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 nr. 192 923 van 29 september 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 20 juni 2017 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 18 mei 2017 tot weigering 

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

 

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 21 juni 2017 met refertenummer X 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 11 augustus 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

28 september 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DOUTREPONT, die loco advocaat J. BAELDE verschijnt voor 

de verzoekende partij en van attaché C. D’HAENENS, die  verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 19 mei 2016 legden verzoeker en Mw. N.R.A. van Belgische nationaliteit, een verklaring van wettelijke 

samenwoning af. 

 

Er werd een onderzoek gestart naar de schijnwettelijke samenwoning. 

 

Op 10 oktober 2016 adviseerde de substituut-procureur des Konings gunstig aan de ambtenaar van de 

burgerlijke stand. 

 

In november 2016 zou de wettelijke samenwoning geregistreerd zijn. 
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Op 22 november 2016 diende verzoeker een aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie in, in functie van zijn Belgische wettelijke partner, Mw. N.R.A. (bijlage 19ter) die op 

dat ogenblik 20 jaar oud was. 

 

Op 18 mei 2017 nam de gemachtigde de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

met bevel om het grondgebied te verlaten. Op dat ogenblik was Mw. N. R.A. 20 jaar en bijna 8 maanden 

oud. 

 

Dit is thans de bestreden beslissing, waarvan de motivering 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 22.11.2016 werd 

ingediend door: 

 

Naam: H.    Voorna(a)m(en): E.   Nationaliteit: Albanië 

Geboortedatum: […]1991   Geboorteplaats: B.   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 

Artikel 40bis, §2 van de wet van 15.12.1980 stelt: ‘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: 

c) beiden ouder zijn dan eenentwintig jaar.’ 

 

Artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 stelt: ‘de bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de 

familieleden van de Belg, voor zover het betreft: de familieleden vermeld in artikel 40bis, §2, eerste lid 1° 

tot 3°, die de Belg begeleiden of zich bij hen voegen.’ 

 

Aangezien de partner van betrokkene geen 21 jaar is, voldoet hij niet aan de gestelde voorwaarden van 

artikel 40bis, §2, 2° en artikel 40ter. 

 

In artikel 40ter staat ook nog hierover dat deze minimumleeftijd wordt teruggebracht tot 18 jaar indien 

betrokkene kan bewijzen dat zij voor de indiening van het verzoek tot gezinshereniging minstens 1 jaar 

hebben samengewoond. Gezien de wettelijke samenwoonst pas in november 2016 werd geregisteerd 

kan dit onmogelijk gelden voor betrokkene. 

 

Het recht op verblijf wordt daarom geweigerd aan betrokkene. Het AI van betrokkene dient te worden 

ingertokken. 

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. Verder, wat het gezins- en familieleven betreft: 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. Betrokkene en zijn 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 belet betrokkene, eens zijn partner wel de leeftijd van 21 jaar heeft, een 

nieuwe aanvraag gezinshereniging te doen vanuit het buitenland.“ 

 

 

 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Artikel 39/72, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 
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“§ 1. De verwerende partij bezorgt de griffier binnen acht dagen na de kennisgeving van het beroep, het 

administratief dossier. Ten laatste bij dit administratief dossier kan zij een nota met opmerkingen voegen, 

tenzij ze voor het verstrijken van de voornoemde termijn van acht dagen, de griffie in kennis stelt van het 

feit dat ze deze nota zal mededelen binnen vijftien dagen na de kennisgeving van het beroep.” 

 

Artikel 39/81, tweede lid van de Vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 

 

“De verwerende partij bezorgt de griffier binnen acht dagen na de kennisgeving van het beroep het 

administratief dossier, waarbij ze een nota met opmerkingen kan voegen.”  

 

De verwerende partij heeft in casu geen nota met opmerkingen toegestuurd. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In zijn enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen (hierna verkort de Vreemdelingenwet), van artikel 3 van de Richtlijn 2004/38/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 

grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van 

Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 

72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG, 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 de wet van 13 mei 1955, van 

de materiële motiveringsplicht en van het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Hij licht zijn middel toe als volgt: 

 

“Eerste onderdeel: 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij uitoefening van zijn wettelijk toezicht bevoegd om na te 

gaan of de overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of 

zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (RvS 

17 januari 2007, nr. 166.860; RvS 7 december 2001, nr. 101.624; RvV 5 juni 2009, nr. 28.348). 

