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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 27.383 van 14 mei 2009
in de zaak RvV X II

In zake: X
Gekozen woonplaats: ten kantore van X

tegen:

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Migratie- en
asielbeleid.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Poolse nationaliteit te zijn, op 12 februari
2009 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de
gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid van 4 december 2008 tot weigering
van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage
20).

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen.

Gezien de regelmatig gewisselde memories.

Gelet op de beschikking van 27 maart 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30
april 2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA.

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. BUYSSE, die 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

1.1. Verzoekster heeft zich op 11 maart 2008 aangemeld bij de gemeente als seizoens-
arbeider en werd in het bezit gesteld van een bijlage 22. Op 18 april 2008 dient zij een
vestigingsaanvraag in als zelfstandige. Op 11 juni 2008 doet zij afstand van deze aanvraag.

1.2. Op 7 juli 2008 heeft verzoekster een aanvraag van een verklaring van inschrijving
gedaan in functie van haar duurzame relatie met een Belgische onderdaan.

1.3. Op 4 december 2008 heeft de gemachtigde van de minister van Migratie- en Asielbeleid
een beslissing genomen tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om
het grondgebied te verlaten. Deze beslissing werd op 13 januari 2009 aan verzoekster
betekend.
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Dit is thans de bestreden beslissing.

2. Over de rechtspleging

Verzoeker vraagt verweerder te veroordelen tot de kosten van het geding. De Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen beschikt in de huidige stand van zaken niet over een dergelijke
bevoegdheid en dus kan er niet ingegaan worden op dit verzoek.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. De motivering van de bestreden beslissing luidt als volgt:

“Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie
maanden als familielid van een burger van de Unie:
Er werden geen bewijzen van duurzame relatie voorgelegd:
- er werden geen bewijzen voorgelegd dat betrokkene reeds 1 jaar onafgebroken
samengewoond heeft met de partner
- of dat betrokkene en haar partner elkaar af minstens 2 jaar kennen en 3 ontmoetingen gehad
hebben die zeker 45 dagen in beslag nemen
- of dat betrokkene en haar partner een gezamenlijk kind hebben.”

3.2. Verzoekster werpt in een enig middel de schending op van de artikelen 6 en 8 van het
Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 (hierna: EVRM), van "de artikelen 7,1 2

en verder" van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingen-
wet), van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen en van de algemene rechtsbeginselen en beginselen
van behoorlijk bestuur, meer specifiek de rechten van verdediging en de
zorgvuldigheidsverplichting. Verzoekster voegt eraan toe dat de bestreden beslissing getuigt
van een manifeste beoordelingsfout.

