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 nr. 196 120 van 5 december 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. VRIJENS 

Kortrijksesteenweg 641 

9000 GENT 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 4 september 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 4 augustus 2017 tot 

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

20). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 7 september 2017 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 25 oktober 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

28 november 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, 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 Russische nationaliteit te bezitten en geboren te zijn te Kaliningrad 

op 3 november 1983.  
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De verzoekende partij verklaart op 7 januari 2017 het Rijk te zijn binnengekomen. Zij was in het bezit 

van een visum kort verblijf (type C), geldig tot 25 juni 2017.  

 

Op 9 januari 2017 heeft de verzoekende partij te Lokeren een aankomstverklaring ondertekend.  

 

Op 20 februari 2017 dient de verzoekende partij een aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie, in haar hoedanigheid van partner van A. P. (met de Belgische 

nationaliteit).  

 

De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris nam op 4 augustus 2017, met kennisgeving op 8 

augustus 2017, een beslissing houdende de weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de bestreden beslissing, die luidt: 

 

“RECTO 

 

BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN ZONDER BEVEL 

OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

In uitvoering van artikel 52, §4, 5de 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 20/02/2017 werd ingediend 

door: 

 

Naam: K. 

Voorna(a)m(en): V. 

Nationaliteit: Russische Federatie 

Geboortedatum: 03.11.1983 

Geboorteplaats: Kaliningrad 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te: (…) 

 

om de volgende reden geweigerd: 

 

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

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

familielid van een burger van de Unie. 

 

Betrokkene vraagt gezinshereniging aan met haar Belgische partner, de genaamde P. A. V. (RN: (…) in 

toepassing van artikel 40 ter van de wet van 15/12/80. 

 

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

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

lid, l° tot 3°, mits zij de Belg die het recht op gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voelen. 

Volgens artikel 40bis, §2, 2° van de wet van 15/12/80 dienen de partners te bewijzen een naar behoren 

geattesteerde duurzame relatie 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; 

 

Ter staving hiervan worden de volgende documenten voorgelegd: 

 

- Bevestigingsmail van luchtvaartmaatschappij Whizz Air van een vlucht van Gdansk naar Dortmund op 

zaterdag 10 september 2016 en van Dortmund naar Gdansk op zondag 18 september 2016 op naam 

van betrokkene verstuurd naar de account van de referentiepersoon. Dit document toont aan dat 
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betrokkene en de referentiepersoon elkaar kennen, het toont echter niet aan dat betrokkene en de 

referentiepersoon elkaar reeds twee jaar kennen voorafgaand de aanvraag. Dit document is dan ook te 

recent om in aanmerking te komen als bewijs voor de aanvraag. 

 

- Foto's van betrokkene samen met de referentiepersoon: aangezien bij deze foto's zelf een 

omschrijving en data werd geschreven, kan er niet met zekerheid nagegaan worden wanneer deze 

foto's exact genomen werden en dan ook niet aanvaard worden als bewijs van de duurzame relatie dat 

betrokkene en de referentiepersoon elkaar reeds 2 jaar voorafgaand de aanvraag kennen 

 

Uit het geheel van de beschikbare gegevens blijkt niet afdoende dat betrokkene en de referentiepersoon 

elkaar tenminste twee jaar voorafgaand aan de huidige aanvraag gezinshereniging kennen. 

 

Bovendien is niet aangetoond dat betrokkenen minstens één jaar voorafgaand aan de aanvraag 

onafgebroken in België of een ander land te hebben samengewoond. Betrokkenen wonen pas sedert 

07/01/2017 samen, datum dat betrokkene België is binnengekomen, en hebben pas op 10/02/2017 de 

wettelijke samenwoonst afgesloten. Verder blijkt er nergens uit het administratief dossier dat er een 

gemeenschappelijk kind zou zijn. 

 

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

zijn partner, zoals vereist door artikel 40bis, §2,2° van de wet van 15.12.1980. Betrokkene brengt 

onvoldoende bewijs aan dat zij als partners één jaar ononderbroken hebben samengeleefd voor de 

aanvraag of dat zij elkaar tenminste twee jaar kennen en voorafgaand aan de aanvraag elkaar drie maal 

ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 dagen of meer betreffen of dat zij een 

gemeenschappelijk kind hebben. 

