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 nr. 194 977 van 14 november 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. KEMPINAIRE 

Koning Leopold I - straat 27 

8500 KORTRIJK 

  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 Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 18 juli 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 15 juni 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 24 juli 2017 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 31 augustus 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 oktober 

2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. JACOBS, die loco advocaat J. KEMPINAIRE verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart de Nigeriaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 22 juni 

1966.  

 

Op 18 augustus 2011 dient de verzoekende partij een asielaanvraag in. Op 20 februari 2012 weigert de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de vluchtelingstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus aan de verzoekende partij. Op 14 maart 2012 tekent de verzoekende partij beroep 
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aan tegen deze beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Bij arrest van 

20 juni 2012 met nummer 83 319 weigert de Raad eveneens de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus aan de verzoekende partij.  

 

Op 11 mei 2012 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf van meer dan 

drie maanden op grond van artikel 9ter 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). Op 27 augustus 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing waarbij de aanvraag van 11 

mei 2012 onontvankelijk wordt verklaard.  

 

Op 13 juni 2012 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf van meer drie 

maanden op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Op 31 mei 2013 neemt de gemachtigde 

van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de 

beslissing waarbij de aanvraag van 13 juni 2012 onontvankelijk wordt verklaard. 

 

Op 24 maart 2014 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf van meer drie 

maanden op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Op 11 april 2014 neemt de gemachtigde 

van de burgemeester van Wevelgem de beslissing tot niet-inoverwegingname van de aanvraag.  

 

Op 22 oktober 2014 dient de verzoekende partij een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf van 

meer drie maanden op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Op 20 januari 2015 neemt de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging (hierna: 

de gemachtigde van de staatssecretaris) de beslissing waarbij de aanvraag van 24 maart 2014 

onontvankelijk wordt verklaard.  

 

Op 19 december 2016 dient de verzoekende partij een aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

familielid, in de hoedanigheid van partner in een duurzame relatie met mevrouw M.G.. 

 

Op 15 juni 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Dit zijn de bestreden 

beslissingen die gezamenlijk in een bijlage 20 aan de verzoekende partij ter kennis worden gebracht op 

22 juni 2017 en waarvan de motieven als volgt luiden:  

 

“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 19.12.2016 werd 

ingediend door: 

 

Naam: I.[…]   Voorna(a)m(en): K.A.[…]    Nationaliteit: Nigeria 

Geboortedatum: 22.06.1966       Geboorteplaats: Lagos 

Identificatienummer in het Rijksregister: […] 

Verblijvende te/verklaart te verblijven 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 of van een ander 

familielid van een burger van de Unie. 

 

Betrokkene vroeg op 19.12.2016 gezinshereniging aan met de Belgische mevrouw V.M.M.[…] (RR […]), 

op basis van artikel 40ter van de wet van 15.12.1980. 

 

Betrokkene bewees onvoldoende een duurzame relatie te hebben met de referentiepersoon. 

 

Op 01.06.2016 ondertekenden betrokkenen een wettelijke samenwoonst. 

 

Op 22.09.2016 bracht de procureur des Konings M. M.[…] – substituut te Brugge een negatief advies 

met betrekking tot de registratie van het partnerschap. 

“Uit de stukken is gebleken dat I.K.[…] een kopie van een vervallen paspoort voorlegt. Vooraleer een 

officieel stuk kan worden opgemaakt, zijnde in casu een verklaring van wettelijke samenwoonst, dient 
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100% zekerheid te bestaan omtrent de identiteit van betrokkene en dient desgevallend het rijksregister 

te worden aangepast, conform de geldende regels. 

 

De wettelijke samenwoning is een vormgebonden overeenkomst waardoor twee partners toetreden tot 

een wettelijke regeling en zo een duurzame en stabiele partnerrelatie uit te bouwen. Er dient dus 

onderzocht te worden of de wettelijke samenwoning tussen tussen I.K.[…] en V.M.[…] voldoet aan deze 

bij wet gestelde vereiste. 

 

Het is duidelijk dat een duurzame en stabiele partnerrelatie tussen twee mensen een uitermate ernstige 

aangelegenheid is, die verregaande wettelijke consequenties heeft en dus duidelijk verschilt van het 

feitelijk samenwonen. 

 

Er mag dan ook van uitgegaan worden dat de partners nopens het afsluiten van een 

samenlevingscontract zich onder meer goed zullen beraden, de tijd nemen om mekaar echt te leren 

kennen en dit juist allemaal om de gewenste duurzame levensgemeenschap te vormen en te doen 

slagen. In casu werd dit duidelijk niet gedaan, integendeel. 

 

1. Tussen I.K.[…] en V.M.[…] bestaat een zeer groot leeftijdsverschil. V.M.[…] is immers 22 jaar ouder 

dan I.K.[…]. In combinatie met andere factoren, vormt dit een ernstige aanduiding dat een schijn-

wettelijke samenwoning wordt beoogd. 

 

2. Er kan niet voorbijgegaan worden aan de precaire verblijfssituatie van I.K.[…]. 

De heer I.[…]  verklaarde bij zijn asielaanvraag van 18.08.2011 dat hij het grondgebied op 09.08.2011 

was binnen gekomen. In zijn interview gaf hij aan sinds 1985 samen feitelijk samen te wonen met 

mevrouw O.M.[…] (°20.03.1972 te Ishan – Edo State, Nigeria), met wie hij 4 kinderen heeft. De heer 

I.[…]  wist ten tijde van het interview niet waar zijn partner en kinderen verbleven. Het asielverzoek werd 

geweigerd door het CGVS (Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen) op 

20.02.2012. 

 

Ook na beroep bij de RVV (Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen) bleef de weigeringsbeslissing 

behouden. 

 

Intussen diende de heer I.[…] op 11.05.2012 ook een regularisatieaanvraag art. 9ter (medische 

gronden), maar dit verzoek werd onontvankelijk verklaard op 27.08.2012. Mevrouw V.[…]  werd in de 

aanvraag niet vermeld. 

 

Daarnaast werd op 13.06.2012 ook een regularisatieaanvraag art.9bis ingediend te Wevelgem, maar 

ook deze aanvraag werd op 31.05.2013 onontvankelijk verklaard. Ook in dit verzoek werd mevrouw 

V.[…]  niet vermeld. Er werd op 06.06.2013 instructie verstuurd naar de gemeente Wevelgem om het 

attest van immatriculatie in te trekken of niet meer te verlengen. Een bijlage 13quinquies (Bevel om het 

grondgebied te verlaten - asielzoeker) werd per aangetekend schrijven naar de woonplaats van de heer 

I.[…]  gestuurd. 

 

Op 19.09.2014 ontving Dienst Vreemdelingenzaken een schrijven van uw dienst met de melding dat de 

heer I.[…] er zich had aangeboden voor inschrijving te […]; het adres van mevrouw V.[…]. Daarbij legde 

hij een Nigeriaans paspoort met twee visa voor kort verblijf voor, afgeleverd door de Nederlandse 

autoriteiten. Er werd een SEFOR-procedure opgestart, maar de heer I.[…]  kon niet worden 

aangetroffen op zijn opgegeven verblijfsadres te […]. De politieagent die op 29.09.2014 de controle 

uitvoerde stelde in zijn verslag: “Betrokkene zijn kledij is in de woning aanwezig. Hij komt op 

onregelmatige tijdstippen langs om kledij op te halen. Slaapt op verschillende locaties. Zou in Antwerpen 

verblijven bij een priester, maar normaal verblijft hij te […]. 

Er werd gevraagd om een afspraak te maken via V.M.[…], maar dat is mislukt.  

Betrokkene vertrouwt het niet en duikt onder in Antwerpen. Geen adres gekend.” 

 

De heer I.[…]  diende op 22.10.2014 opnieuw een regularisatieaanvraag art.9bis in. Daarin werd 

verklaard: “[…] Verzoeker heeft als sociaal geëngageerd persoon in België reeds een ganse 

vriendenkring opgebouwd. Heden woont hij samen met mevrouw V.M.M.[…] dewelke 66% invalide is en 

dewelke hij de nodige mantelzorg, zorg en liefde geeft.[…]” 

 

Mevrouw V.[…]  schreef ook een getuigenisbrief voor de regularisatieaanvraag van betrokkene (zie 

bijlage). Het regularisatieverzoek werd op 21.01.2015 onontvankelijk verklaard door de Dienst 
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Vreemdelingenzaken. Op verzoek van het bureau SEFOR werd op 27.01.2015 en 28.01.2015 opnieuw 

een woonstcontrole uitgevoerd, maar deze waren beiden wederom negatief. 

 

Er is zelfs sprake van mantelzorg omdat mevrouw voor 66 procent invalide is. Er is zelfs geen sprake 

van een seksuele relatie tussen betrokkenen. Mevrouw heeft meneer dan ook nog nooit naakt gezien.  

 

Omgekeerd heeft  hij haar wel naakt gezien om haar uit bad te helpen. 

 

Het spreekt voor zich dat de verblijfsrechtelijke problemen I.K.[…] van de baan zouden zijn, mocht hij 

kunnen wettelijk samenwonen met V.M.[…]. 

 

Daarenboven verklaart V.M. […] dat zij pas op de hoogte werd gesteld van zijn illegale 

verblijfssituatie nadat de aanvraag tot wettelijke samenwoning werd ingediend. 

 

3. Betrokkenen communiceren zeer gebrekkig. Betrokkenen verklaren dat de gesprekken onderling 

moeilijk verlopen. Mevrouw geeft toe dat zij geen normaal gesprek kan voeren met meneer gezien haar 

kennis van de Engelse taal beperkt is. 

 

Een gebrekkige communicatie vormt, in combinatie met andere factoren, een ernstige aanduiding dat 

een schijnhuwelijk wordt beoogd. 

 

4. Betrokkenen kennen elkaar niet zo goed als verwacht mag worden van partners die beslist hebben 

om een samenlevingscontract af te sluiten. De zeer summiere wederzijdse kennis strekt zich uit tot hun 

meest persoonsgebonden gegevens: 

 

Mevrouw kent de voornaam niet van meneer. Bij het plaatsbezoek vergiste zij zich tevens van zijn 

geboortejaar. Volgens mevrouw is meneer met een vlucht in 2012 naar België gekomen terwijl meneer 

verklaart met de boot te zijn aangekomen in 2011. 

 

Meneer is niet op de hoogte van het feit dat mevrouw nog met iemand anders dan haar ex-echtgenoot 

heeft samengewoond. Hij is er zelfs niet van op de hoogte dat ze nog maar recentelijk uit de echt 

gescheiden is.  

 

Mevrouw is er niet van op de hoogte dat meneer een tweelingbroer heeft.  

 

Mevrouw is niet op de hoogte waar meneer verbleef in de periode van hun eerste ontmoetingen. 

 

5. Betrokkenen leggen tevens tegenstrijdige verklaringen af omtrent essentiële zaken. 

 

Mevrouw is van mening dat hun eerste gesprek op de trein was, tijdens de terugweg van een 

kerkviering. Meneer verklaart dat het eerste gesprek in een kerk plaats vond. Verder verklaart zij dat de 

volgende ontmoetingen nooit in haar woning plaats vonden maar wel in de kerk. Meneer zou pas in 

2014 voor de eerste maal bij haar thuis geweest zijn. Meneer verklaart daarentegen dat hij sedert 2012 

elke week tweemaal op bezoek ging bij mevrouw. 

 

Meneer is tevens van oordeel dat hij sinds juni 2014 onafgebroken woont bij mevrouw, dit in 

tegenstelling tot de verklaringen van mevrouw en de wijkinspecteur. 

 

6. Ten slotte dient er opgemerkt te worden dat meneer niet wenst zijn facebook account aan opstellers 

te tonen.  

 

Uit het geheel van voormelde omstandigheden en gegevens blijkt dat de intenties van minstens één van 

de partners kennelijk niet gericht zijn op het tot stand komen van een duurzame levensgemeenschap, 

maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de wettelijke 

samenwoning. Er is een combinatie van verschillende factoren aanwezig, die samen genomen 

voldoende bepaalde, gewichtige en overeenstemmende vermoedens opleveren. 

 

De hierboven vermelde redenen tonen aan dat de wil tot duurzame samenleving minstens in hoofde van 

één van de partners niet aanwezig is. Gelet op de artikelen 1476 bis en 1476 ter B.W. adviseert mijn 

ambt de wettelijke samenwoning tussen I.K.[…] en V.M.[…] dan ook ongunstig.” 
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Uit het advies van de Procureur blijkt dat betrokkene niet de intentie heeft om een duurzame “affectieve” 

levensgemeenschap op te bouwen met zijn partner. Betrokkene misbruikt de procedure van 

geregistreerd partnerschap louter om een verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen, dit tegen de finaliteit 

van de vreemdelingenwet in. 

