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 nr. 44 094 van 28 mei 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Mongolische nationaliteit te zijn, op 16 maart 2010 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 16 februari 2010 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 regelmatig gewisselde memories en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 april 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 mei 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en van advocaat G. LOUWET en van advocaat M. 

JOPPEN, die loco advocaten E. MATTERNE en N. LUCAS HABA verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster verklaart te zijn geboren te X op (…) 1976 en van Mongoolse nationaliteit te zijn.  

 

Verzoekster vroeg op 7 november 2000 asiel aan. Op 23 januari 2001 neemt de gemachtigde van de 

minister van Binnenlandse Zaken de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied 

te verlaten. Verzoekster dient een beroep in tegen deze beslissing en op 22 december 2003 neemt het 

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een bevestigende beslissing tot 

weigering van verblijf. Tegen deze beslissing dient verzoekster een beroep in bij de Raad van State die 

het beroep op 4 september 2008 bij arrest nr. 186.015 verwerpt. 

 

Op 26 maart 2004 dient verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van het 

toenmalig geldende artikel 9, derde lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
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grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort 

Vreemdelingenwet), die zij later nog verder aanvult. Op 13 juli 2007 neemt de gemachtigde van de 

minister van Binnenlandse Zaken de beslissing waarbij de aanvraag onontvankelijk wordt verklaard. 

 

Op 10 september 2009 leggen verzoekster en haar partner van Nederlandse nationaliteit een verklaring 

van wettelijke samenwoning te Gingelom af. 

 

Op 21 september 2009 dient verzoekster een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie, als partner in een duurzame relatie. 

 

Op 12 december 2009 dient verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet.  

 

Op 18 februari 2010 wordt een beslissing genomen tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden, zonder bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing die luidt als volgt: 

 

“In uitvoering van 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, wordt de 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, aangevraagd op 21/09/2009 door M.E. (…) en 

van Mongoolse nationaliteit, geweigerd.  

 

Reden van de beslissing:  

 

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

tenminste één jaar met haar partner, zoals vereist door 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, of dat zij een gemeenschappelijk kind hebben 

(criteria bepaald door artikel 3 van het KB van 7 mei 2008).  

 

Betrokkene brengt slechte volgende bewijzen voor de duurzaamheid en stabiliteit van de relatie aan:  

 

- foto's die dateren van het jaar 2009: deze tonen enkel aan dat betrokkenen elkaar in 2009 reeds kenden 

maar bewijzen geenszins de vereiste duurzaamheid.  

- Overzicht van emails: aangezien enkel het overzicht en niet de inhoud van de mails werd voorgelegd, valt 

nergens uit af te leiden dat betrokkenen effectief een relatie met elkaar hebben. De enige leesbare 

woorden 'i love you' vormen op zich te weinig bewijs hiervoor.  

 

Omwille van deze redenen wordt het recht op verblijf aan betrokkene geweigerd.” 

 

2. Ontvankelijkheid   

 

Waar verzoekster vraagt in fine van het verzoekschrift om haar “een machtiging tot het verblijf van drie 

maanden toe te kennen” benadrukt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat hij als 

annulatierechter enkel een wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing kan uitoefenen (wetsontwerp 

tot hervorming van de Raad van State en oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, 

Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 94). Dit houdt in dat de Raad in het 

raam van de uitoefening van zijn wettelijk toezicht niet bevoegd is verzoekster een machtiging tot verblijf 

toe te kennen. De Raad is enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de 

beëindiging van het verblijf is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet tot een onredelijk besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, 

nr.101.624). 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 Verzoekster voert in een eerste middel de schending aan van artikel 40bis van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen (hierna verkort Vreemdelingenwet), alsmede van artikel 3 van het KB 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. 
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Verzoekster zet haar middel als volgt uiteen:  

 

“Vooreerst merkt verzoekster op dat in de bestreden beslissing ten onrechte gesteld wordt dat 

verzoekster en haar voornoemde partner geen duurzame en stabiele relatie met elkaar zouden hebben. 

Dit is manifest onjuist. Artikel 40bis § 2 van de Vreemdelingenwet van 1980 bepaalt: 

 

“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” 

 

In uitvoering van deze wettelijke bepaling werden de criteria inzake de stabiele relatie tussen de 

partners 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 als volgt bepaald: 

 

3. 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; 

3° indien de partners een gemeenschappelijk kind hebben. 