 

Betrokkene voldoet dan ook niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40 ter en 40bis van de wet van 

15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging 

 

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

ingetrokken.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. De verzoekende partij voert in een eerste middel het volgende aan: 

 

“I. Eerste middel : schending van het artikel 8 van het Europees Verdrag tot de bescherming  van de 

Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij wet van 13 maart 1950 en van het proportionaliteitsbeginsel 

 

Dat verzoekster samen met haar levenspartner een hecht gezin vormt. 

 

Dat, al gevolg van het verzoeksters betekende beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten, verzoekster België dient te verlaten en van haar 

levenspartner, met wie zij een hecht gezin vormt, wordt gescheiden. 

 

Dat dit een verregaande ingreep is op haar recht op een privé-en gezinsleven en derhalve schending 

uitmaakt van het art. 8 E.V.R.M. en van het proportionaliteitsbeginsel. 

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aanvaardt dat uitzetting een overheidsinmenging 

inhoudt op de door het art. 8 E.V.R.M. gewaarborgde rechten zodat moet worden uitgemaakt of de 

inmenging gerechtvaardigd is onder de tweede paragraaf van dit artikel. 

 

Dat volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de te nemen 

maatregel moet getoetst worden aan de noodzakelijkheid ervan in een democratische samenleving; 

namelijk de proportionaliteit tussen de maatregel en het beoogde doel. 

 

Dat er telkens de belangen moeten worden afgewogen tussen enerzijds de bescherming van de 

openbare orde en anderzijds het recht op een familieleven. 

 

In concreto betekend dit dat de uitwijzende staat een groter voordeel moet hebben bij de uitwijzing dan 

het nadeel dat betrokkene hierdoor ondervindt. 
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Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelde reeds dat een essentieel element voor de 

beoordeling van de proportionaliteit van de maatregel is de ernst van de door verzoekster gepleegde 

inbreuken. 

 

Dat de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied 

te verlaten, genomen ten aanzien van verzoekster, in deze benadering niet 

gerechtvaardigd/proportioneel is, daar deze enkel als gevolg heeft dat verzoeksters recht op haar privé-  

en gezinsleven, meer bepaald haar verblijf in België, waar zij haar leven en gezin heeft opgebouwd, 

geschonden wordt en dat de overheid geen enkel voordeel heeft bij het nemen van dergelijke beslissing. 

 

Nergens blijkt dat verweerder een correct evenwicht probeerde te vinden tussen het beoogde doel en de 

ernst van de inmenging. Noch blijkt dat hij een belangenafweging deed met betrekking tot de huidige 

gezinssituatie van verzoekster.” 

 

2.1.2. Wat de schending van artikel 8 van het Europees Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming 

van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM) betreft, stelt de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) samen met de verwerende partij vast dat de 

bestreden beslissing werd genomen zonder bevel om het grondgebied te verlaten en geen 

verwijderingsmaatregel inhoudt. De verzoekende partij houdt derhalve tevergeefs een betoog waaruit 

moet blijken dat de bestreden beslissing disproportioneel is genomen omdat zij zal worden uitgewezen 

en haar nadeel groter is dan het voordeel dat de uitwijzing heeft voor de “uitwijzende” Staat. Dergelijk 

betoog is niet dienstig nu geen bevel om het grondgebied te verlaten is genomen. 

 

Derhalve kan het onderdeel dat de schending van artikel 8 van het EVRM beoogt niet dienstig 

aangevoerd worden (RvS 25 maart 2004, nr. 129.737; RvS 18 juni 2002, nr. 107.971; RvS 4 juli 2002, 

nr. 108.866).  

 

Het proportionaliteitsbeginsel 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 17 december 2003, nr. 126.520). Er dient te worden besloten dat de 

verwerende partij is overgegaan tot een belangenafweging, zoals duidelijk blijkt uit de motivering van de 

bestreden beslissing en zoals zal blijken uit de bespreking van het derde middel, en dat de verwerende 

partij hierbij niet kennelijk onredelijk heeft gehandeld. De keuze die een bestuur in de uitoefening van 

een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt immers slechts 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 genomen is, wat in casu niet het geval is. Er weze herhaald dat geen 

uitwijzingsmaatregel hoofdens de verzoekende partij is genomen. De bestreden beslissing steunt zich 

op het gegeven dat de verzoekende partij niet op afdoende wijze heeft aangetoond dat zij een 

duurzame stabiele relatie van meer dan twee jaren heeft met haar partner zodat haar geen verblijf op 

basis van gezinshereniging kan worden toegekend. Zoals verder blijkt, slaagt de verzoekende partij er 

niet in dit determinerend motief van de bestreden beslissing te weerleggen of aan te tonen dat de 

bestreden beslissing kennelijk onredelijk is genomen. 