 

Betrokkene toont dus niet afdoende aan te voldoen aan de voorwaarden van artikel 40ter van de wet 

van 15.12.1980. 

 

Het recht op verblijf wordt daarom geweigerd aan betrokkene. Het AI 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. 

 

Artikel 74/13 W. 15.12.1980: Van een probleem betreffende de gezondheid van betrokkene is hier geen 

sprake. De relatie tussen betrokkenen wordt onvoldoende aangetoond. 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.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan 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 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 (hierna: richtlijn 

2004/38/EG) en van de artikelen 40bis en 40ter van de Vreemdelingenwet.  

 

In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van het evenredigheidsbeginsel.  

 

In een derde middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 62 van 

de Vreemdelingenwet en van het redelijkheidsbeginsel. 

 

In een vierde middel voert de verzoekende partij de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel en 

de hoorplicht.  

 

In een vijfde  middel voert de verzoekende partij de schending aan van het rechtszekerheidsbeginsel en 

van het vertrouwensbeginsel.  

 

 Gelet op de nauwe samenhang van de middelen worden ze samen besproken. 

 

2.2.1. De verzoekende partij adstrueert haar middelen als volgt:  

 

“Doordat : verweerster de aanvraag van verzoeker voor een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie heeft geweigerd 

 

Terwijl: het doel van de betreffende richtlijn is het handhaven van de eenheid van het gezin in de ruime 

betekenis van het woord en verzoeker overeenkomstig art. 40ter VW wel degelijk over een verblijfsrecht 

kan genieten 

 

Zodat: de voormelde beslissing niet enkel de Richtlijn 2004/38 schendt doch ook voornoemd artikel van 

de Vreemdelingenwet en derhalve nietig dient te worden verklaard 

 

Toelichting : 

 

Verzoeker onderhoudt een duurzame en stabiele relatie met een Belgische onderdane, meer bepaald 

met mevrouw M.V.[…], voornoemd. 
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De verklaring tot wettelijke samenwoning op basis van artikel 1476 BW werd opgemaakt te LEDEGEM 

op 01.06.2016. Op diezelfde dag werd de wettelijke samenwoning geregistreerd in het Rijksregister. 

Verzoeker erkent dat, ingevolge de vigerende wetgeving (artikel 40ter VW), de partner dient te bewijzen 

dat het hij een duurzame en stabiele relatie heeft met de Belg (of EU burger). 

 

Dit is het geval wanneer: 

- Ze gedurende minstens 1 jaar, voorafgaand aan de aanvraag, onafgebroken in België of een ander 

land hebben samengewoond of, 

- Ze bewijzen dat zij elkaar sedert ten minste 2 jaar kennen en het bewijs leveren dat zij regelmatig, 

telefonisch, via briefwisseling of elektronische berichten met elkaar contact onderhielden, dat zij elkaar 

voorafgaand aan de aanvraag drie maal ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 of meer 

dagen betreffen, of, 

- Ze een gemeenschappelijk kind hebben 

 

Volgens de richtlijnen van de Europese Commissie moet België voor het bewijs van ‘duurzaamheid’ van 

de relatie ook andere relevante bewijzen in aanmerking nemen. De lidstaten moeten elke weigering van 

een aanvraag degelijk en schriftelijk motiveren en de betrokkene moet in beroep kunnen gaan tegen de 

beslissing. 

 

De Commissie herhaalt ook dat het bewijs van de duurzame relatie moet beoordeeld worden in functie 

van het doel van de richtlijn “vrij verkeer”, nl. het handhaven van de eenheid van het gezin in de ruime 

betekenis van het woord. Zo moet België ook rekening houden met de relatie die de partner heeft met 

de EU burger en andere omstandigheden, zoals het feit dat de partner financieel of lichamelijk 

afhankelijk is van hem (zie : www.vreemdelingenrecht.be). 

 

Dat verzoeker en zijn partner werkelijk zeer diligent zijn, moge blijken uit het feit dat, niettegenstaande 

de bijlage 19 ter stelde om “slechts” navolgende documenten voor te leggen: bewijs van voldoende 

bestaansmiddelen van de Belg, bewijs van behoorlijke huisvesting (eigendomsakte) en bewijs 

ziektekostenverzekering van de Belg en zijn familie, verzoeker tal van andere stukken overmaakte aan 

de gemeente, waaronder het bewijs van het hebben van een duurzame en stabiele relatie. Verzoeker 

verwijst hier expliciet naar het schrijven van zijn raadsman van 16.03.2017. 

 

Zoals supra werd aangehaald is er sprake van een duurzame en stabiele relatie wanneer onomstreden 

blijkt dat partijen gedurende minstens 1 jaar, voorafgaand aan de aanvraag, onafgebroken in België of 

een ander land hebben samengewoond of zij mekaar reeds 2 jaar kennen. 

 

Verzoeker legde enerzijds een uittreksel uit het bevolkingsregister voor en anderzijds een beslissing van 

de FOD BZ waaruit blijkt dat hij met zijn partner officieel samenwoont sedert 16.09.2014! 

 

Verweerster hield met deze stukken geen rekening en bevraagde blijkbaar evenmin de Ambtenaar van 

de Burgerlijke Stand van LEDEGEM dienaangaande. 

 

Mocht verweerster dit hebben gedaan dan zou gebleken zijn dat de bevoegde diensten van LEDEGEM 

dit konden attesteren. 

 

Verzoeker legt aan Uw zetel een uittreksel voor uit het bevolkings- en vreemdelingenregister dd. 

26.06.2017, waaruit blijkt dat mevrouw V.[…] sedert 13.02.1973 ingeschreven staat op het litigieus 

adres te LEDEGEM en verzoeker zelf op dit adres staat ingeschreven sedert 16.09.2014. 

Uit de objectieve stukken ter zake moge derhalve onomstreden blijken dat partijen zeer zeker 

gedurende minstens 1 jaar, voorafgaand aan de aanvraag, onafgebroken in België of een ander land 

hebben samengewoond. Zij woonden voor de aanvraag immers reeds 2 jaar en 3 maanden officieel 

samen en zij ook elkaar reeds 2 jaar kennen voorafgaand aan de aanvraag!! 

 

Voor verzoeker is het dan ook onbegrijpelijk dat verweerster in de aangevochten beslissing blijft stellen 

dat er in casu tussen partijen geen sprake is van een duurzame en stabiele relatie. 

Verweerster verwijst hierbij trouwens naar een door het ambt van de Procureur des Konings te 

BRUGGE uitgebracht negatief advies dd. 22.09.2016 nopens de wettelijke samenwoonst tussen 

partijen, dit terwijl de verklaring van wettelijke samenwoonst tussen partijen reeds werd geacteerd op 

01.06.2016 en deze op diezelfde datum van 01.06.2016 reeds werd ingeschreven in het Rijksregister!! 
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Het advies van het parket was in se overbodig daar de wettelijke samenwoonst tussen partijen reeds 

maanden voor dit advies door de ambtenaar werd aanvaard. Ambtenaar welke partijen de facto kent en 

weet dat zij een waarachtig koppel zijn dit tot op heden. 

 

Verzoeker verwijst hierna expliciet naar de artikelen 40 bis en 40 ter van de Vreemdelingenwet, welke 

luiden als volgt: 

Art. 40ter: ”(…)”; 

Art. 40bis: “(…)” 

 

Verzoeker kan dan enkel en alleen concluderen dat wanneer alle stukken erbij worden genomen, hij wel 

degelijk op afdoende wijze bewijs levert van een duurzame en stabiele relatie met Mevrouw M.V.[…]. 

 

Hierbij dient immers rekening te worden gehouden met de doelstelling van de voornoemde Richtlijn vrij 

verkeer (cfr supra). 

 

Verzoeker kan niet genoegzaam benadrukken dat de wettelijke samenwoonst tussen hem en zijn 

partner, mevrouw V.[….] reed werd geacteerd en geregistreerd in het Rijksregister per 01.06.2016 . 

 

Hiermee wil(d)en zij de duurzaamheid van hun relatie bestendigen. 

 

Zij hadden al een ononderbroken relatie sedert zeer zeker veel meer dan wettelijke vereiste 2 jaar en 

woonden sinds juni 2014 feitelijk en sedert 16.09.2014 officieel samen!! 

 

Hic et nunc leven partijen nog steeds samen aan het adres voornoemd te LEDEGEM. 

 

Naast dit gegeven kan toch niet gekeken worden. De eenheid van dit feitelijk gezin dient te worden 

gevrijwaard. 

 

Verzoeker meent dan ook dat dit middel als gegrond voorkomt. 

(…) 

 

Doordat verwerende partij weigert aan verzoeker een verblijfskaart van een familielid van een burger 

van de Unie toe te kennen. 

 

Terwijl het evenredigheidsbeginsel vereist dat de keuze die een bestuur in de uitoefening van een 

discretionaire bevoegdheid maakt, niet tegen alle redelijkheid ingaat. 

 

Zodat de aangevochten beslissing de geciteerde beginsel schendt 

 

Toelichting 

Het evenredigheidsbeginsel als concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel, laat de Raad niet toe 

het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het onwettig te bevinden indien het tegen alle 

redelijkheid ingaat ( RvS nr. 126.520, 17 december 2003). 

 

De Raad kan ter zake enkel optreden wanneer het bestuur een kennelijk onredelijk gebruik maakt van 

zijn beoordelingsvrijheid, wat voor onderhavig geval neerkomt op de vraag stellen of verwerende partij 

zich kennelijk onredelijk opgesteld heeft als hij, niettegenstaande de specifieke situatie van verzoeker , 

de voorliggende gegevens geen verblijfskaart toekent aan verzoeker. 

 

De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt het 

redelijkheidsbeginsel, wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe 

het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. 

 

Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een 

beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk is 

genomen. (RvV arrest nr. 28 480 van 10 juni 2009, in de zaak RvV X/II). 

 

Dat is in casu het geval. 

 

Verzoeker verwijst dienaangaande naar de specificiteit van zijn situatie zoals supra uiteengezet. 
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In alle redelijkheid kan dan ook niet begrepen worden waarom verweerster ervoor gekozen heeft 

(gebruik makende van zijn discretionaire bevoegdheid) om in de gegeven omstandigheden, zoals 

hierboven geschetst, een beslissing tot weigering van een verblijfskaart van en familielid van een burger 

van de Unie werd genomen. 

 

Dit te meer daar in de rechtsleer herhaaldelijk wordt gesteld dat voor de weigering (of beëindiging) van 

het verblijfsrecht de Dienst Vreemdelingenzaken een evenredigheidstoets dient uit te voeren. 

 

Toets welke er in bestaat dat de Dienst Vreemdelingenzaken, enerzijds, het feit dat een bepaalde 

voorwaarde voor gezinshereniging met een Belg niet (meer ) vervuld zou zijn / is dient af te wegen 

tegen, anderzijds, de verblijfsduur, leeftijd, gezondheid, gezins- en economische situatie, de sociale en 

culturele integratie in België en de bindingen met het land van herkomst. 

 

In casu heeft verzoeker zijn banden met het land van herkomst reeds verbroken in 2011. 

 

Hij heeft zich alhier goed geïntegreerd en wenst hier met zijn partner zijn verder leven uit te bouwen. 

 

Het redelijkheidsbeginsel werd dan ook duidelijk geschonden bij het nemen van de bestreden 

beslissing. 

 

Het middel is dan ook gegrond. 

 

(…) 

 

Doordat de motivering in rechte en in feite aanwezig dient te zijn en deze motivering tevens afdoende of 

deugdelijk dient te zijn. 

 

Terwijl de beslissing geenszins hieraan voldoet 

 

Zodat de aangevochten beslissing de genoemde artikelen schendt 

 

Toelichting 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 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. 

 

De litigieuze beslissing dd. 15.06.2017 uitgaande van verwerende partij bevat weliswaar een motivering 

in rechte (verwijzende naar art. 52 § 4 vijfde lid van het KB van 08.10.1981) en in feite, met name dat 

verzoeker niet voldoet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie 

maanden als familielid van een burger van de unie hierbij verwijzend naar het niet op afdoende wijze de 

duurzaamheid en stabiliteit van de relatie met de Belgische onderdaan te hebben aangetoond . 

 

Art. 3 van de wet van 29 juli 1991 op de motiveringsplicht stelt nochtans dat de motivering afdoende 

moet zijn. 

 

De term afdoende is herhaald door de rechtspraak van de Raad van State ontwikkeld als een motivering 

die deugdelijk moet zijn en meer dan een louter abstracte en een vormelijke stijlformule 

 (R.v.St. Umbreid nr. 76565 van 21 oktober 1998 e.a. geciteerd in A. Mast, Overzicht van het Belgisch 

administratief recht, nr. 664, 609). 
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De motivering moet draagkrachtig zijn, d.w.z. de aangehaalde redenen moeten volstaan om de 

beslissing te schragen. 