 

Concreet wordt het recht op verblijf geweigerd aan verzoeker onder de motivatie (stuk 1): 

 

“Aangezien de partner van betrokkene geen 21 jaar is, voldoet hij niet aan de gestelde voorwaarden van 

artikel 40bis, 2° en artikel 40ter Vw.” 

 

Echter, artikel 40ter Vw. stelt evenzoveel: 

 

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

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

achttien jaar indien de echtelijke band 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 geval van een wettelijk geregistreerd partnerschap, bewijzen dat ze vóór de indiening van 

het verzoek tot gezinshereniging minstens één jaar hebben samengewoond.” 

 

Welnu, vooreerst is het zo dat het geregistreerd partnerschap van verzoeker en diens Belgische partner 

N. R. effectief al bestond vóór de indiening van het verzoek tot gezinshereniging. Het geregistreerd 

partnerschap bestond sinds 14 november 2016 terwijl de aanvraag voor een verblijfskaart als familielid 

van een burger van de unie dateerde van 22 november 2016. 

 

Vervolgens dient er benadrukt dat verzoeker en diens partner alreeds een “duurzame stabiele 

partnerrelatie” onderhouden in de zin van art. 40bis, §2 Vw. in die zin dat zij elkaar op moment van 

indienen van de aanvraag (nl. 22.11.2016 – stuk 2) reeds sedert ten minste twee jaar voorafgaand aan 

de aanvraag kennen waarbij zij regelmatig telefonisch, via briefwisseling of elektronische berichten met 

elkaar contact onderhielden terwijl zij evenzoveel elkaar in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag 

meer dan drie maal hebben ontmoet en deze ontmoetingen meer dan 45 dagen betroffen. Verzoeker 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

voegde bij de aanvraag elektronische correspondentie tussen beide geliefden o.a. teruggaand tot 5 

november 2014 (stuk 3). 

 

Bijgevolg onderhouden verzoekers per definitie een duurzame stabiele partnerrelatie in de zin van de wet. 

 

Verweerder stelt t.a.v. verzoeker de herleiding naar 18 jaar slechts geldt indien zij voor indiening van het 

verzoek tot gezinshereniging minstens één jaar hebben samengewoond en “gezien de wettelijke 

samenwoonst pas in november 2016 werd geregistreerd kan dit onmogelijk gelden voor betrokkene.” 

 

Deze motivatie is evenwel fundamenteel foutief, uitgaande van een verkeerde lezing van de wet. 

 

Immers geldt niet dat men al één jaar vóór de indiening van het verzoek tot gezinshereniging wettelijk 

moet samenwonen (hetgeen i.c. effectief onmogelijk zou zijn), doch geldt louter dat men één jaar vóór 

indiening van het verzoek tot gezinshereniging feitelijk heeft samengewoond. Van zodra de verzoekende 

vreemdeling alreeds feitelijk sinds 22 november 2015 bij diens Belgische partner samenwoonde, is wel 

degelijk aan deze verminderde leeftijdsvoorwaarde van 18 jaar voldaan, quod in casu. 

 

Welnu, verzoeker woonde alreeds feitelijk samen met diens partner sinds oktober 2015, terwijl zij alreeds 

een relatie onderhouden sinds november 2014 (stuk 3). 

 

De ratio legis van de leeftijdsvoorwaarde betreft de strijd tegen gedwongen partnerschappen of 

schijnpartnerschappen: 

 

“Ten aanzien van het verschil in behandeling tussen de partners die ouder zijn dan 21 jaar en die welke 

jonger zijn dan 21 jaar, is het gemaakte onderscheid verantwoord door de doelstelling van de wetgever 

die erin bestaat gedwongen partnerschappen of schijnpartnerschappen te vermijden. Het nagestreefde 

doel is een wettig en redelijk doel en de middelen om het te bereiken zijn relevant.” 

 

(GwH nr. 121/2013, p. 26) 

 

In samenlezing met Richtlijn 2004/38/EG en artikel 8 EVRM is het recht op gezinshereniging voor een 

partner van een unieburger de regel, terwijl de uitzonderingen hierop beperkend moeten worden 

geïnterpreteerd. 