 

Het eerste middel is, in de mate dat het al ontvankelijk is, niet gegrond. 

 

2.2.1. Het tweede middel luidt als volgt: 

 

“II. Tweede middel : Schending van het art 17 van de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 

september 2003 inzake het recht op gezinshereniging. van het artikel 74/13 Vw.. van de Motiverings-en 

de zorgvuldigheidsverplichting, van de hoorplicht, van het redelijkheidsbeginsel, van het 

evenredigheidsprincipe en van verzoeksters rechten van verdediging 

 

Verzoekster wil verwijzen naar het art. 17 van de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 

2003 inzake het recht op gezinshereniging, waarin uitdrukkelijk gesteld wordt dat bij de afwijzing van 

een verzoek tot gezinshereniging alsnog rekening dient te worden gehouden met de aard en de 

hechtheid van de gezinsband, met de duur van zijn verblijf alsmede met het bestaan van familiebanden 

of culturele of sociale banden met zijn land van herkomst. 
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Dat verzoekster, overeenkomstig het art. 17 van de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 

2003 inzake het recht op gezinshereniging, diende te worden gehoord omtrent haar gezins- en 

economische situatie. 

 

Dat dit in casu niet is gebeurd ! ! ! ! 

 

Dat verweerder gehouden was, alvorens een beslissing te nemen, minstens verzoekster uit te nodigen 

voor een verhoor. 

 

Dat de motiverings-en de zorgvuldigheidsverplichting, het redelijkheidsbeginsel, het 

evenredigheidsprincipe en verzoeksters rechten van verdediging door verweerder ernstig werd 

geschonden. 

 

Daarnaast stelt het artikel 74/13 Vw. het volgende : 

 

« Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land». 

 

Dat verweerder geenszins in de bestreden beslissing motiveerde waarom hij in casu, overeenkomstig 

het art.17 van de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op 

gezinshereniging en overeenkomstig het artikel 74/13 Vw.,_geen rekening hield met verzoeksters 

verblijf in België, met haar wettelijke samenwoning,.... 

 

Dat er door verweerder, in strijd met de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 en het 

artikel 74/13 Vw., geen enkele afweging is gebeurd.” 

 

2.2.2. De verzoekende partij kan niet op dienstige wijze de schending aanvoeren van artikel 74/13 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). Dit artikel vindt slechts toepassing bij 

het nemen van een beslissing tot verwijdering, zoals blijkt uit de lezing ervan. De verwerende partij 

merkt terecht op dat de schending ervan niet kan worden weerhouden. Dit onderdeel is onontvankelijk. 

 

Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 17 van de richtlijn 2003/86/EG, dient erop te 

worden gewezen dat een bepaling uit een richtlijn slechts directe werking heeft indien een lidstaat heeft 

nagelaten een richtlijn binnen de in de richtlijn bepaalde termijn om te zetten in nationale wetgeving of 

deze richtlijn niet op correcte wijze heeft omgezet, en indien de bepaling van de richtlijn duidelijk en 

onvoorwaardelijk is en niet afhankelijk is van een discretionaire uitvoeringsmaatregel (K. LENAERTS en 

P. VAN NUFFEL, Constitutional Law of the European Union, Londen, Sweet&Maxwell, 2005, nrs. 17-

048 en 17-124). De verzoekende partij toont niet aan dat de richtlijn 2003/86/EG incorrect of onvolledig 

zou zijn omgezet. Voormelde richtlijn regelt daarenboven de gezinshereniging tussen onderdanen van 

derde landen en het staat niet ter discussie dat de partner van de verzoekende partij als Belg een 

Unieburger is. De verzoekende partij kan derhalve niet nuttig verwijzen naar de bepalingen van deze 

richtlijn. 

 

Bovendien laat de verzoekende partij na aan te duiden of aan te tonen hoe het horen de bestreden 

beslissing had vermogen te wijzigen. Wat de aangevoerde schending van de hoorplicht betreft, houdt 

die als beginsel van behoorlijk bestuur in dat tegen niemand een ernstige maatregel kan worden 

getroffen die gegrond is op zijn persoonlijk gedrag en die van aard is om zijn belangen zwaar aan te 

tasten, zonder dat hem de gelegenheid wordt geboden om zijn standpunt op nuttige wijze te doen 

kennen (RvS 23 mei 2001, nr. 95.805; RvS 22 oktober 2001, nr. 100.007; RvS 18 mei 2006, nr. 