3.3. Verzoekster betoogt als volgt:

“Dat verweerder in de bestreden beslissing, genomen ten aanzien van verzoekers, het artikel 7
van Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de zorgvuldigheidsverplichting schendt en
een manifeste beoordelingsfout begaat, wanneer deze stelt dat zonder afdoende motivering ivm
de persoonlijke situatie van verzoeker een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan
drie maanden met bevel tot terugbrenging wordt gegeven.
Dat aan iedere administratieve rechtshandeling draagkrachtige motieven ten grondslag moeten
liggen.
Dat een bestuurshandeling aldus is gemotiveerd als niet alleen de concrete feiten maar ook de
op die feiten toepasselijke rechtsregels worden vermeld en tevens wordt uitgelegd hoe de
toepassing van die rechtsregels op de feiten naar de uiteindelijke beslissing heeft geleid. Dat dit
hier niet op afdoende wijze is gebeurd.
Dat aan iedere administratieve rechtshandeling weliswaar draagkrachtige motieven ten
grondslag moeten liggen, doch dat er eveneens moet nagegaan worden of de administratieve
rechtshandeling rationeel te verantwoorden is - quod non.
Omdat Verzoeker wordt door de bestreden beslissing tot vrijheidsberoving ontrukt uit het
gezinsleven dat zij opbouwde met Heer (D.H.W.).
Terwijl de regels die dit recht beperken dienen overeenkomstig art. 8.2. EVRM:
- 1. duidelijk te zijn (legaliteit)
- 2. strekken tot bescherming van legitieme belangen en dus niet gebaseerd zijn op willekeur
(legitimiteit)
- 3. noodzakelijk zijn in een democratische samenleving (noodzakelijkheid).
Aan de 3e vereiste is in casu geenszins voldaan, integendeel.
De vrijheidsberoving (m.o.o. uitwijzing) stelt zich diametraal tegenover het gezinsleven.
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Uit het recht op eerbiediging van het gezinsleven vloeit overigens niet alleen een plicht voort
voor de overheid om zich van inmenging in het gezinsleven te onthouden, maar ook een actieve
verplichting, met name die maatregelen nemen die inherent zijn aan een effectieve eerbiediging
van het gezinsleven (J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds). Handboek EVRM, Deel 2
Artikelsgewijze commentaar, Volume 1, p740).
Terzake dient gewezen op het feit dat Straatsburg -in een gelijkaardige zaak - erkent dat, gelet
op het recht op eerbiediging van het gezinsleven, de terugwijzing van een persoon uit een land
waar zijn familie woont, verdragsonverenigbaar kan zijn.
Artikel 2 van deze wet 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.
Dat dit hier niet het geval is.
Uit het register blijkt dat verzoekende partij al drie keer verhuisd is met haar partner!!!
Zij kennen elkaar al lang en hebben dus meer dan drie keer elkaar ontmoet.
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 beslissing. (zie MAST A., e.a., “Overzicht van het Belgische
administratief recht”, Kluwer, Brussel, 2002, p. 692-694)
Dat in eerste instantie de betwiste beslissing niet correct in rechte en zeker niet in feite correct
gemotiveerd is. Dat naast een schending van de wet van 29juli 1991, hierdoor tevens
verzoekers rechten van verdediging schonden zijn.
Dat in tweede instantie dient te worden opgemerkt dat de motivatie in de bestreden beslissing
evenwel niet afdoende en volledig is. Zeker rekening gehouden met de gegevens vermeld in het
register.
Stellen dat er verzoekende partij geen gemeenschappelijk kind heeft kan niet als een afdoende
motivering kan beschouwd worden. Meer zelfs, door de bestreden beslissing enkel en alleen te
baseren op deze bron wordt de zorgvuldigheidsverplichting door verweerder ernstig
geschonden.
De beslissing dient te stoelen op een correcte feitenvinding. Het bestuur dient zich zo nodig
voldoende te informeren om met kennis van zaken een beslissing te nemen. (zie MAST A., e.a.,
“Overzicht van het Belgische administratief recht”, Kluwer, Brussel, 2002, p. 54-55)
Daardoor maakt verweerder een manifeste beoordelingsfout.
Verzoeker is al lang samenwonende met haar partner. Maar de Vreemdelingenwet vereist zelfs
niet niet dat er een effectieve samenwoonst moet zijn omdat er sprake zou zijn van
gezamenlijke vestiging.
Dat derhalve de beslissing tot weigering van het verblijf met bevel om het grondgebied te
verlaten niet afdoende en niet correct gemotiveerd is. En dat de beslissing tot weigering met
bevel om het grondgebied te verlaten door verweerder onterecht werd genomen waardoor een
manifeste beoordelingsfout werd begaan.
Dat verzoekende partij zich dan ook niet kan verzoenen met de inhoud van de bestreden
beslissingen.
Dat verweerder derhalve een manifeste beoordelingsfout maakte door de persoonlijke situatie
van verzoeker, die prefect geïntegreerd is en een gezinscel heeft niet te onderzoeken en de
bestreden beslissing, genomen ten aanzien van verzoeker derhalve, niet afdoende motiveerde.
De motivering van de beslissing dd. 13/1/2009 waarbij aan verzoekende partij de weigering en
het bevel wordt gegeven faalt derhalve volledig.”