 

Punt 20 van de preambule van Richtlijn 2004/38/EG stelt: 

 

“In overeenstemming met het verbod op discriminatie op grond van nationaliteit moeten alle burgers van 

de Unie en hun familieleden die op grond van deze richtlijn in een lidstaat verblijven, in de lidstaat op de 

gebieden waarop het Verdrag van toepassing is op gelijke wijze worden behandeld als de eigen 

onderdanen, onverminderd de specifieke bepalingen van het Verdrag en de secundaire wetgeving.” 

 

De wettelijke samenwoning in België is mogelijk vanaf 18 jaar. 

 

De Belgische wetgever is van oordeel dat het bestaan van een wettelijk geregistreerd partnerschap alleen 

niet voldoende is om een verblijf in het kader van gezinshereniging te verkrijgen en dat ook het “duurzaam 

stabiel karakter” van de partnerrelatie moet worden aangetoond. Welnu, indien dit duurzaam stabiel 

karakter van de partnerrelatie wordt aangetoond (quod in casu – relatie van ruim twee jaar voorafgaand 

aan aanvraag gezinshereniging – stuk 3), is het niet correct op daarenboven OOK nog eens een 

leeftijdsvoorwaarde van 21 jaar te weerhouden. 

 

Minstens betreft zulks een discriminatie / schending van het gelijkheidsbeginsel ten opzichte van het 

huwelijk en geregistreerd partnerschap dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met het huwelijk. Immers 

daar geldt als regel dat de leeftijd van 18 jaar wordt weerhouden voor gezinshereniging indien de echtelijke 

of partnerschapsband reeds voor de indiening van de aanvraag gezinshereniging bestond. Noch min, 

noch meer. 

 

In zoverre het verschil in behandeling tussen enerzijds de wettelijke samenwoning van art. 1475 BW en 

anderzijds het huwelijk of gelijkwaardig geregistreerd partnerschap objectief verantwoord is, dient 

benadrukt dat er in dat geval nog steeds geen redelijke verantwoording bestaat waarom bij een wettelijke 

samenwoning énkel in geval van één jaar samenwoning voor de indiening van het verzoek de leeftijd 
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alsnog naar 18 jaar wordt herleid, terwijl de twee overige bewijsvormen van een duurzame stabiele relatie 

in de zin van art. 40bis Vw. hierbij niet weerhouden worden. 

 

De ratio legis van de wet wordt immers identiek bereikt bij het bewijs dat: 

 

- ofwel men 1 jaar voor de aanvraag heeft samengewoond; 

- ofwel men elkaar al 2 jaar voor de aanvraag kent, regelmatige contacten had en elkaar minstens 3 maal 

heeft ontmoet voor een minimum van 45 dagen; 

- ofwel men een gemeenschappelijk kind heeft. 

 

In geval enkel het eerste bovenstaande bewijs wordt weerhouden tot verlagen van de leeftijdsvoorwaarde 

naar 18 jaar in geval van gezinshereniging bij wettelijke samenwoning tussen een Belg en een 

derdelander, terwijl de twee overige bewijzen niet tot een vermindering van de leeftijdsvoorwaarde zouden 

leiden, schendt art. 40ter Vw. dan ook het fundamenteel recht op gezinshereniging t.a.v. de partner van 

de EU-burger met wie de burger van de Unie een deugdelijk bewezen relatie heeft (art. 3, punt 1 en punt 

2, b) Richtlijn 2004/38/EG). 

 

De Belgische overheid is immers gehouden om de binnenkomst en het verblijf van de partner met die de 

burger van de Unie een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft te vergemakkelijken: 

 

“2. Onverminderd een persoonlijk recht van vrij verkeer of verblijf van de betrokkenen vergemakkelijkt het 

gastland overeenkomstig zijn nationaal recht, binnenkomst en verblijf van de volgende personen: 

a) (…) 

b) de partner met wie de burger van de Unie een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft.” 

 

Er kan niet worden aanvaard dat de Belgische wettelijke samenwoning een soort “mossel noch vis” 

regeling is dewelke enerzijds niet zou worden aanzien als een partner in de zin van art. 2, punt 2, b) 

Richtlijn en anderzijds ook niet wordt aanzien als een partner in de zin van art. 3, punt 2, b) Richtlijn … in 

beide gevallen immers slechts mits leeftijdsvoorwaarde van 18 jaar. 