158.985; RvS 15 februari 2007, nr. 167.887). 

 

Bestuurshandelingen die een weigering inhouden om een door de verzoekende partij gevraagd voordeel 

te verlenen, zijn niet onderworpen aan tegenspraak daar deze niet zijn gesteund op een tekortkoming 

van de betrokkene (RvS 15 februari 2007, nr. 167.887; I. OPDEBEEK, “De hoorplicht” in Beginselen van 

behoorlijk bestuur in Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 206, 247). De bestreden 

beslissing betreft het weigeren van een aanvraag tot verblijf. Deze is niet gestoeld op een persoonlijke 

tekortkoming van de verzoekende partij, maar houdt een weigering in om een door een partij gevraagd 

voordeel – m.n. een verblijf in het Koninkrijk op grond van gezinshereniging – te verlenen. Te dezen kan 
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de verzoekende partij niet op een dienstige wijze de hoorplicht als algemeen rechtsbeginsel aanvoeren 

(RvS 21 september 2009, nr. 196.233). 

 

In de mate dat de verzoekende partij nog de schending aanvoert van “de motiverings- en de 

zorgvuldigheidsverplichting, het redelijkheidsbeginsel, het evenredigheidsprincipe en verzoeksters 

rechten van verdediging” en van de hoorplicht, laat zij na in dit middel uiteen te zetten op welke wijze zij 

deze beginselen van behoorlijk bestuur geschonden acht en is deze aanvoering van de onderdelen 

onontvankelijk. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist immers dat zowel de geschonden 

rechtsregel of het geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of 

dat rechtsbeginsel door de bestreden rechtshandeling werd geschonden (RvS 2 maart 2007, nr. 

168.403; RvS 8 januari 2007, nr. 166.392; RvS 29 november 2006, nr. 165.291). Minstens dient 

verwezen te worden naar de bespreking van het derde middel. 

 

Het tweede middel is onontvankelijk. 

 

2.3.1. Het derde middel luidt als volgt: 

 

“III. Derde middel : Schending van schending van de art. 40bis. 40ter van de Vreemdelingenwet, van de 

artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen. van de algemene rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur. meer 

bepaald het zorgvuldigheids-en de motiveringsverplichting, de hoorplicht en de rechten van verdediging. 

Manifeste beoordelingsfout 

 

Artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen bepaalt dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. Dat dit 

impliceert dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht niet enkel het dictum moet omvatten, maar 

tevens de redenen moet weergeven op grond waarvan de beslissing werd genomen. Terwijl artikel 3 

van deze wet voorschrijft dat de motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet 

vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Daarbij moet volgens dit zelfde artikel de 

motivering afdoende zijn, of met andere woorden dat pertinent moet zijn en duidelijk te maken hebben 

met de beslissing4. 

 

Dat dient te worden opgemerkt dat de motivatie in de bestreden beslissing evenwel niet afdoende is. 

 

Dat in eerste instantie dient vastgesteld te worden dat in de bestreden beslissing de wettelijke 

bepalingen, waarop deze gesteund is, niet wordt weergegeven. 

 

Dat in tweede instantie dient te worden vastgesteld dat de door verzoeker ingediende aanvraag van de 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie geweigerd wordt omdat op basis van 

bevestigingsmail van luchtvaartmaatschappij en foto's niet kan gesteld worden dat de relatie bewezen is 

overeenkomstig de art. 40bis en 40ter Vw. 

 

Dat deze motivatie evenwel niet afdoende is. 

 

Zo hebben verzoekster en haar levenspartner tal van bewijsstukken neergelegd waaruit blijkt dat zij wel 

degelijk een duurzame relatie hebben en eveneens voldoen aan de voorwaarden gesteld in de art. 40bis 

en 40ter Vreemdelingenwet. 

 

Dat verweerder geenszins op een afdoende manier motiveert waarom met de door verzoeksters 

neergelegde bewijsstukken samen geen rekening kan worden gehouden bij de beoordeling van 

verzoeksters aanvraag. 

 

Dat er sprake is van schending van de art. 40bis en 40ter van de Vreemdelingenwet, van algemene 

rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald de zorgvuldigheids-en de 

motiveringsverplichting en van een manifeste beoordelingsfout in hoofde van verweerder wanneer wordt 

nagelaten rekening te houden met alle door verzoeker neergelegde bewijsstukken samen. 