De motivering moet de betrokkene in staat stellen om met nuttig gevolg te kunnen opkomen tegen de 

bestuurshandeling in kwestie en moet het de rechter mogelijk maken zijn legaliteitscontrole uit te 

oefenen. 

 

In de rechtsleer (cfr www.vreemdelingenrecht.be) wordt, wat de toepassing betreft van artikel 40bis oud 

, artikel 40ter VW nieuw, telkenmale gesteld dat voor de weigering van het verblijfsrecht, de DVZ een 

evenredigheidstoets dient uit te voeren. 

 

Met andere woorden, de DVZ moet het feit dat een bepaalde voorwaarden voor gezinshereniging met 

een Belg niet (meer) vervuld is ( bij de aanvraag of tijdens de eerste 5 jaar van het verblijf), afwegen 

tegenover de verblijfsduur , leeftijd, gezondheid, gezins- en economische situatie, sociale en culturele 

integratie in België, tegenover de bindingen met het land van herkomst. 

 

Zoals reeds herhaaldelijk gesteld (cfr supra) onderhoudt verzoeker wel degelijk een duurzame en 

stabiele relatie met de Belgische onderdane, mevrouw V.[…] en vormen zijn een feitelijk gezin aan het 

adres voornoemd te LEDEGEM, dit sedert juni 2014. 

 

Verweerster stelt verder ten onrechte in de bestreden beslissing, zonder enig onderzoek, dat in casu 

geenszins sprake is van een duurzame en stabiele relatie hierbij verwijzende naar een advies van het 

parket. 

 

Verweerster legt de stukken welke verzoeker aan de gemeente bezorgde zo maar naast zich neer 

zonder enige verdere motivering ter zake. 

 

Wanneer verweerster zich de moete had getroost met LEDEGEM contact te nemen dat had zij dienen 

vast te stellen dat partijen sedert 16.09.2014!!! officieel op het zelfde adres zijn ingeschreven en de 

wettelijke samenwoonst reeds door LEDEGEM op 01.06.2016 werd geregistreerd in het Rijksregister. 

Deze officiële stukken zijn toch het bewijs bij uitstek van het duurzaam en stabiel karakter van hun 

relatie: zij tonen immers aan dat zij gedurende minstens één jaar, voorafgaand aan de aanvraag, 

onafgebroken in België of een ander land te hebben samengewoond. 

 

Verweerster motiveert geenszins waarom de klare en duidelijke bepalingen van de artikelen 40 bis en 

40 ter Vreemdelingenwet niet dienen te worden gerespecteerd! 

 

Het moge dan ook duidelijk zijn dat de motivering van de bestreden beslissing niet afdoende is. 

Tenslotte dient ook te worden gesteld dat de motivering uitgebreider moet zijn voor de beslissingen die 

op grond van een discretionaire bevoegdheid worden genomen (R.v.St., Stad BRUGGE, nr. 43556 van 

30 juni 1993, en andere arresten geciteerd in A. Mast, Overzicht van het Belgisch administratief recht, 

Op.Cit. nr. 664, 610). 

 

Verweerster had in deze een discretionaire bevoegdheid. 

 

Een duidelijke concrete gemotiveerde belangenafweging gebeurde evenwel niet. 

 

Ook hier dient verzoeker tot in den treure te verwijzen naar de doelstelling van de Europese richtlijn vrij 

verkeer. 

 

Verzoeker verwijst hierbij expliciet naar de evenredigheidsoefening welke verwerende partij dient te 

maken ( cfr supra). 

 

Met de term "afdoende" wordt in de jurisprudentie tevens gerefereerd dat de motivering in rechte en in 

feite evenredig moet zijn met het belang van de genomen beslissing, dat er bijgevolg een verband moet 

zijn tussen het belang, de aard en het voorwerp van de beslissing, aan de ene kant, en het belang dat 

wordt gehecht aan de motivering, aan de andere kant (R.v.St., Terleau en Simonet, nr. 43852 van 12 

augustus 1993, Geldof, nr. 77732, van 18 december 1998). 

 

Het spreekt vanzelf dat het belang welke verzoeker heeft levensgroot is; dat hij hier in België mag 

blijven in de nabijheid van zijn levenspartner. 
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Dat verzoeker hier verder mag verblijven weegt helemaal niet op tegen welk belang dan ook dat de 

verwerende partij zou hebben. 

 

Een duidelijke concrete gemotiveerde belangenafweging gebeurde evenwel niet. Dit te meer daar niet 

ten laste valt van de Belgische overheid. 

 

Dat dit middel dan ook gegrond voorkomt. 

 

(…) 

 

Doordat drie fundamentele normen ten grondslag liggen aan de beginselen van behoorlijk bestuur: 

objectiviteit, evenwichtigheid en zorgvuldigheid. 

 

Terwijl de aangevochten beslissing duidelijk geenszins alle relevante factoren en omstandigheden in 

aanmerking werden genomen. 

 

Zodat de aangevochten beslissing het geciteerde algemeen beginsel van behoorlijk bestuur schendt 

 

Toelichting 

Het zorgvuldigheidsbeginsel is het beginsel dat inhoudt dat bij de voorbereiding en het nemen van 

beslissingen alle relevante factoren en omstandigheden dienen te worden afgewogen. 

 

Formele zorgvuldigheid heeft betrekking op de procedure die is gevolgd bij het tot stand komen en het 

uitvoeren van een besluit welke procedure behoorlijk en correct dient te zijn. 

 

Materiële zorgvuldigheid heeft betrekking op de behoorlijke en correcte inhoud en betekenis van een 

besluit. 

 

Bij de studie van dezelfde zorgvuldigheidsplicht moet niet alleen aandacht worden besteed aan de 

zorgvuldige besluitvorming, maar ook aan het zorgvuldig handelen. 

 

Kortom de overheid die over de beoordelingsbevoegdheid beschikt om een besluit te nemen moet er in 

de eerste plaats voor zorgen dat haar alle mogelijke nuttige gegevens worden bezorgd opdat zij zou 

geïnformeerd zijn. 

 

In casu - bij nazicht van de litigieuze beslissing van verwerende partij – dient verzoeker tot het besluit te 

komen dat tegenpartij niet enkel niet correct is in haar motivering (verzoeker en zijn partner 

onderhouden wel degelijk een duurzame en stabiele relatie), doch dat zij zich nimmer de moeite heeft 

getroost, wanneer zij diende vast te stellen dat de voorgelegde documenten niet zouden volstaan, om 

nader contact op te nemen met verzoeker of het gemeentebestuur en hen te verzoeken meer 

duidelijkheid te verschaffen. 

 

Wanneer verwerende partij zich deze kleine moeite had getroost dan had zij dienen vast te stellen dat 

verzoeker wel degelijk een duurzame en stabiele relatie onderhoud met een Belgische onderdane. 

Verwerende partij verkoos evenwel alles op zijn beloop te laten – in tegendeel zelfs de indruk te bieden 

dat alles wel OK was - om vervolgens als donderslag bij heldere hemel - een weigeringsbeslissing te 

nemen. 

 

Dit niettegenstaande het gegeven dat wanneer verzoeker de website www.vreemdelingenrecht.be er op 

naslaat nopens de beslissingsmacht van verweerster uitdrukkelijk stelt : 

“Indien de DVZ het recht op verblijf niet erkent, krijgt het gezinslid een bijlage 20, al dan niet met een 

bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Alvorens het verblijfsrecht te weigeren moet de DVZ steeds rekening houden met alle elementen van 

het dossier: de duur van het verblijf in België, de leeftijd, de gezondheidstoestand, gezins- en 

economische situatie, sociale en culturele integratie in België en de banden met het herkomstland.” 

 

In casu heeft verwerende partij met geen één van deze elementen rekening gehouden. 

 

De situatie van verzoeker is nochtans zeer specifiek. 
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Hij verblijft reeds geruime tijd in België, onderhoudt reeds geruime tijd een relatie met de Belgische 

onderdane, mevrouw V.M.[…] 

 

Verzoeker meent dan ook dat dit middel als gegrond naar voor komt. 

(…) 

 

Doordat aan hét fundamentele rechtsbeginsel welke aan de gehele rechtsorde ten grondslag ligt, het 

rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel is. 

 

Terwijl de aangevochten beslissing duidelijk deze beginselen naast zich neerlegt 

 

Zodat de aangevochten beslissing de geciteerde algemene beginselen van behoorlijk bestuur schendt 

 

Toelichting 

Het rechtszekerheids- vertrouwensbeginsel is een beginsel van behoorlijk bestuur dat inhoudt dat 

gerechtvaardigde verwachtingen welke door het bestuur bij de rechtsonderhorigen zijn gewekt zo 

enigszins mogelijk moeten worden gehonoreerd, op gevaar anders het vertrouwen dat de 

rechtsonderhorigen stellen in het bestuur te misleiden. 

 

De Raad van State omschreef het vertrouwensbeginsel als 

“… één der beginselen van behoorlijk bestuur krachtens hetwelk de burger moet kunnen betrouwen op 

een vaste gedragslijn van de overheid, of op toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete 

geval heeft gedaan” ( zie R. v.St. Eeckhout, nr. 32893, 28 juni 1989). 

 

Uit hetgeen hierboven werd gesteld moge duidelijk zijn dat verzoeker een aanvraag gezinshereniging 

indiende. 

 

Steeds heeft verzoeker op correcte wijze gehandeld. Hij overhandigde zelfs meer stukken aan de 

gemeente niettegenstaande de bijlage 19 ter expliciet verzocht om voor te leggen : bewijs van 

voldoende bestaansmiddelen van de Belg, bewijs van behoorlijke huisvesting (eigendomsakte) en 

bewijs ziektekostenverzekering van de Belg en zijn familie. 

 

Binnen de vooropgestelde termijn van 3 maanden heeft verzoeker alle nodige bewijsstukken 

overgemaakt aan de gemeente. De aanvraag werd op geen enkel ogenblik geweigerd door de 

gemeente en werd wel degelijk doorgestuurd naar de bevoegde diensten te BRUSSEL. 

 

Verzoeker mocht er van uitgaan dat, wat zijn situatie betrof, alles in orde was. 

 

Pas na verloop van de voorgeschreven termijnen mocht verzoeker, als donderslag bij heldere hemel, 

een beslissing ontvangen waarbij gesteld werd dat hij niet voldeed aan de voorwaarden om te genieten 

van een het recht van verblijf van meer dan drie maanden als familielid van een burger van de unie. 

 

Met andere woorden, verwerende partij had bij verzoeker het vertrouwen gewekt dat alles in orde was 

nopens de door haar voorgelegde documenten. 

 

Dit te meer daar zij zich wel degelijk in een zeer specifieke situatie bevond ( langdurig verblijf alhier, 

stabiele relatie met een Belgisch onderdaan – onomstreden voldaan aan de voorwaarden zoals 

vooropgesteld in de artikelen 40 bis / 40 ter vreemdelingenwet cfr supra ) waaromtrent een 

evenredigheidsoefening dient te worden uitgevoerd. 

 

Verzoeker meent dan ook terecht dat het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel flagrant werd 

geschonden . 

 

Verzoeker meent dan ook dat middel als gegrond naar voor komt.” 

 

2.2.2. De verwerende partij repliceert als volgt op de middelen van de verzoekende partij: 

 

“De kritiek van de verzoekende partij kan niet worden aangenomen.  

 

De bestreden beslissing maakt uitdrukkelijk melding van de volgende elementen:  
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“(…).”  

Uit de omstandige motivering van de bestreden beslissing blijkt afdoende om welke redenen de 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve  

Vereenvoudiging heeft besloten tot de weigering van het verblijf van meer dan drie maanden, met bevel 

om het grondgebied te verlaten (bijlage 20).  

 

De verzoekende partij diende een aanvraag in van de verblijfskaart van een familielid van een 

Unieburger, als partner duurzame relatie van een Belgische onderdaan, dit in toepassing van de 

artikelen 40bis en 40ter van de Vreemdelingenwet.  

 

Door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve 

Vereenvoudiging werd op basis van de stukken van het administratief dossier echter allerminst kennelijk 

onredelijk vastgesteld dat de verzoekende partij onvoldoende heeft bewezen een duurzame en stabiele 

relatie met de Belgische referentiepersoon te onderhouden.  

 

Verweerder benadrukt dat door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast 

met Administratieve Vereenvoudiging allerminst kennelijk onredelijk verwezen wordt naar het 

ongunstige advies van de Procureur des Konings, waarin een veelheid aan elementen werd 

aangehaald, dewelke er op wijzen dat de verklaring wettelijke samenwoning kennelijk uitsluitend werd 

afgelegd met het oog op het verwerven van een verblijfsrechtelijk voordeel voor de verzoekende partij.  

