administratief dossier bevinden.  

 

De Raad kan dienaangaande enkel vaststellen dat het betoog van de verzoekende partij omtrent het 

hebben voldaan aan de wettelijke voorwaarden gesteld in artikel 40ter iuncto artikel 40bis, §2, eerste lid, 

2° van de vreemdelingenwet – waarbij volledigheidshalve nog dient te worden opgemerkt dat het de 

Raad niet is toegestaan stukken in zijn beoordeling te betrekken waarover de gemachtigde geen inzage 

had op het ogenblik dat hij zijn beslissing nam –, niet dienstig is. Zoals gesteld wordt immers nergens in 

het verzoekschrift betwist dat er op het moment van de bestreden beslissing niet voldaan was aan de 

voorwaarde dat een overeenkomstig een wet geregistreerd partnerschap werd afgesloten.  



  

 

 

RvV  X - Pagina 10 

 

In de bestreden beslissing wordt aangegeven dat, aangezien aan één van de voorwaarden voorzien in 

hoger vermeld artikel niet voldaan werd, de verblijfsaanvraag wordt geweigerd en de andere 

voorwaarden niet werden nagekeken.  

 

De argumentatie in het verzoekschrift dat wel degelijk werd voldaan aan deze andere voorwaarden, 

doet geen afbreuk aan voorgaande vaststelling, met name dat wettelijke samenwoonst nog niet werd 

geregisterd, hetgeen een voldoende determinerend motief is om, in het licht van de gestelde 

voorwaarden in artikel 40ter iuncto artikel 40bis, §2, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet, de 

verblijfsweigering te schragen.  

 

3.6. In het verzoekschrift wordt de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Knokke-Heist 

verschillende keren verweten niet tijdig het nodige te hebben gedaan om de wettelijke samenwoning te 

registeren. De gemachtigde heeft volgens verzoekende partij dan ook op grond van foutieve informatie 

besloten dat de aanvraag eigenlijk onrechtmatig werd ingediend. Verzoekende partij benadrukt nog dat 

hun wettelijke samenwoning pas werd geregistreerd op 24 februari 2017, terwijl de termijn voorzien in 

artikel 1476quater van het Burgerlijk Wetboek reeds was verstreken, en dat deze registratie in principe 

al op 11 januari 2017 diende te geschieden. Aangezien deze registratie in principe al ten laatste op 11 

januari 2017 diende te gebeuren, was er volgens verzoekende partij op het moment van de bestreden 

beslissing wel degelijk voldaan aan de voorwaarde voorzien in artikel 40ter van de vreemdelingenwet, 

dat verwijst naar artikel 40bis, §2, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet.  

 

3.7. Vooreerst stelt de Raad vast dat verzoekende partij niet betwist dat artikel 40bis, §2, eerste lid, 2° 

van de vreemdelingenwet, waarnaar artikel 40ter van de vreemdelingenwet verwijst, vereist dat de 

partners een overeenkomstig een wet geregistreerd partnerschap hebben afgesloten, d.i. dat de 

betrokken partners een wettelijke samenwoning hebben afgesloten die werd geregistreerd in de 

bevolkingsregisters.  

 

Er wordt verder niet betwist wordt dat op het moment dat de bestreden beslissing werd genomen, de 

wettelijke samenwoning tussen verzoekende partij en dhr. G. R. nog niet werd geregistreerd in het 

bevolkingsregister. Aangezien het voorleggen van een overeenkomstig een wet geregistreerd 

partnerschap een cumulatieve voorwaarde is (conform artikel 40ter iuncto artikel 40bis, §2, eerste lid, 2° 

van de vreemdelingenwet) om een verblijfsrecht te bekomen in toepassing van artikel 40ter van de 

vreemdelingenwet, kon gemachtigde op goede gronden vaststellen dat niet werd voldaan aan één van 

de voorwaarden vermeld in artikel 40bis, §2, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet, waarnaar artikel 

40ter van de vreemdelingenwet verwijst en vervolgens het recht op verblijf weigeren.  

 

Het gegeven dat op het moment van de bestreden beslissing de termijn voorzien in artikel 1476quater 

van het Burgerlijk Wetboek reeds was verstreken,  kan de gemachtigde in casu niet worden verweten 

daar hij zich moet houden aan de wettelijk cumulatieve voorwaarden gesteld in artikel 40ter iuncto 

artikel artikel 40bis, §2, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet. Voormelde kritiek en uiteenzetting van 

verzoekende partij kan in casu dan ook geen aanleiding geven tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. 