 

Verzoekster en haar partner kennen elkaar reeds sedert 2003. Uit hun relatie zijn voor hun wettelijke 

samenwoning reeds twee gezamelijke kinderen geboren, te weten T. (…) en H. (…). Partijen zijn in 

augustus 2009 gaan samenwonen. Uit deze relatie is een derde gemeenschappelijk kind geboren, te 

weten O.M. (…), geboren op 16.02.2010. Dat het een gemeenschappelijk kind van verzoekster en haar 

partner betreft, blijkt ontegensprekelijk uit de geboorteakte (stuk 4). Dit impliceert ook dat verzoekster op 

het ogenblik van het indienen van haar aanvraag tot gezinshereniging, zijnde in september 2009, reeds 

drie maanden zwanger was van hun derde gemeenschappelijk kindje. Uiteraard is het evident dat de 

betrokken partners elkaar voordien - d.w.z. voor de maand juni 2009 - moeten hebben gekend in het 

kader van een liefdesrelatie als partners. Dit blijkt ook uit de door verzoekster bijgebrachte foto’s en E-

mail berichten. Verwerende partij erkent trouwens dat deze foto’s dateren van 2009. Het staat dan ook 

vast dat de betrokken partners met elkaar al minstens 1 jaar een liefdesrelatie onderhouden. Dit geldt 

zeker nu de oudste zoon reeds geboren is in 2004 en de oudste dochter in 2008. De relatie tussen 

verzoekster en de heer O. (…) dient dan ook als stabiel en duurzaam dient te worden beschouwd. 

Verzoekster is van oordeel dat verwerende partij een onwettige beslissing heeft genomen, nu de 

duurzaamheid en stabiliteit van de relatie is aangetoond, niet alleen door de geboorte van de 

gemeenschappelijke kinderen T.H. (…), doch zeker door de geboorte van het derde gemeenschappelijk 

kind op 16.02.2010. De bestreden beslissing is dan ook onwettig. Volledigheidshalve weze opgemerkt 

dat er in de bestreden beslissing geen betwisting over bestaat dat de aanvraag van verzoekster tot 

gezinshereniging voldoet aan de andere wettelijke voorwaarden van artikel 40bis §2 van de 

Vreemdelingenwet.” 

 

In een tweede middel voert verzoekster de schending aan van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van 

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

bestuurshandelingen, van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Verzoekster zet haar middel uiteen als volgt: 

 

“De wet van 29 juli 1991 betreffende de motivering van de bestuurshandelingen stelt dat alle 

beslissingen met individuele draagwijdte formeel en uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. 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 en in artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet, heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding 

toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt (RvS 10december2002, nr. 113.439). De 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 
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bevoegd om 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 (RvS 17 

januari 2007, nr. 166.860, RvS 7december2001, nr. 101.624). 

 

Verzoekster is van oordeel dat verwerende partij in casu niet is uitgegaan van de juiste feitelijke 

gegevens, nu verwerende partij niet alle criteria inzake de duurzaamheid van de relatie tussen partijen 

heeft onderzocht. Zij heeft immers nagelaten alle feitelijke elementen en gegevens in haar 

besluitvorming te betrekken, in het bijzonder het geven dat partijen een gemeenschappelijk kind 

verwachten, dat daarenboven levensvatbaar geboren werd op 16.02.2010 en waarvan de biologische 

en juridische afstamming met de heer O. (…) vaststaat. 

Trouwens verwerende partij was er reeds van op de hoogte dat verzoekster zwanger was, nu er reeds 

op 16.11.2009 een erkenning van het derde gezamelijke kindje plaatsvond door de partner van 

verzoekster. Verwerende partij is dan ook niet in onredelijkheid tot haar besluit kunnen komen, nu zij 

onvoldoende rekening heeft gehouden met de stukken van het dossier en met de feitelijke situatie van 

partijen. De bestreden beslissing is dan ook niet afdoende en op een correcte en pertinente wijze 

gemotiveerd. Verwerende partij heeft dan ook de materiële motiveringsplicht geschonden, nu zij de 

feitelijke gegevens van het dossier fout heeft beoordeeld, wat neerkomt op de schending van de 

zorgvuldigheidsplicht (cfr. R.v.State, nr. 129436,18 maart 2004). De zorgvuldigheidsplicht vereist 

immers dat alle terzake dienende feitelijke gegevens van de zaak in rekening dienen te worden gebracht 

- quod in casu non est. Het zorgvuldigheidsbeginsel stelt dat het bestuur zijn beslissing op een 

zorgvuldige wijze dient voor te bereiden, de beslissing dient te stoelen op een correcte feitenvinding en 

aan de grondslag hiervan dient een nauwgezette belangenafweging ten grondslag te liggen (R.v.St. nr. 