 

Terwijl in de stukken van het administratief dossier tevens een e-mailbericht steekt van het Openbaar 

Ministerie, met de melding dat ook na de registratie van de verklaring van wettelijke samenwoning, 

verder onderzoek wordt gevoerd, in het licht van artikel 79ter van de Vreemdelingenwet.  

 

Artikel 79ter van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  “(…)”  

Gelet op het feit dat het Openbaar Ministerie blijft volharden in haar initiële standpunt dat de verklaring 

wettelijke samenwoning voor de verzoekende partij slechts een vehikel is om verblijfsrecht te bekomen, 

heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve 

Vereenvoudiging allerminst kennelijk onredelijk overwogen dat niet is voldaan aan de voorwaarden van 

de artikelen 40bis en 40ter van de Vreemdelingenwet  

 

Verweerder beklemtoont dat de verzoekende partij overeenkomstig artikel 40bis van de 

Vreemdelingenwet diende aan te tonen een duurzame en stabiele relatie te onderhouden met de 

Belgische referentiepersoon.  

 

De verzoekende partij meent dat zij in dit kader kon volstaan met bewijzen voor te leggen dat zij reeds 

gedurende minstens één jaar voorafgaand aan de aanvraag tot gezinshereniging samenwoont met de 

Belgische referentiepersoon, doch dergelijk uitgangspunt kan niet worden aangenomen.  

 

Inderdaad kan niet ernstig worden voorgehouden dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging een aanvraag tot gezinshereniging zou 

moeten inwilligen, louter omwille van het feit dat een bewijs van samenwoonst kan worden voorgelegd. 

Terwijl uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat er ernstige redenen zijn om te twijfelen aan 

de oprechte relationele intenties van de verzoekende partij.  

 

Het zou manifest strijden met de ratio legis van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet, alsook met de 

Richtlijn 2004/38/EG om een gezinshereniging in te willigen aan een verzoekende partij, die kennelijk de 

wettelijke samenwoning misbruikt om een verblijfsrechtelijk voordeel te verwerven.  

 

Verweerder benadrukt dat het voorschrift van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet, alsdat het 

duurzaam en stabiel karakter van de relatie wordt aangenomen indien een jaar samenwoonst 

voorafgaand aan de aanvraag tot gezinshereniging wordt bewezen, uiteraard enkel kan worden 

toegepast, indien er in het administratief dossier geen objectieve stukken steken waaruit blijkt dat er 

allesbehalve sprake is van een oprechte duurzame en stabiele partnerrelatie.  

 

De beschouwingen van de verzoekende partij kunnen niet worden aangenomen.  

 

Er kan eenvoudigweg niet anders worden voorgehouden dan dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging op kennelijk 
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redelijke wijze rekening heeft gehouden met het feit dat het Openbaar Ministerie na gedegen onderzoek 

heeft vastgesteld dat de voorgehouden relatie van de verzoekende partij een schijnrelatie betreft.  

 

Terwijl het evenzeer van belang is te herhalen dat uit de stukken van het administratief dossier, zijnde 

het e-mailbericht van 16.11.2016, uitdrukkelijk blijkt dat het Openbaar Ministerie zich niet kan verzoenen 

met het feit dat de verklaring wettelijke samenwoning toch werd geregistreerd, niettegenstaande het 

verleende ongunstige advies dienomtrent.  

 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende te worden besloten tot de weigering van het 

verblijf van meer dan drie maanden, met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20).  

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels.  

 

Het eerste middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen. 

(…) 

De kritiek van de verzoekende partij kan niet worden aangenomen.  

 

De verweerder laat gelden dat de keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire 

bevoegdheid maakt, slechts het redelijkheidsbeginsel schendt wanneer men op zicht van de opgegeven 

motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen.   

 

“(…).”  (onder meer Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 24.638 van 17 maart 2009)  

 

Gelet op het feit dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met 

Administratieve Vereenvoudiging uitdrukkelijk verwijst naar het ongunstig advies dd. 22.09.2016, alsook 

uitdrukkelijk besluit dat de voorgehouden relatie van de verzoekende partij kennelijk een schijnrelatie 

betreft, kan de verzoekende partij niet ernstig voorhouden dat “in alle redelijkheid niet kan worden 

begrepen waarom de bestreden beslissing werd genomen”.  

 

Verweerder herhaalt dat geen redelijke betwisting kan bestaan nopens het feit dat artikel 40bis van de 

Vreemdelingenwet uitsluitend gezinshereniging tussen partners toelaat in het kader van een oprechte 

partnerrelatie.  

 

Bijgevolg komt het de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met 

Administratieve Vereenvoudiging wel degelijk toe om te besluiten tot de weigering van het verblijf van 

meer dan drie maanden, met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20), indien uit de stukken 

van het administratief dossier blijkt dat de relatie waarop men zich beroept een schijnrelatie betreft.  

 

Er kan niet dienstig anders worden voorgehouden.  

 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende te worden besloten tot de weigering van het 

verblijf van meer dan drie maanden, met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20).  

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels.  

 

Het derde middel kan evenmin worden aangenomen.  

 

(…) 

 

Betreffende de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991 en van artikel 

62 Vreemdelingenwet, laat de verweerder gelden dat bij lezing van het inleidend verzoekschrift van 

verzoekende partij blijkt dat zij daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar dat zij er ook in slaagt 

de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te 

hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing.  
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De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 

1994, z.p.).  

 

De formele motiveringsplicht, vervat in de wetsartikelen waarvan verzoekende partij de schending 

aanvoert, heeft immers geen ander doel dan het in kennis stellen van de bestuurde van de redenen die 

ten grondslag liggen aan de te zijnen of te haren opzichte genomen bestuursbeslissing, zodanig dat 

deze in staat is om te oordelen of het zinvol is om daartegen op te komen met de ter beschikking 

staande rechtsmiddelen (R.v.St. nr. 60.751, 4.7.1996, T.B.P. 1996, 698), terwijl de voormelde 

vaststelling impliceert dat deze wettelijke doelstelling is bereikt.  

 

De naleving van de genoemde plicht houdt daarentegen geen verband met de inhoudelijke juridische of 

feitelijke correctheid van de tot uitdrukking gebrachte motieven (cf. wat inhoudelijke juridische 

correctheid betreft, naar analogie, Cass., 10.1.1979, Arr. Cass. 1978-79, 522; alsook wat feitelijke 

correctheid betreft: R.v.St. nr. 44.948, 18.11.1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p.; Antwerpen, 16.6.1998, F.J.F. 

1998, 693).  

 

Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud daarvan verzoekende partij het 

genoemde inzicht verschaft en aldus volstaat om haar toe te laten de bedoelde nuttigheidsafweging te 

maken.  

 

De bestreden beslissing is immers genoegzaam met redenen omkleed, aangezien daarin zowel haar 

juridische grondslag als haar feitelijke grondslag zijn vermeld.  

 

Deze vermeldingen laten verzoekende partij toe kennis te hebben van de gronden op basis waarvan 

werd besloten tot de weigering van het verblijf van meer dan drie maanden, met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 20) en maken dat het doel is bereikt dat met het bestaan van de 

betrokken formele motiveringsverplichting wordt beoogd.  

 

Het normdoel dat ten grondslag ligt aan de in het besproken middel als geschonden aangeduide 

wetsartikelen is bereikt en de bestreden beslissing is genoegzaam gemotiveerd.  

De uiteenzetting van verzoekende partij kan aan het voorgaande geen afbreuk doen, temeer nu de 

beschouwingen van verzoekende partij niet dienstig in verband kunnen worden gebracht met de door 

haar geschonden geachte rechtsregels.  

 

Gelet op het voorgaande is de verweerder de mening toegedaan dat dit aspect van het vierde middel 

van verzoekende partij onontvankelijk, minstens ongegrond is.  

 

Voor het geval de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen hier toch anders over zou denken en dus 

louter subsidiair, merkt de verweerder bijkomend nog op dat de feitelijke en juridische beschouwingen 

die in de uiteenzetting van verzoekende partijvoorkomen bovendien niet pertinent zijn.  

 

In zoverre de verzoekende partij voorhoudt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging ten onrechte, zonder enig onderzoek, zou hebben 

besloten tot de bestreden beslissing, benadrukt verweerder nog dat uit de omstandige motivering van de 

bestreden beslissing wel degelijk afdoende blijkt om welke reden de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging heeft besloten dat 

het duurzaam en stabiel karakter van de voorgehouden relatie niet afdoende is aangetoond.  

 

Er kan niet ernstig anders worden beweerd.  

 

Verweerder benadrukt dat de loutere langdurige samenwoonst van de verzoekende partij en de 

Belgische referentiepersoon, dewelke als dusdanig niet wordt betwist, niet volstaat om afbreuk te doen 

aan het geheel van vaststellingen van het Openbaar Ministerie, op grond waarvan werd besloten dat de 

voorgehouden relatie kennelijk een schijnrelatie betreft.  

 

Zonder een volledig overzicht te willen geven, wijst verweerder onder meer op volgende hoogst 

opmerkelijke vaststellingen:  

- een leeftijdsverschil van meer dan 20 jaar ;  

- geen sprake van enige seksuele relatie ;  

- de Belgische referentiepersoon is 66% invalide ;  
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- vele eerdere vruchteloze pogingen van de verzoekende partij om verblijf in het Rijk te verwerven ;  

- zeer gebrekkige communicatie, bij gebrek aan een gemeenschappelijke taal ;  

- summiere wederzijdse kennis van elkaars personalia ;  

- tegenstrijdige verklaringen nopens elementen dewelke essentieel kunnen worden geacht in het kader 

van een relatie ;  

- …  

 

De verzoekende partij gaat aan voormelde overwegingen, dewelke in de bestreden beslissing uitgebreid 

worden aangehaald, volkomen voorbij in hun inleidend verzoekschrift. Geheel ten onrechte meent de 

verzoekende partij zich te kunnen beperken tot de vaststelling dat zij gedurende meer dan een jaar 

voorafgaand aan de aanvraag tot gezinshereniging samenwoont met de Belgische referentiepersoon.  

 

De officiële stukken nopens de samenwoonst op hetzelfde adres, zijn evenwel op geen enkele wijze van 

aard om afbreuk te doen aan de vaststelling dat het geheel van voormelde elementen uitsluit dat er 

tussen de verzoekende partij en de Belgische referentiepersoon sprake is van een oprechte duurzame 

en stabiele partnerrelatie.  

 

Verweerder merkt op dat het vermoeden van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet, met name het 

duurzaam en stabiel karakter van een relatie in drie welomschreven hypotheses moet worden geacht te 

zijn aangetoond, uiteraard slechts strekt bij gebrek aan duidelijke tegenindicaties van een waarachtige 

partnerrelaties.  

 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende te worden besloten tot de weigering van het 

verblijf van meer dan drie maanden, met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20).  

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels.  

 

Het vierde middel kan evenmin worden aangenomen. 

(…) 

 

De verzoekende partij acht de voormelde rechtsregels geschonden, doordat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging zich nooit de 

moeite heeft getroost om contact op te nemen met de verzoekende partij of het gemeentebestuur om 

bijkomende duidelijkheid te verschaffen.  

 

Zowel wat betreft de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur als wat betreft het 

hoorrecht dat deel uitmaakt van de rechten van verdediging, dat een algemeen beginsel van Unierecht 

is, wijst verweerder erop dat deze beginselen niet onverkort gelden,  

 

Het vervullen van de hoorplicht heeft slechts zin heeft voor zover het horen van de betrokkene de 

overheid informatie kan opleveren die haar behoedt voor een vals beeld van de feiten of die haar 

appreciatie van de feiten kan beïnvloeden (RvS 21 juni1999, nr. 81.126). Met andere woorden kan het 

niet voldoen aan de hoorplicht slechts dan tot de vernietiging van de aan de verzoeker opgelegde 

nadelige beslissing leiden indien de verzoeker bij het vervullen van zijn hoorrecht informatie kan 

aanreiken op grond waarvan de gemachtigde van de Staatssecretaris zou kunnen overwegen om deze 

nadelige beslissing niet te nemen dan wel een voor de betrokkene minder nadelig beslissing te nemen 

(R.v.V. nr. 126.857 d.d. 09.07.2014).  

 

Luidens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie leidt een schending van de rechten van de 

verdediging, in het bijzonder het recht om te worden gehoord, naar Unierecht pas tot nietigverklaring 

van het na afloop van de administratieve procedure genomen besluit, wanneer deze procedure zonder 

deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, 

M.G. e.a., ro. 38 met verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C 301/87, 

Jurispr. blz. I 307, punt 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 288/96, Jurispr. blz. 1 8237, punt 

101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. 

I 9147, punt 94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 P, punt 80).  
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Hieruit volgt dat niet elke onregelmatigheid bij de uitoefening van het hoorrecht tijdens een 

administratieve procedure een schending van het hoorrecht oplevert.  