 

OFWEL wordt het Belgisch wettelijk geregistreerd partnerschap aanzien als een “familielid” in de zin van 

artikel 2, punt 2, b) Richtlijn, in welk geval dit aldus een “partner, met wie de burger van de Unie 

overeenkomstig de wetgeving van de lidstaat een geregistreerd partnerschap heeft gesloten, voorzover 

de wetgeving van het gastland geregistreerd partnerschap gelijk stelt met huwelijk en aan de voorwaarden 

van de wetgeving van het gastland is voldaan” … in welk geval de leeftijdsvoorwaarde naar 18 jaar wordt 

herleid overeenkomstig artikel 40ter Vw. “indien het geregistreerd partnerschap dat als gelijkwaardig wordt 

beschouwd met het huwelijk reeds vóór de indiening van het verzoek tot gezinshereniging bestond” (quod 

in casu); 

 

OFWEL wordt het Belgisch wettelijk geregistreerd partnerschap aanzien als een “partner met wie de 

burger van de Unie een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft” in de zin van artikel 3, punt 2, b) 

Richtlijn … in welk geval de drie mogelijke bewijzen van de duurzame stabiele relatie deze zijn zoals 

beschreven in artikel 40bis, §2 Vw. en dus bij voldoen aan één der drie bewijzen de gezinshereniging 

dient te worden vergemakkelijkt door o.a. herleiding van de leeftijdsvoorwaarde van 21 jaar naar 18 jaar. 

Anders oordelen is strijdig met het fundamenteel basisrecht op gezinshereniging en de ratio legis ter zake. 

 

Minstens is de bestreden beslissing manifest onzorgvuldig en kennelijk onredelijk genomen door te 

pretenderen – mist foutieve lezing van de wet – dat verzoeker beweerlijk nooit aan de herleide leeftijd van 

18 jaar kan worden behandeld “gezien de wettelijke samenwoning pas in november 2016 werd 

geregistreerd kan dit onmogelijk gelden voor betrokkene.” 

 

Verweerder is niet uitgegaan van de correcte feitelijke gegevens, heeft deze minstens niet correct 

beoordeeld en is bijgevolg kennelijk onredelijk tot haar besluit gekomen. 

 

Tweede onderdeel: 

 

Art. 8 EVRM vormt geen absolute bescherming van het privé- en familieleven, doch bij afwijking van artikel 

8 EVRM dient de afwijking wel degelijk in verhouding te staan met het nagestreefde doel 

(evenredigheidsbeginsel). 
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Art. 8 EVRM maakt immers een fundamenteel mensenrecht uit, waarvan slechts zeer beperkt kan van 

worden afgeweken. Hiertoe stelt artikel 8, lid 2 EVRM: 

 

“Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan m.b.t. de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van ’s lands 

veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de 

openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 

zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Bij een vermeende schending van artikel 8 EVRM dient het Hof te onderzoeken of: 

 

- de inmenging van de overheid in het gezinsleven is voorzien in de wet ; 

- de inmenging van de overheid in het gezinsleven een legitiem doel dient ; 

- de inmenging van de overheid in het gezinsleven noodzakelijk is in een democratische samenleving. 

 

Er dient benadrukt dat deze afwegingen telkenmale specifiek op de concrete casus dienen toegepast te 

worden, waarbij telkenmale uitdrukkelijk gemotiveerd dient te worden waarom de bewuste inbreuk op 

artikel 8 EVRM al dan niet noodzakelijk is in een democratische samenleving. 

 

“Een tweede criterium , ook het meest gehanteerde, is dat van de proportionaliteit. Hier is het de essentiële 

vraag of er een redelijke verhouding bestaat tussen de aantasting van het recht enerzijds en de legitieme 

doelstelling die nagestreefd wordt anderzijds. Hoe sterker deze laatste is, hoe groter de inbreuk kan zijn. 

Uiteraard is deze afweging zeer moeilijk, zelfs subjectief. 