108.577 van 28 juni 2002). In casu kan het zeker niet over een correcte feitenvinding kan gaan gezien 

geen rekening werd gehouden met de concrete familiale en feitelijke situatie tussen partijen.  

 

Tenslotte weze opgemerkt dat de bestreden beslissing tevens een foutieve datum vermeldt, zijnde 

16.02.2009 in plaats van 16.02.2010. Bovendien ontbreekt op de akte van kennisgeving van de 

beslissing de vermelding van de juiste “maand”, nu enkel gestipuleerd is “ten jare tweeduizenden tien op 

tweeëntwintig”. De vermelding van de correcte datum van de beslissing alsmede van de akte van 

kennisgeving aan de rechtsonderhorige betreft evenwel een substantiële en essentieel vormvereiste, te 

meer daar dit de beroepstermijn, i.c. de vervaltermijn van 30 dagen, doet lopen. Het gaat immers niet op 

om aan de rechtsonderhorige een vervaltermijn op te leggen voorgeschreven op straffe van 

onontvankelijkheid van het beroep, terwijl verwerende partij zelf niet eens de nodige zorgvuldigheid aan 

de dag legt tot correcte en volledige datering van haar beslissing.  

 

Zie immers Raad Vreemdelingenbetwistingen nr. 4080, 27 november 2007, Rev.dr.étr. 2008. afl. 147, 

96: « De termijn voorgeschreven door art. 39/57, lid 1 vreemdelingenwet is van openbare orde en 

hiervan kan slechts afgeweken worden indien een situatie van overmacht kan worden aangetoond”. De 

bestreden beslissing voldoet geenszins aan de formele en materiële motiveringsplicht en dient dan ook 

te worden vernietigd.” 

 

3.2 Verweerder antwoordt op het eerste middel dat verzoeksters verblijf geweigerd wordt omdat zij geen 

afdoende bewijzen had aangebracht van een duurzame en stabiele relatie van minstens één jaar met 

haar partner. Verzoekster heeft dan ook niet bewezen dat zij en haar partner minstens één jaar 

ononderbroken hebben samengeleefd voor de aanvraag of dat zij elkaar ten minste twee jaar kennen of 

dat zij een gemeenschappelijk kind hebben. De enige bewijzen die verzoekster had aangeleverd van de 

duurzaamheid en de stabiliteit van hun relatie waren foto’s die dateerden van 2009 waaruit enkel kon 

worden afgeleid dat zij elkaar toen reeds kenden maar niet dat zij een duurzame relatie hadden. Ook uit 

de neergelegde e-mails kon niet worden afgeleid dat zij effectief een relatie hadden met elkaar. 

Verweerder wijst op artikel 40bis, § 2 van de Vreemdelingenwet en op de door de koning bij een besluit 

na overleg in de Ministerraad vastgestelde criteria inzake de stabiele relatie tussen de partners. 

Verweerder wijst erop dat verzoekster blijkens de beslissing onvoldoende bewijzen heeft aangebracht 

van een duurzame en stabiele relatie met haar partner daar zij niet onomstotelijk kon bewijzen dat zij 

één jaar ononderbroken heeft samengeleefd noch dat zij en haar partner elkaar tenminste twee jaar 

kennen daar het samenlevingscontract dateert van 10 september 2009 en zij sinds 25 augustus 2009 

officieel samen leven. Tevens stelt verweerder dat de kinderen geboren op respectievelijk 28 mei 2004 

en 10 september 2008 niet ter discussie staan doch dat uit het administratieve dossier niet blijkt dat de 

partner van verzoekster deze kinderen heeft erkend zodat verzoekster niet heeft aangetoond op het 

ogenblik van de aanvraag van de verblijfskaart een gemeenschappelijk kind te hebben. Het feit dat het 
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derde kind werd geboren op 16 februari 2010 en reeds op 16 november 2010 werd erkend, doet geen 

afbreuk aan de geldigheid van de beslissing daar zowel de erkenning als de geboorte dateren van na de 

aanvraag van de verblijfskaart. Op het ogenblik van de aanvraag was er geen sprake van een 

gemeenschappelijk kind.  