 

Voorts is niet elk verzuim om het hoorrecht te eerbiedigen zodanig dat dit stelselmatig tot de 

onrechtmatigheid van het genomen besluit leidt. (HvJ 10 september 2013, C383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 

39). Om een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, dient aan de hand van de specifieke feitelijke 

en juridische omstandigheden van het geval te worden nagegaan of er sprake is van een 

onregelmatigheid die het hoorrecht op zodanig wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een 

andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 40).  

 

In casu kan verweerder enkel vaststellen dat verzoekende partij zich beperkt tot een theoretisch betoog 

en nergens aangeeft welke informatie zij aan de gemachtigde had kunnen verschaffen die ertoe zou 

hebben geleid dat de besluitvorming inzake de bestreden beslissing een andere afloop had kunnen 

hebben.  

 

Het is aan de verzoekende partij om aan te duiden dat zij de gemachtigde informatie had kunnen 

verschaffen die van invloed kan zijn op de bestreden beslissing. In de gegeven omstandigheden en bij 

gebrek aan nadere duiding vanwege de verzoekende partij kan de aangevoerde schending van het 

hoorrecht zoals vervat in de rechten van verdediging als algemeen beginsel van het Unierecht of van de 

hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur dan ook niet tot de vernietiging van de 

bestreden beslissing leiden.  

 

Zie in die zin:  

“(…).” (R.v.St. nr. 233.719 van 3 februari 2016)  

 

In zoverre de verzoekende partij nog voorhoudt dat door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging ten onrechte geen rekening werd 

gehouden met haar specifieke situatie, in het bijzonder de relatie met de Belgische onderdaan, 

benadrukt verweerder dat de bestreden beslissing net werd genomen omdat de relatie met de Belgische 

onderdaan kennelijk een schijnrelatie betreft.  

 

Terwijl nergens uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij een slechte 

gezondheidstoestand zou hebben, dan wel op andere wijze een beschermenswaardig gezinsleven in 

het Rijk zou onderhouden. De verzoekende partij beperkt zicht voorts tot een verwijzing naar de “sociale 

en culturele integratie in het Rijk” doch zij beperkt zich tot theoretische beschouwingen dienaangaande.  

Hoe dan ook moet worden vastgesteld dat een vreemdeling, die het instituut van de wettelijke 

samenwoning kennelijk tracht te misbruiken om de in België vigerende verblijfsreglementering te 

omzeilen, geen blijk geeft van een oprechte integratie in het Rijk. Dergelijke bedrieglijke intenties 

kunnen uiteraard op generlei wijze worden gedoogd.  

 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende te worden besloten tot de weigering van het 

verblijf van meer dan drie maanden, met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20).  

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels, het zorgvuldigheidsbeginsel incluis. 

  

Het vijfde middel kan evenmin worden aangenomen.  

(…) 

 

De verzoekende partij acht de voormelde rechtsregels geschonden, doordat zij er meende van uit te 

mogen gaan dat alles in orde was in het kader van de aanvraag tot gezinshereniging. De verzoekende 

partij meent dat bij haar het vertrouwen gewekt was dat alles in orde was nopens de voorgelegde 

documenten.  

 

Verweerder benadrukt dat de verzoekende partij ten onrechte de mening lijkt toegedaan dat de 

vooropgestelde termijn van drie maanden, waarbinnen zij bewijsstukken met betrekking tot haar 

aanvraag tot gezinshereniging diende voor te leggen, door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging reeds diende te worden aangewend om 

een weigeringsbeslissing te nemen.  
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In weerwil van hetgeen de verzoekende partij kennelijk meent dient het gemeentebestuur 

overeenkomstig artikel 52, §2 van het KB dd. 08.10.1981 in de vermelde periode van drie maanden 

slechts na te gaan of documenten worden voorgelegd, waaruit principieel en theoretisch zou kunnen 

blijken dat de voorwaarden van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet vervuld zijn.  

 

Vervolgens dient het gemeentebestuur het integrale dossier door te sturen aan de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging;  

 

Het is evenwel uitsluitend de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met 

Administratieve Vereenvoudiging die over de bevoegdheid beschikt om na te gaan of de door de 

verzoekende partij voorgelegde documenten ook daadwerkelijk volstaan om te bewijzen dat aan de door 

artikel 40bis e.v. van de Vreemdelingenwet gestelde voorwaarden is voldaan.  

 

Gelet op het voorgaande mist de kritiek van de verzoekende partij grondslag, waarbij zij aanvoert dat de 

gemeente van bij aanvang duidelijk had moeten maken dat het duurzame en stabiele karakter van de 

relatie op grond van de voorliggende stukken niet zou worden aanvaard. De gemeente heeft hierin 

immers geen zeggenschap of beoordelingsbevoegdheid.  

 

De kritiek van de verzoekende partij kan niet worden aangenomen.  

 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende te worden besloten tot de weigering van het 

verblijf van meer dan drie maanden, met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20).  

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels.  

 

Het zesde middel kan evenmin worden aangenomen” 

 

2.1.3. De in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke 

motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

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

beoordelen 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.  

 

In het verzoekschrift stelt de verzoekende partij zelf dat de eerste bestreden beslissing een motivering in 

rechte en in feite bevat, maar heeft zij verdere inhoudelijke kritiek op de gebruikte motieven. De 

verzoekende partij maakt dus niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt om te 

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

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103). Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aannemelijk gemaakt. Dit 

onderdeel van het middel is ongegrond.  

 

2.1.3.1. De Raad merkt op dat de verzoekende partij de bestreden beslissingen inhoudelijk bekritiseert, 

zodat het middel dient te worden bekeken vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. 

Nazicht van de materiële motiveringsplicht houdt in casu nazicht in van artikel 40bis van de 

Vreemdelingenwet, daar de bestreden weigeringsbeslissing op deze bepaling is gegrond.   

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

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 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. 
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In casu dient de verzoekende partij een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van een 

Belg, met name in de hoedanigheid van partner, in het kader van een overeenkomstig de wet 

geregistreerd partnerschap. Hiervoor moet de verzoekende partij voldoen aan de voorwaarden 

opgelegd in artikel 40bis, §2, 2° van de Vreemdelingenwet.  

 

Artikel 40bis, §2, 2° van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 

1° (…) 

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; (2) 

d) ongehuwd zijn en geen duurzame en stabiele partnerrelatie hebben met een andere persoon; 

e) geen personen zijn bedoeld in artikelen 161 tot 163 van het Burgerlijk Wetboek; 

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

voltrekking van het huwelijk op basis van artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek..” 

 

In casu wordt de aanvraag van een verblijfskaart geweigerd omdat de gemachtigde van de 

staatssecretaris oordeelt dat de verzoekende partij onvoldoende bewijst dat zij een duurzame relatie 

heeft met de referentiepersoon.  

 

De bewijslast inzake het aantonen van een duurzame en stabiele partnerrelatie is, bij gebrek aan enige 

reglementaire bepaling aangaande de bewijsstukken die kunnen worden overgelegd, vrij. De 

gemachtigde van de staatssecretaris beschikt over een zeer ruime appreciatiebevoegdheid bij de 

beoordeling van de neergelegde stukken, waarop de Raad enkel vermag een marginale 

wettigheidstoetsing uit te oefenen.  

 

In casu heeft de verzoekende partij de volgende documenten neergelegd om te bewijzen dat zij een 

duurzame en stabiele relatie onderhoudt met de Belgische referentiepersoon:  

- Akte van wettelijke samenwoonst d.d. 1 juni 2016;  

- Uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit blijkt dat de verzoekende partij sinds 6 oktober 2014 op 

hetzelfde adres staat ingeschreven als de referentiepersoon; 

- Meerdere foto’s van de verzoekende partij en de referentiepersoon;  

 

In de eerste bestreden beslissing wordt niet betwist dat de verzoekende partij op 1 juni 2016 een 

wettelijke samenwoonst heeft ondertekend, samen met de Belgische referentiepersoon. Er wordt echter 

tevens gemotiveerd dat op 22 september 2016 de procureur des Konings te Brugge een negatief advies 

heeft uitgebracht met betrekking tot de registratie van het partnerschap. Dit advies luidt als volgt:  

 

“Uit de stukken is gebleken dat I.K.[…] een kopie van een vervallen paspoort voorlegt. Vooraleer een 

officieel stuk kan worden opgemaakt, zijnde in casu een verklaring van wettelijke samenwoonst, dient 

100% zekerheid te bestaan omtrent de identiteit van betrokkene en dient desgevallend het rijksregister 

te worden aangepast, conform de geldende regels. 

 

De wettelijke samenwoning is een vormgebonden overeenkomst waardoor twee partners toetreden tot 

een wettelijke regeling en zo een duurzame en stabiele partnerrelatie uit te bouwen. Er dient dus 
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onderzocht te worden of de wettelijke samenwoning tussen tussen I.K.[…] en V.M.[…] voldoet aan deze 

bij wet gestelde vereiste. 

 

Het is duidelijk dat een duurzame en stabiele partnerrelatie tussen twee mensen een uitermate ernstige 

aangelegenheid is, die verregaande wettelijke consequenties heeft en dus duidelijk verschilt van het 

feitelijk samenwonen. 

 

Er mag dan ook van uitgegaan worden dat de partners nopens het afsluiten van een 

samenlevingscontract zich onder meer goed zullen beraden, de tijd nemen om mekaar echt te leren 

kennen en dit juist allemaal om de gewenste duurzame levensgemeenschap te vormen en te doen 

slagen. In casu werd dit duidelijk niet gedaan, integendeel. 

 

1. Tussen I.K.[…] en V.M.[…] bestaat een zeer groot leeftijdsverschil. V.M.[…] is immers 22 jaar ouder 

dan I.K.[…]. In combinatie met andere factoren, vormt dit een ernstige aanduiding dat een schijn-

wettelijke samenwoning wordt beoogd. 

 

2. Er kan niet voorbijgegaan worden aan de precaire verblijfssituatie van I.K.[…]. 

De heer I.[…]  verklaarde bij zijn asielaanvraag van 18.08.2011 dat hij het grondgebied op 09.08.2011 

was binnen gekomen. In zijn interview gaf hij aan sinds 1985 samen feitelijk samen te wonen met 

mevrouw O.M.[…] (°20.03.1972 te Ishan – Edo State, Nigeria), met wie hij 4 kinderen heeft. De heer 

I.[…]  wist ten tijde van het interview niet waar zijn partner en kinderen verbleven. Het asielverzoek werd 

geweigerd door het CGVS (Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen) op 

20.02.2012. 

 

Ook na beroep bij de RVV (Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen) bleef de weigeringsbeslissing 

behouden. 

 

Intussen diende de heer I.[…]  op 11.05.2012 ook een regularisatieaanvraag art. 9ter (medische 

gronden), maar dit verzoek werd onontvankelijk verklaard op 27.08.2012. Mevrouw V.[…]  werd in de 

aanvraag niet vermeld. 

 

Daarnaast werd op 13.06.2012 ook een regularisatieaanvraag art.9bis ingediend te Wevelgem, maar 

ook deze aanvraag werd op 31.05.2013 onontvankelijk verklaard. Ook in dit verzoek werd mevrouw 

V.[…]  niet vermeld. Er werd op 06.06.2013 instructie verstuurd naar de gemeente Wevelgem om het 

attest van immatriculatie in te trekken of niet meer te verlengen. Een bijlage 13quinquies (Bevel om het 

grondgebied te verlaten - asielzoeker) werd per aangetekend schrijven naar de woonplaats van de heer 

I.[…]  gestuurd. 

 

Op 19.09.2014 ontving Dienst Vreemdelingenzaken een schrijven van uw dienst met de melding dat de 

heer I.[…] er zich had aangeboden voor inschrijving te […]; het adres van mevrouw V.[…]. Daarbij legde 

hij een Nigeriaans paspoort met twee visa voor kort verblijf voor, afgeleverd door de Nederlandse 

autoriteiten. Er werd een SEFOR-procedure opgestart, maar de heer I.[…]  kon niet worden 

aangetroffen op zijn opgegeven verblijfsadres te […]. De politieagent die op 29.09.2014 de controle 

uitvoerde stelde in zijn verslag: “Betrokkene zijn kledij is in de woning aanwezig. Hij komt op 

onregelmatige tijdstippen langs om kledij op te halen. Slaapt op verschillende locaties. Zou in Antwerpen 

verblijven bij een priester, maar normaal verblijft hij te […]. 

Er werd gevraagd om een afspraak te maken via V.M.[…], maar dat is mislukt.  

 

Betrokkene vertrouwt het niet en duikt onder in Antwerpen. Geen adres gekend.” 