3.4. Luidens artikel 39/69, §1, 4° van de Vreemdelingenwet bevat het verzoekschrift een
uiteenzetting van feiten en middelen die ter ondersteuning van het beroep worden
ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet worden begrepen de
voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die
rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS, 17 december 2004,
nr. 138.590; RvS, 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS, 1 oktober 2006, nr. 135.618). Voor zover
verzoekster de schending aanvoert van “artikel 6 (…) van het Europese Verdrag tot bescherming

van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden”, en van "de artikelen 7,1 2 en verder"

van de Vreemdelingenwet, stelt de Raad vast dat het verzoekschrift niet ontvankelijk is
omdat verzoekster niet aanduidt op welke wijze de genoemde bepalingen in concreto
werden geschonden door de bestreden beslissing.
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3.5. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet
van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft
tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve
overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe
bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de
overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de
beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr.
110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Een eenvoudige blik op de bestreden beslissing
leert dat ze de juridische en feitelijke overwegingen bevat waarop ze gesteund is.
Verzoekster toont niet aan in welke mate de formele motieven haar niet in staat stellen te
achterhalen welke concrete redenen de beslissing schragen en hoe daardoor haar rechten
van verdediging geschonden zouden zijn. De Raad stelt voorts vast dat de verzoekende
partij de motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden beslissing kent nu zij deze
aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt in een middel, zodat voldaan is aan de formele
motiveringsplicht.

3.6. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële
motiveringsplicht, niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag 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).

3.7. De zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te
informeren over alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen
nemen (RvS 11 juni 2002, nr. 107.624).

3.8. Artikel 40bis, §2 van de Vreemdelingenwet juncto artikel 40 ter van de Vreemdelingen-
wet bepaalt het volgende:

"Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd :
(…) 2° de partner, die hem begeleidt of zich bij hem voegt, met wie de burger van de Unie
overeenkomstig een wet een geregistreerd partnerschap heeft gesloten, voorzover het gaat om
een naar behoren geattesteerde duurzame en stabiele relatie die al minstens een jaar duurt, zij
beiden ouder dan 21 jaar en ongehuwd zijn en geen duurzame relatie hebben met een andere
persoon;(…)”.

De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de criteria inzake de
stabiele relatie tussen de partners, bedoeld in 2°. De minimumleeftijd van de twee partners
bedoeld in 2° wordt teruggebracht tot 18 jaar, wanneer zij het bewijs leveren dat zij voor de
aankomst in het Rijk van de vreemdeling die vervoegd wordt, reeds tenminste een jaar
samengewoond hebben."

3.9. Artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 mei 2008 tot vaststelling van bepaalde
uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, stelt onder de
hoofding “Criteria inzake het stabiel karakter van de relatie tussen de partners bedoeld in artikel

40bis, § 2, eerste lid, 2°, van de wet” het volgende:

“Het stabiel karakter van de relatie wordt aangetoond in de volgende gevallen :
1° indien de partners bewijzen dat zij gedurende minstens 1 jaar, voorafgaand aan de aanvraag,
onafgebroken in België of een ander land hebben samengewoond;
2° indien de partners bewijzen dat zij elkaar sedert ten minste twee jaar kennen en het bewijs
leveren dat zij regelmatig, telefonisch, via briefwisseling of elektronische berichten met elkaar
contact onderhielden, 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;
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3° indien de partners een gemeenschappelijk kind hebben.”

3.10. Uit het administratief dossier blijkt dat bij de aanvraag van verzoekster van een
verklaring van inschrijving van 7 juli 2008 door de gemachtigde van de burgemeester van
Merelbeke op 7 juli 2008 een bijlage 19 werd afgeleverd. Deze stelt: “U wordt verzocht binnen
de drie maanden, ten laatste op 6 oktober 2008 de volgende documenten over te leggen: (4) bewijzen

van 1 jaar onafgebroken samenwoonst.” Verzoekster toont met haar overwegend theoretisch
betoog in haar verzoekschrift niet aan dat de bestreden beslissing "niet correct in rechte en

zeker niet in feite correct gemotiveerd is." Met haar vaag betoog dat "uit het register blijkt dat

verzoekende partij al drie keer verhuisd is met haar partner", dat zij elkaar al lang kennen en
elkaar dus "dus meer dan drie keer" hebben ontmoet, dat zij "al lang samenwoonde met haar