De introductie van het proportionaliteitscriterium heeft voor- en nadelen. Als nadeel beschouwen we de 

mogelijkheid om op grond ervan grondrechtenvraagstukken terug te brengen tot problemen van 

belangenafweging. Daarbij wordt dan soms uit het oog verloren dat niet alle belangen gelijkwaardig zijn 

en dat grondrechterlijke belangen in elke afweging zwaar moeten wegen. (…) 

Recentelijk schijnt het Hof een nieuw criterium te hebben geïntroduceerd, met name dat van de 

subsidiariteit. De overheid dient inbreuken op de rechten van burgers zoveel mogelijk te minimaliseren 

door alternatieve oplossingen te vergelijken en vervolgens te trachten haar doelen te bereiken ‘in the least 

onerous way as regards human rights’. 

 

(P. DE HERT, “Artikel 8. Recht op privacy”, in Handboek EVRM, VANDELANOTTE, J. en HAECK, Y. 

(eds.), Antwerpen, Intersentia, 2004, p. 720) 

 

Op geen enkele wijze toont verweerder aan, laat staan dat hij motiveert, of aan deze proportionaliteitstoets 

van art. 8 EVRM is voldaan. 

 

Artikel 8 EVRM komt in casu des te meer in het gedrang door het gegeven dat verweerder perfect op de 

hoogte is van de bewezen duurzame stabiele relatie met wettelijke samenwoonst tussen partijen in de zin 

van artikel 40bis, §2 Vw., terwijl toch een weigeringsbeslissing MET bevel om het grondgebied te verlaten 

wordt afgeleverd. 

 

Verzoeker en diens Belgische partner vormen reeds sinds november 2014 een koppel, zijn reeds sinds 

14 november 2016 wettelijk samenwonend, en wonen de facto reeds ruim meer dan een jaar voor 

aanvraag gezinshereniging samen te Blankenberge, waarbij zij reeds meer dan twee jaar een relatie 

hebben. 

 

De bestreden beslissing betreft dan ook een onvoldoende gemotiveerde disproportionele inmenging in 

het privé- en gezinsleven van verzoeker. 

 

Automatisch gevolg van de verbreking: 

 

De verbreking van de bestreden “bijlage 20”, op grond van het bovenstaand enig middel, dient onmiddellijk 

ook de automatische verbreking van het hieraan gekoppelde bevel om het grondgebied te verlaten met 

zich mee te brengen: 

 

“Het tweede middel is in de besproken mate gegrond, hetgeen leidt tot de vernietiging van de beslissing 

tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden. Dit gegeven leidt in voorliggende zaak tot de 

bijkomende conclusie dat ook de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten 
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kaduuk wordt. Immers valt verzoekende partij als familielid van een Belgische onderdaan terug op een 

openstaande aanvraag, wat onverenigbaar is met een bevel om het grondgebied te verlaten.” 

(RvV nr. 126.121 van 23 juni 2014) 

 

Eén en ander geldt andermaal volkomen identiek in casu.” 

 

In zijn enig middel voert verzoeker onder meer aan dat de gemachtigde op foutieve wijze artikel 40ter van 

de Vreemdelingenwet heeft gelezen.  

 

Hij wijst op het bepaalde in artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, meer bepaald: “Wat de personen 

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

ouders zijn dan eenentwintig jaar. Deze minimumleeftijd wordt echter teruggebracht tot achttien jaar indien 

de echtelijke band 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 geval van 

een wettelijk geregistreerd partnerschap, bewijzen dat ze vóór de indiening van het verzoek tot 

gezinshereniging minstens één jaar hebben samengewoond.” 

 

Vervolgens wijst verzoeker op het motief van de bestreden beslissing waar de gemachtigde stelt dat de 

herleiding naar 18 jaar slechts geldt indien verzoeker en de Belgische wettelijke partner voor de indiening 

van het verzoek tot gezinshereniging minstens een jaar hebben samengewoond en citeert hij vervolgens 

de toepassing door de gemachtigde van die bepaling, met name: “gezien de wettelijke samenwoonst pas 

in november 2016 werd geregistreerd kan dit onmogelijk gelden voor betrokkene.” 