 

De heer I.[…]  diende op 22.10.2014 opnieuw een regularisatieaanvraag art.9bis in. Daarin werd 

verklaard: “[…] Verzoeker heeft als sociaal geëngageerd persoon in België reeds een ganse 

vriendenkring opgebouwd. Heden woont hij samen met mevrouw V.M.M.[…] dewelke 66% invalide is en 

dewelke hij de nodige mantelzorg, zorg en liefde geeft.[…]” 

 

Mevrouw V.[…]  schreef ook een getuigenisbrief voor de regularisatieaanvraag van betrokkene (zie 

bijlage). Het regularisatieverzoek werd op 21.01.2015 onontvankelijk verklaard door de Dienst 

Vreemdelingenzaken. Op verzoek van het bureau SEFOR werd op 27.01.2015 en 28.01.2015 opnieuw 

een woonstcontrole uitgevoerd, maar deze waren beiden wederom negatief. 
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Er is zelfs sprake van mantelzorg omdat mevrouw voor 66 procent invalide is. Er is zelfs geen sprake 

van een seksuele relatie tussen betrokkenen. Mevrouw heeft meneer dan ook nog nooit naakt gezien.  

 

Omgekeerd heeft  hij haar wel naakt gezien om haar uit bad te helpen. 

 

Het spreekt voor zich dat de verblijfsrechtelijke problemen I.K.[…] van de baan zouden zijn, mocht hij 

kunnen wettelijk samenwonen met V.M.[…]. 

 

Daarenboven verklaart V.M. […] dat zij pas op de hoogte werd gesteld van zijn illegale verblijfssituatie 

nadat de aanvraag tot wettelijke samenwoning werd ingediend. 

 

3. Betrokkenen communiceren zeer gebrekkig. Betrokkenen verklaren dat de gesprekken onderling 

moeilijk verlopen. Mevrouw geeft toe dat zij geen normaal gesprek kan voeren met meneer gezien haar 

kennis van de Engelse taal beperkt is. 

 

Een gebrekkige communicatie vormt, in combinatie met andere factoren, een ernstige aanduiding dat 

een schijnhuwelijk wordt beoogd. 

 

4. Betrokkenen kennen elkaar niet zo goed als verwacht mag worden van partners die beslist hebben 

om een samenlevingscontract af te sluiten. De zeer summiere wederzijdse kennis strekt zich uit tot hun 

meest persoonsgebonden gegevens: 

 

Mevrouw kent de voornaam niet van meneer. Bij het plaatsbezoek vergiste zij zich tevens van zijn 

geboortejaar. Volgens mevrouw is meneer met een vlucht in 2012 naar België gekomen terwijl meneer 

verklaart met de boot te zijn aangekomen in 2011. 

 

Meneer is niet op de hoogte van het feit dat mevrouw nog met iemand anders dan haar ex-echtgenoot 

heeft samengewoond. Hij is er zelfs niet van op de hoogte dat ze nog maar recentelijk uit de echt 

gescheiden is.  

 

Mevrouw is er niet van op de hoogte dat meneer een tweelingbroer heeft.  

 

Mevrouw is niet op de hoogte waar meneer verbleef in de periode van hun eerste ontmoetingen. 

 

5. Betrokkenen leggen tevens tegenstrijdige verklaringen af omtrent essentiële zaken. 

 

Mevrouw is van mening dat hun eerste gesprek op de trein was, tijdens de terugweg van een 

kerkviering. Meneer verklaart dat het eerste gesprek in een kerk plaats vond. Verder verklaart zij dat de 

volgende ontmoetingen nooit in haar woning plaats vonden maar wel in de kerk. Meneer zou pas in 

2014 voor de eerste maal bij haar thuis geweest zijn. Meneer verklaart daarentegen dat hij sedert 2012 

elke week tweemaal op bezoek ging bij mevrouw. 

 

Meneer is tevens van oordeel dat hij sinds juni 2014 onafgebroken woont bij mevrouw, dit in 

tegenstelling tot de verklaringen van mevrouw en de wijkinspecteur. 

 

6. Ten slotte dient er opgemerkt te worden dat meneer niet wenst zijn facebook account aan opstellers 

te tonen.  

 

Uit het geheel van voormelde omstandigheden en gegevens blijkt dat de intenties van minstens één van 

de partners kennelijk niet gericht zijn op het tot stand komen van een duurzame levensgemeenschap, 

maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de wettelijke 

samenwoning. Er is een combinatie van verschillende factoren aanwezig, die samen genomen 

voldoende bepaalde, gewichtige en overeenstemmende vermoedens opleveren. 

 

De hierboven vermelde redenen tonen aan dat de wil tot duurzame samenleving minstens in hoofde van 

één van de partners niet aanwezig is. Gelet op de artikelen 1476 bis en 1476 ter B.W. adviseert mijn 

ambt de wettelijke samenwoning tussen I.K.[…] en V.M.[…] dan ook ongunstig.” 

 

De verzoekende partij betoogt echter dat zij met haar stukken voldoende bewijs levert van een 

duurzame en stabiele relatie met de Belgische referentiepersoon. Zij stelt immers dat zij en haar partner 

op 1 juni 2016 een wettelijke samenwoonst zijn aangegaan en dat zij reeds sinds 16 september 2014 
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officieel samenwonen. De verzoekende partij dat uit deze elementen duidelijk de duurzaamheid van hun 

relatie blijkt. Zij betoogt tevens dat indien de gemachtigde van de staatssecretaris contact had 

opgenomen met de gemeente Ledegem, hij deze elementen had kunnen vaststellen.  

 

De Raad stelt vooreerst vast dat de verzoekende partij met haar kritiek voorbijgaat aan het feit dat in de 

eerste bestreden beslissing niet wordt betwist dat de verzoekende partij en de referentiepersoon op 1 

juni 2016 een wettelijke samenwoonst hebben ondertekend. Er wordt echter gesteld dat – met 

verwijzing naar het advies van de procureur des Konings – de verzoekende partij geen intentie heeft om 

een duurzame ‘affectieve’ levensgemeenschap op te bouwen met haar partner. De gemachtigde van de 

staatssecretaris concludeert dan ook dat de verzoekende partij de procedure van geregistreerd 

partnerschap misbruikt, louter om een verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen. De verzoekende partij 

laat na verder in concreto in te gaan op deze motieven, maar blijft vasthouden dat haar wettelijke 

samenwoonst voldoende aantoont dat zij en haar partner een duurzame relatie hebben.  

 

De wettelijke samenwoning is een privaatrechtelijke instelling die minimale rechtsbescherming verleent 

aan een al dan niet op seksualiteit gesteunde samenlevingsrelatie tussen twee personen. Deze 

samenlevingsvorm is seksueel neutraal, waar dus de aanwezigheid van een seksuele component 

onverschillig is. De wettelijke samenwoning staat dan ook open voor nauwe verwanten, bijvoorbeeld 

vader en zoon, broer en zus, etc.. De wettelijke samenwoning legt de partners ook geen 

levensgemeenschap op, in tegenstelling tot het huwelijk, maar creëert tussen hen enkel een juridische 

band waar beperkte rechten en plichten aan verbonden zijn (cfr. P. SENAEVE, "Compendium van het 

Personen- en Familierecht: boekdeel 2", Leuven, Acco, 2009, blz 141 -142). Uit het voorgaande blijkt 

dat een wettelijke samenwoning niet enkel door twee ‘affectieve’ partners kan worden aangegaan, 

waardoor het niet kennelijk onredelijk is om te stellen dat een wettelijke samenwoning niet automatisch 

een duurzame en stabiele partnerrelatie impliceert.  

 

Dit wordt onder meer bevestigd in het arrest van het Grondwettelijk Hof van 12 oktober 2017 met  

nummer 120/2017:  “B.6.4. Terwijl voor gehuwden het bestaan van een geldig huwelijk volstaat, dienen 

de samenwonenden het bewijs voor te leggen van een naar behoren geattesteerde duurzame en 

stabiele partnerrelatie. Bijgevolg is er niet enkel de formele vereiste krachtens welke de samenwoning 

naar behoren geattesteerd moet zijn, maar die samenwoning dient tevens duurzaam en stabiel te zijn. 

B.7.1. In het Belgische recht is de wettelijke samenwoning niet gelijkgesteld met het huwelijk. Beide 

samenlevingsvormen verschillen niet enkel fundamenteel wat de totstandkoming en de beëindiging 

ervan betreft. De juridische toestand waarin de echtgenoten, enerzijds, en de wettelijk samenwonenden, 

anderzijds, zich bevinden, verschilt ook wat hun persoonlijke verplichtingen jegens elkaar en hun 

vermogensrechtelijke toestand betreft.” 

 

In hetzelfde arrest concludeert het Grondwettelijk Hof dan ook dat een wettelijke samenwoning de 

beoordeling van een duurzame en stabiele relatie niet uitsluit: “B.8.1. Zoals in B.4 is vermeld, wenste de 

wetgever met de in het geding zijnde bepalingen op te treden tegen misbruiken begaan bij 

schijnsamenwoning teneinde een verblijfstitel te bekomen. 

Zoals in B.5.4 is vermeld, dient de ambtenaar van de burgerlijke stand bij het afleggen van een 

verklaring tot wettelijke samenwoning na te gaan of de betrokkenen de intentie hebben om een 

duurzame en stabiele relatie aan te gaan of verder te zetten. Het is niet uitgesloten dat na de 

totstandkoming van de wettelijke samenwoning, bij het onderzoek van de aanvraag tot 

gezinshereniging, blijkt dat de partnerrelatie in werkelijkheid niet duurzaam en stabiel is. In dat verband 

dient erop te worden gewezen dat de verplichtingen tot samenwoning en getrouwheid die door artikel 

213 van het Burgerlijk Wetboek worden opgelegd aan gehuwden niet gelden voor wettelijk 

samenwonenden. 

In het licht van de door de wetgever nagestreefde doelstelling is het derhalve pertinent om niet enkel te 

vereisen dat het partnerschap wettelijk is geregistreerd, doch tevens dat het bewijs wordt geleverd dat 

de relatie duurzaam en stabiel is op het ogenblik van de aanvraag tot gezinshereniging.” 

 

In de eerste bestreden beslissing neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de motieven van het 

advies van de procureur des Konings integraal over, waardoor de verzoekende partij kennis heeft van 

deze uitgebreide motivering. De verzoekende partij kent dan ook de elementen waarop de gemachtigde 

van de staatssecretaris zich heeft gebaseerd om te oordelen dat de verzoekende partij in casu geen 

duurzame en stabiele relatie aantoont. Zij laat echter na verder in te gaan op deze elementen, die reeds 

supra werden genoemd.  
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Gelet op het voorgaande weerlegt de verzoekende partij de motieven van de eerste bestreden 

beslissing niet door enkel te wijzen op haar wettelijke samenwoning met de Belgische 

referentiepersoon, nu er vragen worden gesteld bij het duurzaam karakter van de relatie, gelet op het 

grote leeftijdsverschil tussen de verzoekende partij en de referentiepersoon, op de gebrekkige 

communicatie tussen beiden, op de summiere wederzijdse kennis van elkaar, op de tegenstrijdige 

verklaringen en op de precaire verblijfssituatie van de verzoekende partij. Het feit dat het negatief advies 

van de Procureur des Konings dateert van na de registratie van de wettelijke samenwoning, doet aan 

het voorgaande geen afbreuk, nu blijkt dat bij een aanvraag gezinshereniging nogmaals het duurzaam 

en stabiel karakter van de relatie onderzocht kan worden.  

 

Waar de verzoekende partij wijst op artikel 3.2.b van de Richtlijn 2004/38/EG, wijst de Raad op het 

volgende. Deze richtlijn werd reeds omgezet in de Belgische wetgeving waardoor de verzoekende partij 

er zich dus niet meer rechtstreeks op kan beroepen daar aan deze richtlijn geen directe werking meer 

kan worden toegeschreven. De verzoekende partij voert evenmin aan dat deze richtlijn niet op correcte 

wijze zou zijn omgezet. Daarenboven wijst de Raad er tevens op dat de verzoekende partij niet aantoont 

dat de Belgische referentiepersoon gebruik heeft gemaakt van haar recht op vrij verkeer, waardoor zij 

zich niet dienstig op deze richtlijn kan beroepen.  