 

4 MAST A., e.a., "Overzicht van het Belgische administratief recht", Kluwer, Brussel, 2002, p. 692-694.” 

 

2.3.2. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), die onder meer stellen dat beslissingen met 
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redenen omkleed moeten zijn, hebben tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de 

beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren 

met de middelen die het recht hem verschaft. Ze 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 geeft duidelijk 

het determinerend motief aan op grond waarvan deze werd genomen. In de motivering van de 

bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 52, §4, vijfde lid, 

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) alsook naar de 

artikelen 40ter en 40bis van de vreemdelingenwet. De bestreden beslissing wijst erop dat de 

verzoekende partij niet voldoet aan de voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van meer 

dan drie maanden als familielid van een burger van de Unie, omdat zij onvoldoende bewijs voorlegt dat 

zij als partners één jaar ononderbroken hebben samengeleefd voor de aanvraag, hetzij elkaar minstens 

twee jaren kennen en voorafgaand aan de aanvraag elkaar drie maal hebben ontmoet, ontmoetingen 

die in het totaal 45 dagen overtreffen, hetzij een gemeenschappelijk kind hebben. Vervolgens bespreekt 

de bestreden beslissing de door de verzoekende partij voorgelegde stukken. 

 

De verzoekende partij stelt onjuist dat de bestreden beslissing de wettelijke bepalingen niet vermeldt. 

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte 

motivering, dit louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171 en 27 juni 2007, nr. 172.821).  

 

De verzoekende partij maakt 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). Te meer uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de grondslagen van de 

bestreden beslissing kent. 

 

Waar de verzoekende partij de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert, voert ze de schending aan 

van de materiële motiveringsplicht. Zij stelt dat er een manifeste beoordelingsfout is gebeurd. 

 

De Raad is niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

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

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624), wat in casu een onderzoek vergt van artikel 40bis van de 

vreemdelingenwet, zoals correct geciteerd in de nota met opmerkingen van de verwerende partij. 

 

In essentie houdt de verzoekende partij ten onrechte voor dat de voorgelegde stukken betreffende de 

aard en het duurzaam karakter van haar relatie met haar partner is aangetoond door de neergelegde 

bewijsstukken. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij om haar relatie aan te tonen foto’s heeft 

overgemaakt van haarzelf en vermoedelijk haar partner en een bevestigingsmail van een 

luchtvaartmaatschappij. Tevens is het bewijs voorgelegd van een recent op 10 februari 2017 afgesloten 

wettelijke samenwoonst. Andere stukken ten bewijze van de relatie zijn niet voorgelegd. De 

verzoekende partij toont evenmin in concreto aan met welke voorgelegde stukken geen rekening zou 

zijn gehouden. 

 

De bestreden beslissing beoordeelt de stukken als volgt: 

 

“- Bevestigingsmail van luchtvaartmaatschappij Whizz Air van een vlucht van Gdansk naar Dortmund op 

zaterdag 10 september 2016 en van Dortmund naar Gdansk op zondag 18 september 2016 op naam 
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van betrokkene verstuurd naar de account van de referentiepersoon.. Dit document toont aan dat 

betrokkene en de referentiepersoon elkaar kennen, het toont echter niet aan dat betrokkene en de 

referentiepersoon elkaar reeds twee jaar kennen voorafgaand de aanvraag. Dit document is dan ook te 

recent om in aanmerking te komen als bewijs voor de aanvraag. 

 

- Foto's van betrokkene samen met de referentiepersoon: aangezien bij deze foto's zelf een 

omschrijving en data werd geschreven, kan er niet met zekerheid nagegaan worden wanneer deze 

foto's exact genomen werden en dan ook niet aanvaard worden als bewijs van de duurzame relatie dat 

betrokkene en de referentiepersoon elkaar reeds 2 jaar voorafgaand de aanvraag kennen 

 

Uit het geheel van de beschikbare gegevens blijkt niet afdoende dat betrokkene en de referentiepersoon 

elkaar tenminste twee jaar voorafgaand aan de huidige aanvraag gezinshereniging kennen. 

 

Bovendien is niet aangetoond dat betrokkenen minstens één jaar voorafgaand aan de aanvraag 

onafgebroken in België of een ander land te hebben samengewoond. Betrokkenen wonen pas sedert 

07/01/2017 samen, datum dat betrokkene België is binnengekomen, en hebben pas op 10/02/2017 de 

wettelijke samenwoonst afgesloten. Verder blijkt er nergens uit het administratief dossier dat er een 

gemeenschappelijk kind zou zijn. 