 

Met betrekking tot het uitgebreid discours over het feit dat de betrokken ambtenaar van de burgerlijke 

stand de termijn om de registratie van de wettelijke samenwoonst uit te stellen zoals bedoeld in artikel 

1476quater van het Burgerlijk Wetboek heeft overschreden, dient de Raad op te werpen dat hij geen 

rechtsmacht heeft om hierover een uitspraak te doen. Dit komt exclusief de bevoegde familierechtbank 

toe. 

 

3.8. Door aan te halen dat op het moment van de bestreden beslissing wel degelijk was voldaan aan de 

voorwaarde voorzien in artikel 40bis, §2, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet, omdat de 

samenwoning eerder had moeten worden geregistreerd, hetgeen volgens verzoekende partij niet 

gebeurd is door een “administratieve vergetelheid” bij de gemeente Knokke-Heist, doet verzoekende 

partij evenmin afbreuk aan de vaststelling op grond waarvan de gemachtigde tot de vaststelling is 

gekomen dat niet voldaan is aan de wettelijke voorwaarden om een verblijfsrecht te bekomen op grond 

van artikel 40ter van de vreemdelingenwet, met name dat op het moment van de bestreden beslissing 

de wettelijke samenwoonst nog niet werd geregistreerd.  

 

Het gegeven dat de wettelijke samenwoning tussen de verzoekende partij en Dhr. G. R. alsnog werd 

geregistreerd op 23 februari 2017, doet aan het boven gestelde geen afbreuk. De Raad moet zich in de 
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uitoefening van zijn wettigheidscontrole plaatsen op het ogenblik van de beslissing. In casu blijkt niet dat 

de gemachtigde zich bij het nemen van zijn beslissing heeft gebaseerd op onjuiste feiten. De feiten van 

de bestreden beslissing vinden steun in het administratief dossier. 

 

Volledigheidshalve kan er nog op worden gewezen dat in de bestreden beslissing eveneens wordt 

opgemerkt dat de beslissing de Dienst Vreemdelingenzaken niet belet om bij de indiening van een 

nieuwe verblijfsaanvraag, eens de wettelijke samenwoning wel degelijk is geregistreerd, de andere 

wettelijke voorwaarden na te gaan. Het staat de verzoekende partij met andere woorden vrij om, nadat 

de wettelijke samenwoning alsnog werd geregistreerd op 23 februari 2017,  een nieuwe aanvraag om 

een verblijfskaart in te dienen in functie van haar Belgische partner. In punt 1.9. werd reeds aangehaald 

dat de verzoekende partij ook effectief op 31 mei 2017 opnieuw een aanvraag heeft ingediend tot het 

bekomen van een verblijfskaart in functie van haar Belgische partner en dat zij naar aanleiding van deze 

aanvraag in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie, geldig tot 15 november 2017.  

 

3.9. Uit wat is voorafgegaan, kan worden vastgesteld dat verzoekende partij niet heeft aangetoond dat 

de bestreden beslissing is tot stand gekomen met miskenning van de voorliggende gegevens of op 

grond van een incorrecte feitenvinding. Voorts maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat de 

gemachtigde op kennelijk onredelijke wijze heeft geoordeeld dat niet is voldaan aan de vereiste 

voorwaarden van artikel 40ter iuncto artikel 40bis, §2, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet, van de 

vreemdelingenwet en bijgevolg heeft beslist om het verblijf van meer dan drie maanden te weigeren. 

Een schending van de materiële motiveringsplicht in het licht van artikel 40ter van de vreemdelingenwet 

blijkt niet. Evenmin blijkt dat voornoemd artikel 40ter iuncto artikel 40bis, §2, eerste lid, 2° van de 

vreemdelingenwet werden miskend. Het determinerend motief wordt niet weerlegd, hetgeen volstaat om 

de bestreden beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden te schragen en te 

handhaven. 

 

3.10. De verzoekende partij voert geen argumenten aan met betrekking tot het bestreden bevel om het 

grondgebied te verlaten, waardoor deze beslissing dan ook onverminderd wordt gehandhaafd.  

 

3.11. Het middel is niet gegrond en kan geen aanleiding geven tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. 

 

 

4. Korte debatten 

 

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

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

5. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 
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De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig augustus tweeduizend 

zeventien door: 

 

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

 

mevr. C. FRANSEN, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. FRANSEN M. MAES 

 