 

De verzoekende partij betoogt verder nog dat de gemachtigde van de staatssecretaris de voorwaarden 

voor gezinshereniging met een Belg moet afwegen tegen de verblijfsduur, de leeftijd, de 

gezondheidssituatie, de gezinssituatie, de economische situatie, de sociale en culturele integratie in 

België en de banden met het land van herkomst van de verzoekende partij. De verzoekende partij stelt 

dat de gemachtigde van de staatssecretaris heeft nagelaten om deze afweging te maken. Echter wijst 

de Raad erop dat nergens in de artikelen 40bis en 40ter van de Vreemdelingenwet wordt bepaald dat bij 

een weigering van verblijf van meer dan drie maanden rekening moet worden gehouden met de 

opgesomde elementen. In artikel 42quater, §1, derde lid van de Vreemdelingenwet wordt het volgende 

gesteld: “Bij de beslissing om een einde te stellen aan het verblijf houdt de minister of zijn gemachtigde 

rekening met de duur van het verblijf van de betrokkene in het Rijk, diens leeftijd, gezondheidstoestand, 

gezins- en economische situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij 

bindingen heeft met zijn land van oorsprong”. De verzoekende partij kan zich echter niet dienstig 

beroepen op deze bepaling daar in casu het verblijf wordt geweigerd en er geen einde wordt gesteld 

aan een eerder verkregen verblijf als familielid van een burger van de Unie.  

 

De verzoekende partij toont met haar betoog niet aan dat de gemachtigde van de staatssecretaris de 

bestreden weigeringsbeslissing niet zorgvuldig heeft voorbereid, noch dat de bestreden 

weigeringsbeslissing tot stand is gekomen met miskenning van de voorliggende gegevens of op grond 

van een incorrecte feitenvinding. Er wordt niet aangetoond dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

op kennelijk onredelijke wijze heeft geoordeeld dat de verzoekende partij niet op voldoende wijze heeft 

aangetoond een duurzame en stabiele relatie te hebben met haar partner overeenkomstig artikel 40bis, 

§2, 2° van de Vreemdelingenwet. Een schending van de materiële motiveringsplicht of van de artikelen 

40bis en 40ter van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. Dit onderdeel van het middel is dan 

ook ongegrond.  

 

2.1.3.2. De Raad merkt op dat de hoorplicht als beginsel van behoorlijk bestuur inhoudt dat tegen 

niemand een ernstige maatregel kan worden genomen die gesteund is op zijn persoonlijk gedrag en die 

van aard is om zijn belangen zwaar aan te tasten zonder dat hem de mogelijkheid wordt geboden om 

zijn standpunt op nuttige wijze te doen kennen. De bestreden beslissing, een beslissing tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden, vloeit voort uit de toepassing van de artikelen 40bis en 40ter 

van de Vreemdelingenwet en is niet gestoeld op het persoonlijk gedrag van de vreemdeling zoals 

begrepen in voornoemd beginsel van behoorlijk bestuur (cf. RvS 6 mei 2009, nr. 193.074; RvS 23 

november 2009, nr. 198.143; RvS 30 november 2009, nr. 198.379). De gemachtigde van de 

staatssecretaris diende de verzoekende partij derhalve niet te horen alvorens zij de bestreden beslissing 

nam. 

 

Voorts benadrukt de Raad dat het vervullen van de hoorplicht maar zin heeft voor zover het horen voor 

de overheid informatie kan opleveren die haar behoedt voor een vals beeld van de feiten of die haar 

appreciatie van de feiten kan beïnvloeden, informatie kortom die de overheid van de overwogen, voor 

de betrokkene nadelige beslissing kan afhouden. (RvS 21 juni 1999, nr. 81.126). Uit de toelichting blijkt 

niet dat zij dergelijke concrete informatie had kunnen verschaffen: de verzoekende partij beperkt zich tot 

een summier betoog zonder aan te duiden welke nieuwe informatie die een invloed kon hebben op de 

beslissing inzake haar aanvraag van een verblijfskaart zij had kunnen voorleggen aan de gemachtigde 
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van de staatssecretaris. Bovendien heeft de verzoekende partij de kans gekregen om alle nuttige 

informatie over te maken aan de gemachtigde van de staatssecretaris bij het indienen van haar 

aanvraag om een verblijfskaart te verkrijgen. In deze omstandigheden en bij gebrek aan nadere duiding 

vanwege de verzoekende partij, kan de aangevoerde schending van de hoorplicht niet tot de 

vernietiging van de bestreden weigerinsbeslissing leiden. Dit onderdeel van het middel is ongegrond.  

 

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

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

154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). De verzoekende partij voert geen andere argumenten aan 

dan deze die hoger werden besproken zodat de grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel van 

het middel is ongegrond. 

 

2.1.3.4. Het evenredigheidsbeginsel hangt in wezen nauw samen met het redelijkheidsbeginsel, 

hetgeen slechts geschonden is wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot het maken van een bepaalde keuze is kunnen komen. Met andere woorden 

om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan 

waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het 

redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat 

oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 

1999, nr. 82.301).  

 

De Raad stelt, in het kader van zijn opdracht van wettigheidstoetsing en verwijzend naar bovenvermelde 

bespreking, vast dat de overheid in alle redelijkheid tot de door haar gedane vaststelling komt dat de 

verzoekende partij niet voldeed aan de door de wetgever gestelde vereisten. De verzoekende partij  

brengt geen elementen aan die zouden aantonen dat verweerder op kennelijk onredelijke wijze tot zijn 

besluit is gekomen. 

 

Een schending van het evenredigheids- of redelijkheidsbeginsel wordt niet aangetoond. Dit onderdeel 

van het middel is ongegrond.  

 

2.1.3.5. Het vertrouwensbeginsel kan worden omschreven als een van de beginselen van behoorlijk 

bestuur krachtens hetwelk de burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de 

overheid, of op toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete geval heeft gedaan (RvS 6 

februari 2001, nr. 93.104). Het vertrouwensbeginsel houdt in dat door het bestuur bij een 

rechtsonderhorige gewekte rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd (RvS 

28 januari 2008, nr. 179.021).  

 

De verzoekende partij betoogt dat zij erop mocht vertrouwen dat alles in orde was met haar aanvraag 

om een verblijfskaart, omdat de gemeente Ledegem de aanvraag en alle neergelegde stukken heeft 

doorgestuurd naar de bevoegde diensten te Brussel. De verzoekende partij toont met haar betoog 

echter niet aan dat zij op dit element kon vertrouwen om te stellen dat haar aanvraag om een 

verblijfskaart voldeed aan alle wettelijke voorwaarden.  

 

In artikel 52, §§3 en 4 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het 

Vreemdelingenbesluit) bepaalt immers het volgende:  

 

“§ 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 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.” 

 

Het overmaken van de aanvraag door de gemeente aan de bevoegde diensten te Brussel houdt geen 

enkele garantie in op een positieve beoordeling van de aanvraag en de neergelegde stukken door de 

gemachtigde van de staatssecretaris. Hiermee wordt enkel gesteld dat de verzoekende partij alle 

stukken heeft ingediend, die nodig zijn om een beoordeling te kunnen maken. Bijgevolg toont de 
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verzoekende partij niet aan dat er in haar hoofde rechtmatige verwachtingen zijn gewekt, die 

gehonoreerd dienen te worden. Een schending van het vertrouwensbeginsel wordt niet aangetoond. Dit 

onderdeel van het middel is ongegrond.    

 

2.1.3.6. Het rechtszekerheidsbeginsel is een uit de rechtsstaat voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat 

het recht voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn zodat de rechtssubjecten in staat zijn de 

rechtsgevolgen van hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat die rechtssubjecten moeten 

kunnen vertrouwen op een zekere standvastigheid bij het bestuur (I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME 

(eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 315- 349). Uit de bespreking van de 

voorafgaande onderdelen blijkt geenszins dat de gemachtigde van de staatssecretaris niet 

overeenkomstig de geldende bepalingen heeft gehandeld. Het rechtszekerheidsbeginsel is bijgevolg 

niet geschonden. 

 

2.2. In een laatste middel voert de verzoekende partij de schending aan 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 (hierna: het EVRM).  

 

2.2.1. De verzoekende partij adstrueert haar middel als volgt:  

 

“Doordat artikel 8.1 EVRM bepaalt dat één ieder recht heeft op respect van zijn privé leven, zijn familie- 

en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. 

 

Terwijl de aangevochten beslissing geenszins litigieus artikel respecteert. 

 

Zodat de aangevochten beslissing derhalve nietig dient te worden verklaard. 

 

Toelichting 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt : "(…) ". 

Verzoeker betwist niet dat artikel artikel 40 ter Vw. tot doel heeft een wettelijk kader te scheppen binnen 

hetwelk het in artikel 8 EVRM vervatte recht kan worden uitgeoefend (R.v. St., nr. 140.105, 2 februari 

2005). 

 

Partners met wie een duurzame levensgemeenschap wordt gevestigd dienen beschouwd te worden als 

zijnde een familielid van de burger van de Unie. 

 

Uit hetgeen supra werd gesteld blijkt duidelijk dat verzoeker duurzame relatie op het oog heeft en zal 

voldoen aan de voorwaarden zoals deze zijn vooropgesteld door 40 ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Met andere woorden, nu verzoeker duidelijk heeft aangetoond onder toepassingsgebied van 

voornoemde artikelen te zullen vallen, meent verzoeker dan ook - gelet op deze incorrecte toepassing 

van de Vreemdelingenwet - dat dit een schending uitmaakt van art. 8 EVRM. 

 

Teneinde zich dienstig te kunnen beroepen op artikel 8 van het EVRM, dient verzoekers gezinsleven te 

vallen onder het toepassingsgebied van artikel 8, eerste lid van het EVRM. 

 

Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- of gezinsleven in de 

betekenis van artikel 8 van het EVRM ( EHRM, Gül teen. Zwitserland, 19 februari 1996, 23218/94). 

Het begrip ‘gezinsleven’ in het voormelde artikel 8, eerste lid van het EVRM is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. 

 

De vreemdeling dient aannemelijk te maken dat hij een feitelijk gezin vormt met een Belg of een 

vreemdeling met legaal verblijf in België. 

 

Er moet sprake zijn van een effectief beleefde gezinssituatie of van een voldoende hechte relatie . 

Ook hier is verzoeker zich bewust van het gegeven 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. 

 

Verzoeker verwijst dienaangaande naar hetgeen supra werd gesteld. 
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In casu meent verzoeker dan ook terecht te kunnen stellen dat er sprake is van een gezinssituatie in de 

zin van artikel 8 EVRM. 

 

Verzoeker beseft ter dege dat indien kan worden aangenomen dat er sprake is van een gezin, dan nog 

artikel 8, tweede lid van het EVRM in ogenschouw dient te worden genomen. 

 

Lid 2 van voornoemd artikel 8 stelt dat slechts een schending wordt toegestaan voor zover is voldaan 

aan de legaliteits-, legitimiteits- en proportionaliteitsvoorwaarden. 

 

Ter zake dient verwerende partij een afweging te maken tussen het algemeen belang en het belang van 

de vreemdeling (RvSt, 2 oktober 2000, nr. 89.967) om aan de legaliteits- legitimiteits- en 

proportionaliteitstoets te voldoen. 

 

In casu werd enkel op een standaardwijze gemotiveerd, doch werd niet naar het belang van de 

vreemdeling in casu gekeken. 

 

Men kan dan ook de gedane afweging niet als een ernstige en geloofwaardige afweging beschouwen. 

 

De reden (legitimiteitstoets) moet ingegeven zijn vanuit het belang van nationale veiligheid, openbare 

orde, economisch welzijn, voorkomen wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de 

gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

 

Er dient met andere woorden een belangenafweging plaats te vinden tussen het recht op een privé 

leven en het wettig nagestreefd doel ( RvSt. 30 oktober 2002, nr. 112.059, JLMB 2003). 

 

Deze belangenafweging is ook niet terug te vinden in de beslissing gezien een loutere formele 

motivering met standaardzinnen niet kan worden weerhouden, wat in casu het enige is dat verweerster 

heeft gedaan. 

 

De schending moet ook in verhouding staan met het nagestreefde doel (noodzakelijkheidstoets – RvSt 

25 september 1996, nr. 61.972,RDE 1996). 

 

Om dit te beoordelen zijn er vier criteria: 

- de zwaarwichtigheid en gewelddadigheid van de feiten (EHRM 10 juli 2003, Benhebbat/ Frankrijk, §33) 

- de banden met het gastland (EHRM 26 september 1997, Hehemit / Frankrijk, §36) 

- de banden met het moederland (EHRM 6 november 2001, Brahim Kaya t/ Nederland) 

- intensiteit van het geleefde en sociale gezinsleven (EHRM 5 juli 2005 , Uner t/Nederland, nr. 

46410/99). 

 

In casu dient te worden gesteld dat verzoeker geen gewelddadige feiten heeft gepleegd, de banden met 

het moederland hic et nunc uiterst summier, om niet te zeggen nihil zijn. 

Verzoeker meent dan ook dat zij zich terecht kon en kan beroepen op artikel 8 EVRM zodat het middel 

komt dan ook als gegrond naar voor.” 