 

Verzoeker stelt dat deze bepaling niet inhoudt dat men al een jaar voor de indiening van het verzoek tot 

gezinshereniging wettelijk moet samenwonen, doch dat men een jaar voor de indiening van het verzoek 

tot gezinshereniging feitelijk moet hebben samengewoond. Dit komt er volgens verzoeker op neer dat hij 

louter dient aan te tonen dat hij een jaar voor het indienen van het verzoek tot gezinshereniging feitelijk 

heeft samengewoond. Van zodra verzoeker kan aantonen feitelijk sinds 22 november 2015 met diens 

Belgische partner samen te wonen, vindt volgens hem de verminderde leeftijdsvoorwaarde van 18 jaar 

toepassing, hetgeen in casu het geval zou zijn. Verzoeker houdt voor met zijn Belgische partner samen 

te wonen sedert oktober 2015, terwijl zij een relatie zouden onderhouden sinds november 2014 en verwijst 

hiervoor naar stuk 3 gevoegd bij het verzoekschrift. 

 

Verweerder heeft geen nota ingediend. 

 

De Raad stelt vast dat, zoals verzoeker aangeeft, een leeftijdsvermindering naar 18 jaar conform artikel 

40ter, § 2, voorlaatste lid van de Vreemdelingenwet toegepast wordt als in het geval van een wettelijk 

geregistreerd partnerschap wordt bewezen dat de wettelijke partners vóór de indiening van het verzoek 

tot gezinshereniging minstens één jaar hebben samengewoond.  

 

De gemachtigde stelt dienaangaande enkel: “gezien de wettelijke samenwoonst pas in november 2016 

werd geregistreerd kan dit onmogelijk gelden voor betrokkene”. Door het gebruik van de term “onmogelijk” 

blijkt inderdaad dat de gemachtigde ervan uitgaat dat verzoeker had moeten aantonen minstens een jaar 

wettelijk samengewoond te hebben voor het indienen van het verzoek tot gezinshereniging. De Raad 

moet met verzoeker vaststellen dat de voormelde wetsbepaling dit echter niet vereist en louter stelt dat 

men -teneinde van de leeftijdsvermindering tot 18 jaar te kunnen genieten in geval van wettelijke 

samenwoning- minstens een jaar moet hebben samengewoond voor de indiening van de aanvraag voor 

een verblijfskaart. In casu houdt dit inderdaad in dat verzoeker moest aantonen sedert 22 november 2015 

samen te wonen met Mw. R.A. Verzoeker meent dat hij dienaangaande de nodige stukken bij de aanvraag 

had gevoegd en verwijst hierbij naar stuk 3 bij het verzoekschrift. De Raad stelt vast dat dit “stuk 3” 

verschillende documenten bevat die zich in het administratief dossier bevinden en reeds bij de aanvraag 

werden gevoegd. 

 

Het kwam bijgevolg de gemachtigde toe -teneinde de voorwaarde voor de verminderde 

leeftijdsvoorwaarde zoals vermeld in artikel 40ter, § 2, voorlaatste lid van de Vreemdelingenwet correct 

toe te passen- te motiveren of deze stukken op redelijke wijze kunnen geacht worden aan te tonen dat 

verzoeker en Mw. R.A. sedert 22 november 2015 reeds samenwoonden. Het loutere motief dat de 

wettelijke samenwoning pas geregistreerd zou zijn in november 2016 volstaat in deze niet om te 

concluderen dat zij “onmogelijk” aan de voorwaarde voldoen. Het komt de Raad niet toe zich in de plaats 

te stellen van de gemachtigde om de bij de aanvraag gevoegde stukken in dat licht voor het eerst te 

beoordelen.  
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Een foutieve lezing van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet blijkt, hetgeen een schending inhoudt van 

de voormelde bepaling. 

 

Het enig middel is in de aangegeven mate gegrond, hetgeen leidt tot de vernietiging van de beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden. 

 

Zoals verzoeker terecht opwerpt, heeft dit eveneens de “verbreking” van het bevel om het grondgebied te 

verlaten, vervat in hetzelfde instrumentum, tot gevolg. 

 

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

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

bevel om het grondgebied te verlaten, die verzoekende partij op 23 mei 2017 werd betekend niet 

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

verlaten betekenen aan verzoeker zonder eerst op een zorgvuldige wijze te hebben nagegaan of zijn 

aanspraak op een recht op verblijf van meer dan drie maanden al dan niet kan worden ingewilligd. 

 

4. Kosten 

 

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

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 18 mei 2017 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om 

het grondgebied te verlaten, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig september tweeduizend 

zeventien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 