partner", met de stelling dat het feit dat ze geen gemeenschappelijk kind heeft niet als
afdoende motivering kan beschouwd worden en met de vage en onsamenhangende
verklaringen in de repliekmemorie, toont verzoekster niet aan dat zij "een naar behoren

geattesteerde duurzame en stabiele relatie die al minstens een jaar duurt" heeft aangetoond. De
talrijke bij het verzoekschrift gevoegde stukken die grotendeels geen uitstaans hebben met
de bestreden beslissing tonen dit evenmin aan. Het gegeven dat men het niet eens is met de
motivering van de bestreden beslissing houdt niet dat er niet afdoende of niet correct
gemotiveerd werd. De bestreden beslissing stelt geenszins dat er geen sprake is van een
effectieve samenwoonst en verzoekster kan dan ook niet dienstig stellen dat de
Vreemdelingenwet dit niet vereist. Artikel 40bis, §2 van de Vreemdelingenwet juncto artikel
40 ter van de Vreemdelingenwet vereisen "een naar behoren geattesteerde duurzame en

stabiele relatie die al minstens een jaar duurt." Aangezien verzoekster nagelaten heeft dit aan te
tonen, heeft de gemachtigde van de minister terecht de bestreden beslissing getroffen.
Artikel 40bis, §2 van de Vreemdelingenwet juncto artikel 40 ter van de Vreemdelingenwet
juncto artikel 51, §3, derde lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
(Vreemdelingenbesluit) vereist niet dat de gemachtigde van de minister alvorens een
negatieve beslissing te treffen, moet peilen naar de integratie van de aanvrager of de
gezinscel dient te onderzoeken en verzoekster kan er aldus niet dienstig naar verwijzen.

Verzoekster toont niet aan dat de bestreden beslissing op grond van onjuiste feitelijke
gegevens, op kennelijk onredelijke of op onzorgvuldige wijze is genomen noch dat ze getuigt
van een manifeste beoordelingsfout.

3.11. De Raad stelt vast dat verzoekster niet in concreto aantoont op welke wijze de
bestreden beslissing artikel 8 EVRM schendt. Alleszins dient gesteld te worden dat uit de
bepalingen van het tweede lid van artikel 8 EVRM blijkt dat het recht op verblijf van een
familielid van een burger van de Unie niet absoluut is. Uit de bespreking hierboven blijkt dat
artikel 40bis, §2 van de Vreemdelingenwet juncto artikel 40 ter van de Vreemdelingenwet
juncto artikel 51, §3, derde lid, van het Vreemdelingenbesluit op een rechtmatige wijze werd
toegepast. Artikel 8 EVRM kan een rechtmatige toepassing van de bepalingen van de
Vreemdelingenwet niet in de weg staan (RvS 9 oktober 2001, nr. 99.581). Artikel 40bis, §2,
van de Vreemdelingenwet juncto artikel 40 ter van de Vreemdelingenwet juncto artikel 51,
§3, derde lid, van het Vreemdelingenbesluit kan als een wettelijk kader beschouwd worden
binnen hetwelk het in artikel 8 EVRM vervatte recht kan worden uitgeoefend (RvS 2 februari
2005, nr. 140.105). Conform de bestreden beslissing voldoet verzoekster niet aan de aan het
verblijf gestelde voorwaarden. Artikel 8 EVRM kan niet worden uitgelegd als zou verzoekster
op grond hiervan een verblijfsrecht kunnen erkend zien, zonder aan de in de Vreemdelingen-
wet gestelde voorwaarden daartoe te voldoen. Verzoekster toont ten slotte niet in concreto
en in specie aan dat er sprake is van een gezinsleven dat valt onder de toepassing van 8
EVRM en toont evenmin aan dat het treffen van een bevel om het grondgebied te verlaten
na de vaststelling dat zij niet "een naar behoren geattesteerde duurzame en stabiele relatie die al

minstens een jaar duurt" heeft aangetoond een disproportionele inbreuk vormt op haar
vermeend gezinsleven.

Dientengevolge is het enig middel deels onontvankelijk en deels ongegrond.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien mei tweeduizend en
negen door:

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

dhr. T. LEYSEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN. M. EKKA.