 

2.2.2. De verwerende partij repliceert als volgt op het middel van de verzoekende partij:  

 

“In een tweede middel beroept verzoekende partij zich op een schending van artikel 8 EVRM, doordat 

de verzoekende partij een duurzame relatie op het oog heeft met de referentiepersoon, waarbij voldaan 

is aan de voorwaarden van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. De verzoekende partij voert aan dat 

geen gedegen belangenafweging is gebeurd tussen haar privébelang en het wettig nagestreefde doel 

van de bestreden beslissing.  

 

In casu werd door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie vastgesteld dat 

verzoekende partij niet voldoet aan de bij artikelen 40bis en 40ter van de Vreemdelingenwet gestelde 

voorwaarden om een verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging; zodoende 

werd het recht op verblijf geweigerd, met bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

Het spreekt voor zich dat de beoordeling van de aanvraag gezinshereniging in het licht van de wettelijke 

bepalingen (waaronder artikel 40bis van de Vreemdelingenwet) ontegensprekelijk reeds een 

beoordeling van de aangevoerde familiale situatie behelst.  
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Verweerder wijst erop dat de wettelijke voorwaarden die gesteld worden in artikel 40bis en 40ter van de 

Vreemdelingenwet, onder meer het recht op eerbiediging van het gezinsleven waarborgen.  

 

Zulks wordt expliciet bevestigd door het Grondwettelijk hof in het arrest nr. 121/2013:  

“ (…)” (Grondwettelijk hof nr. 121/2013 van 26 september 2013, http://www.const-court.be/, markering 

toegevoegd).  

 

Vanzelfsprekend impliceert de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden dat er 

rekening werd gehouden met de gezinsbanden waarop verzoekende partij zich beroepen heeft in haar 

aanvraag gezinshereniging.  

 

Ook voor het bevel dat gepaard gaat met een weigeringsbeslissing gezinshereniging is het duidelijk dat 

er al een impliciete proportionaliteitsafweging is gebeurd. Het bevel om het grondgebied te verlaten kan 

niet los van de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden (genomen in antwoord 

op een aanvraag gezinshereniging) worden gezien.  

 

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

in de bijlage 20, houdt ontegensprekelijk in dat de gemachtigde van de Staatssecretaris de 

gezinsbanden beoordeeld heeft.  

 

Verzoekende partij benadrukt dat artikel 8 EVRM niet de toepassing verhindert van de bepalingen, zoals 

van artikel 40bis en 40ter van de Vreemdelingenwet, die conform hiermee zijn en, middels het nakomen 

van bepaalde voorwaarden, het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven van de vreemdeling 

in België garanderen. (Raad van State nr. 231.772 van 26.06.2015, http://www.raadvst-consetat.be).  

De gemachtigde van de Staatssecretaris kan enkel indien er aan de verblijfsvoorwaarden voldaan is, 

een recht op verblijf van meer dan drie maanden erkennen. In zoverre niet voldaan is aan de 

voorwaarden gesteld in artikel 40bis en 40ter van de Vreemdelingenwet, vermag de gemachtigde van 

de staatssecretaris wel degelijk een beslissing te nemen tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden, met een beslissing tot bevel om het grondgebied te verlaten die genomen wordt conform de 

gebonden bevoegdheid van de gemachtigde in toepassing van artikel 7, eerste lid, 2° van de 

Vreemdelingenwet.  

 

Terwijl in de bestreden beslissing tevens uitdrukkelijk nopens het gezins- en familieleven van de 

verzoekende partij werd gemotiveerd.  

 

Verweerder laat verder gelden dat artikel 8 van het EVRM als volgt luidt:  "(…)."  

De verzoekende partij dient in de eerste plaats het bestaan van een beschermenswaardige relatie te 

bewijzen, wanneer zij zich beroept op art. 8 EVRM.  

 

“(…).” (R.v.V. nr. 48.465 dd. 23.09.2010)  

“(…).” (R.v.V. nr. 107.498 dd. 29.07.2013)  

De verzoekende partij faalt ter zake in de op haar rustende bewijslast.  

 

Verweerder wijst in dit kader op het feit dat door de Procureur des Konings op 22.09.2016 een 

ongunstig advies werd uitgebracht met betrekking tot de verklaring wettelijke samenwoning van de 

verzoekende partij, waarbij een hele rist elementen werd opgesomd waaruit blijkt dat de verklaring 

wettelijke samenwoning uitsluitend strekt tot het verwerven van een verblijfsrechtelijk voordeel.  

 

Gelet op het feit dat het Openbaar Ministerie ervan overtuigd is dat de voorgehouden relatie van de 

verzoekende partij een schijnrelatie betreft, kan een schending van art. 8 EVRM dan ook niet worden 

aangenomen.  

 

De verweerder laat verder -uiterst ondergeschikt- gelden dat in casu geen toetsing aan de hand van 

artikel 8, tweede lid EVRM dient te gebeuren. Immers heeft de verzoekende partij voor de eerste keer 

om toelating verzocht en betreft de bestreden beslissing geen weigering van een voortgezet verblijf.  

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna afgekort EHRM) is van oordeel dat er geen 

inmenging is en derhalve geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 EVRM dient te 

gebeuren indien het om een eerste toelating gaat.  
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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 er schending van 

artikel 8 van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37).  

 

“(…).”  (zie onder andere R.v.V. nr. 71 430 van 7 december 2011)  

 

In casu toont de verzoekende partij niet aan dat zij het voorgehouden familieleven niet elders kan leiden. 

De verzoekende partij beperkt zich tot een verwijzing naar het feit dat zij een feitelijk gezin vormt met 

een Belg, doch zij blijft volkomen in gebreke om aannemelijk te maken dat zij zich in het land van 

herkomst niet kan laten vergezellen of opzoeken door haar voorgehouden partner, dit voor de duur van 

de tijdelijke verwijdering.  

Terwijl tevens moet worden opgemerkt dat minstens voor de duur van de tijdelijke scheiding nauw 

contact kan worden onderhouden via de moderne communicatiekanalen.  

 

Zie in die zin:  

“(…)” (R.v.V. nr. 141.063 dd. 16.03.2015)  

En ook:  

“(…).” (RvV nr. 185.738 dd. 21.04.2017)  

 

Volledigheidshalve merkt verweerder nog op dat het inherent is aan een grensoverschrijdende relatie 

dat één van beide partners, indien men een gezinsleven wenst uit te bouwen, de verankering in zijn land 

van herkomst, of legaal verblijf, in grote mate verliest. De verzoekende partij toont op geen enkele wijze 

aan dat het gezinsleven uitsluitend in België kan worden uitgebouwd of worden beleefd.  

 

Zie in die zin:  “(…).” (R.v.V. nr. 93.229 dd. 10.12.2012)  

Aldus kan de opgeworpen schending van artikel 8 EVRM niet worden aangenomen.  

 

Voorts, en dit geheel ten overvloede merkt de verweerder op dat het EHRM inzake immigratie er bij 

diverse gelegenheden aan heeft herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een 

vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te 

komen of er te verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, 

Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43).  

 

Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene 

verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk 

verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 

2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel 

van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in 

het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te 

controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 

februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en 

Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67).  

 

De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te leggen. De minister kan oordelen dat het 

belang van de staat voorrang heeft op dat van de vreemdeling die hier onwettig verblijft (zie R.v.St. nr. 

40.061, 28.07.1992, R.A.C.E. 1992, z.p.).  

 

Art. 8 EVRM staat een rechtmatige toepassing van de Vreemdelingenwet dan ook niet in de weg (zie 

ook Raad van State nr. 99.581 dd. 09.10.2001 en Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 1493 dd. 

30.08.2007).  

Zie ook: “(…).” (R.v.V. nr. 135.172 dd. 17.12.2014)  

Bovendien werd reeds geoordeeld dat een tijdelijke verwijdering om reden dat de vreemdeling niet in het 

bezit is van die documenten geenszins strijdig is met dit verdragsartikel (zie R.v.St. nr 48.653, 

20.07.1994, Arr. R. v. St. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 42.039, 22.02.1993, Arr. R. v. St. 1993, z.p.)  

 

De bestreden beslissing heeft inderdaad niet tot gevolg dat de verzoekende partij definitief van haar 

familieleden wordt gescheiden, doch enkel dat zij tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid 

er terug te keren nadat zij zich in het bezit zal hebben gesteld van de nodige documenten voor een 
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regelmatige binnenkomst in het Rijk. De bestreden beslissing houdt geen absoluut verbod in om het 

Belgisch grondgebied binnen te komen en er te verblijven, de verzoekende partij dient evenwel te 

voldoen aan de door de Vreemdelingenwet opgelegde binnenkomst- en verblijfsvereisten (zie ook 

R.v.St. nr.170.806 dd. 04.05.2007, R.v.V. nr. 4.070 dd. 27.11.2007).  

 

De schending van art. 8 EVRM wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt.  

 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende te worden besloten tot de weigering van het 

verblijf van meer dan drie maanden, met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20).  

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels.  

Het tweede middel kan evenmin worden aangenomen.” 

 

2.2.3. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot 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 rechten en 

vrijheden van anderen”.  

 

Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM, en het verwijt aan het adres van de 

verwerende partij dat er hieraan geen toetsing werd doorgevoerd, moet worden vastgesteld dat deze 

toets in het kader van een aanvraag tot gezinshereniging reeds werd doorgevoerd in de wettelijke 

bepalingen, nu de wetgever heeft geoordeeld dat het verblijfsrecht voor bepaalde familieleden van een 

Belg slechts kan worden toegekend wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan (cf. RvS 26 juni 

2015, nr. 231.772).  

 

Ter zake kan eveneens worden verwezen naar het arrest GwH nr. 123/2013 van 26 september 2013, 

waarin het volgende werd overwogen:  

 

“B.7.2. Artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 voorziet in de mogelijkheid om een verblijf in het 

kader van gezinshereniging te verkrijgen voor de echtgenoot of partner van een Belgische onderdaan, 

voor de kinderen van de Belgische onderdaan en die van zijn echtgenoot of partner, alsmede voor de 

beide ouders van een minderjarige Belg. Aldus waarborgt die bepaling het recht op gezinsleven van het 

kerngezin.”  

 

In casu stelt de verzoekende partij dat zij een gezin vormt met haar partner met wie zij een wettelijke 

samenwoonst is aangegaan. In dit verband wijst de Raad erop dat de verzoekende partij nalaat uiteen 

te zetten op welke wijze artikel 8 van het EVRM geschonden is in het kader van de beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden, nu uit de voorgaande bespreking van het middel 

blijkt dat zij niet aannemelijk maakt dat ze voldoet aan de voorwaarden van artikel 40bis, §2, 2° van de 

Vreemdelingenwet inzake het aantonen van een duurzame en stabiele relatie. Door louter te stellen dat 

zij een gezin vormt met haar partner, toont de verzoekende partij niet aan dat de eerste bestreden 

beslissing artikel 8 van het EVRM heeft geschonden. Dit onderdeel van het middel is dan ook 

ongegrond.  

 

In zoverre dat de verzoekende partij in haar middel betoogt dat artikel 8 van het EVRM geschonden 

wordt door het bevel om het grondgebied te verlaten, wijst de Raad er op dat in het bevel om het 

grondgebied te verlaten het volgende wordt gemotiveerd: “De relatie tussen betrokkenen wordt 

onvoldoende aangetoond. 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”.  
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Door louter te stellen dat er weldegelijk sprake is van een gezinssituatie zoals bedoeld in artikel 8 van 

het EVRM, weerlegt de verzoekende partij de motieven van het bestreden bevel niet. Zij toont niet aan 

dat de beoordeling van de gemachtigde van de staatssecretaris kennelijk onzorgvuldig of kennelijk 

onredelijk is.  

 

De Raad wijst er bovendien op dat het in casu gaat om een situatie van eerste toelating, en niet om één 

van voortgezet verblijf, waardoor de verzoekende partij zich niet dienstig had kunnen beroepen op het 

tweede lid van artikel 8 van het EVRM.  

 

Voor zover de verzoekende partij van oordeel zou zijn dat de bestreden beslissingen een inbreuk 

uitmaken op haar privéleven, dient de Raad vast te stellen dat zij geenszins in concreto aantoont dat zij 

in België een privéleven heeft ontwikkeld dat onder de door artikel 8 van het EVRM voorziene 

bescherming valt.  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. Dit onderdeel van het 

middel is derhalve ongegrond.  

 

2.3. De verzoekende partij heeft nagelaten een gegrond middel te ontwikkelen ten aanzien van de 

bestreden weigeringsbeslissing en heeft tevens geen ander (gegrond) middel ontwikkeld ten aanzien 

van het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten. Bijgevolg dient het beroep tot nietigverklaring 

verworpen te worden. 

 

3. 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 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt 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 veertien november tweeduizend zeventien 

door: 

 

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

 

mevr. S. KEGELS, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

S. KEGELS M. RYCKASEYS 

 