 

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

zijn partner, zoals vereist door artikel 40bis, §2,2° van de wet van 15.12.1980. Betrokkene brengt 

onvoldoende bewijs aan dat zij als partners één jaar ononderbroken hebben samengeleefd voor de 

aanvraag of dat zij elkaar tenminste twee jaar kennen en voorafgaand aan de aanvraag elkaar drie maal 

ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 dagen of meer betreffen of dat zij een 

gemeenschappelijk kind hebben.” 

 

Deze beoordeling is correct en vindt steun in het administratief dossier. Uit de foto’s kan niet afgeleid 

worden dat de verzoekende partij en haar partner een relatie hebben die langer duurt dan twee jaren. 

Hetzelfde geldt voor de mail van de luchtvaartmaatschappij die spreekt over een reis van 18 september 

2016, dus evenmin aantoont dat de relatie al bestond twee jaren voor het indienen van de aanvraag. 

Evenmin woont de verzoekende partij minstens één jaar samen met haar partner voor de aanvraag die 

slechts op 20 februari 2017 werd ingediend. De verzoekende partij toont niet anders aan en het louter 

ontkennen van de feitelijke elementen die zich in het administratief dossier bevinden, toont nog geen 

schending aan van de door de verzoekende partij aangehaalde beginselen en bepalingen. Er kan geen 

beoordelingsfout worden vastgesteld. 

 

Uit artikel 40bis, §2, 2°, van de vreemdelingenwet blijkt, zoals ook de verzoekende partij uiteenzet in het 

verzoekschrift, dat het duurzaam en stabiel karakter van een relatie kan worden aangetoond, hetzij door 

te bewijzen dat de partners minstens één jaar voorafgaand aan de aanvraag hebben samengewoond, 

hetzij dat zij elkaar twee jaren kennen voorafgaand aan de aanvraag en bewijzen dat zij regelmatig 

telefonisch, via briefwisseling of elektronisch contact hadden, elkaar voorafgaand aan de aanvraag drie 

maal elkaar ontmoetten en deze ontmoetingen in totaliteit 45 dagen of meer betreffen. 

 

De bestreden beslissing concludeert terecht dat dit niet is aangetoond. De verzoekende partij maakt 

derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen op grond van 

onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de ruime bevoegdheid 

waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden beslissing te 

schragen. De schending van de motiveringsplicht wordt niet aannemelijk gemaakt. Evenmin toont de 

verzoekende partij aan dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout. Er kan geen schending van 

de artikelen 40bis en 40ter van de vreemdelingenwet worden vastgesteld. 

 

Wat de aangevoerde schending van de hoorplicht betreft, houdt die als beginsel van behoorlijk bestuur 

in dat tegen niemand een ernstige maatregel kan worden getroffen die gegrond is op zijn persoonlijk 

gedrag en die van aard is om zijn belangen zwaar aan te tasten, zonder dat hem de gelegenheid wordt 

geboden om zijn standpunt op nuttige wijze te doen kennen (RvS 23 mei 2001, nr. 95.805; RvS 22 

oktober 2001, nr. 100.007; RvS 18 mei 2006, nr. 158.985; RvS 15 februari 2007, nr. 167.887). 

 

Bestuurshandelingen die een weigering inhouden om een door de verzoekende partij gevraagd voordeel 

te verlenen, zijn niet onderworpen aan tegenspraak daar deze niet zijn gesteund op een tekortkoming 

van de betrokkene (RvS 15 februari 2007, nr. 167 887; I. OPDEBEEK, “De hoorplicht” in Beginselen van 

behoorlijk bestuur in Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 206, 247). Er dient verwezen 
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te worden naar hetgeen is gesteld onder punt 2.2.2. De verzoekende partij toont overigens niet aan 

welke elementen zij ter gelegenheid van een gehoor zou ter kennis brengen aan het bestuur van die 

aard dat zij de bestreden beslissing zouden vermogen te wijzigen. 

 

De Raad wijst er verder op dat de rechten van verdediging in administratiefrechtelijke zaken enkel van 

toepassing zijn op tuchtzaken, doch niet op administratieve beslissingen die worden genomen in het 

raam van de vreemdelingenwet (RvS 3 november 2003, nr. 124.957). Dit onderdeel is onontvankelijk. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat 

de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het betreffende 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken, wat in casu is gebeurd. 

 

Samen met de verwerende partij wordt er vastgesteld dat het derde middel, in de mate dat het 

ontvankelijk is, ongegrond is.. 

 

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 vijf december tweeduizend zeventien door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. BEELEN 

 