 

Verweerder antwoordt op het tweede middel dat zij herhaalt dat het feit dat het kind op 16 februari 2010 

werd geboren en door de partner van verzoekster in november 2009 werd erkend, geen afbreuk doet 

aan de geldigheid van de thans bestreden beslissing daar verzoekster bij haar aanvraag op 21 

september 2009 niet heeft aangetoond een gemeenschappelijk kind te hebben met haar partner. 

Aangaande het foutieve jaartal op de bestreden beslissing geeft verweerder aan dat het een materiële 

vergissing betreft die op generlei wijze de geldigheid van de bestreden beslissing aantast. De 

kennisgevingsakte vermeldt bovendien expliciet dat het een kennisgeving betreft van de beslissing van 

16 februari 2010. Tevens stelt verweerder vast dat verzoekster binnen de door de wet voorzien termijn 

een beroep tot nietigverklaring heeft ingediend, wat bewijst dat zij tijdig in kennis werd gesteld van de 

bestreden beslissing en van de mogelijkheid om een beroep in te dienen zodat verzoekster geen belang 

heeft aangetoond. Tenslotte stelt verweerder dat de bestreden beslissing wel degelijk afdoende werd 

gemotiveerd en dit zowel in feite als in rechte. Verzoekster schijnt ook de motieven van de bestreden 

beslissing te kennen vermits zij ze aanvecht zodat aan de formele motiveringsplicht werd voldaan;  

 

3.3 Verzoekster repliceert aangaande het eerste middel het volgende:  

 

“Verwerende partij betwist in haar nota niet dat het derde kind van verzoekster een gemeenschappelijk 

kind is van verzoekster en haar partner O.O. (…). Zij betwist ook niet dat hun derde kindje op 

16.02.2010 geboren is, en evenmin dat het derde kindje door de partner van verzoekster erkend is in 

november 2009. Zij stelt evenwel dat op het ogenblik van het indienen van de aanvraag tot verblijf, te 

weten op 21 september 2009 er geen gemeenschappelijk kind zou zijn geweest. Dit standpunt wordt 

manifest betwist. Vooreerst weze opgemerkt dat de bestreden beslissing dateert van 16 februari 2010: 

het dan ook op dat ogenblik dat verwerende partij een beslissing nam, en dus niet in september 2009. 

Op 16 februari 2010 was M. O. reeds geboren. Meer nog in februari 2010, was verwerende partij er wel 

degelijk van op de hoogte dat er een gemeenschappelijk kind was, gelet op de erkenning van dit kindje 

in november 2009. Het is dan ook niet correct te stellen dat verzoekster niet zou voldaan hebben aan de 

voorwaarden nu de beoordeling van de in artikel 40bis van voornoemde wet gestelde voorwaarden, 

blijkens de bestreden beslissing gebeurde in februari 2010 en niet in september 2009. Aan verzoekster 

werd immers op 21.09.2009 WEL een attest van immatriculatie toegekend, en dit voor een periode van 

3 maanden, dus met een geldigheidsduur tot 20.02.2010, die dan blijkens de bestreden beslissing weer 

werd ingetrokken. Overigens weze opgemerkt dat nu verwerende partij het bestaan van een 

gemeenschappelijk kind erkent, geboren op 16.02.2010, zij hieruit ipse facto het bestaan van het 

gemeenschappelijk kind erkent gedurende de 9 maanden die hieraan voorafgaan. M.a .w, er was zeker 

op het ogenblik van het indienen van de aanvraag op 21 september 2009 een gemeenschappelijk kind. 

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 spreekt enkel ‘over het hebben van een gemeenschappelijk kind’. 

Welnu verzoekende partij en haar partner hadden reeds in september 2009 een gemeenschappelijk 

kind, nu verzoekster op dat ogenblik reeds drie maanden zwanger was van hun derde 

gemeenschappelijk kindje. Wanneer verwerende partij in haar nota het hebben van een 

gemeenschappelijk kind beschouwd als zijnde ‘een gemeenschappelijk levend kind na de geboorte 

ervan’, voegt zij een voorwaarde toe aan de wet die er niet staat. De zwangerschap van verzoekster 

toont het bestaan aan van het gemeenschappelijk kindje en dit reeds vanaf de maand juli 2009. Er weze 

trouwens opgemerkt dat er nog twee gemeenschappelijke kinderen zijn: H., geboren te Luik op 

1009.2008 draagt zelfs blijkens de Mongoolse geboorteakte de naam van de partner van verzoekster, 

zijn de O.O. (…). Voor het overige verwijst verzoekster naar de toelichting aangaande dit middel in haar 

verzoekschrift. 

 

Aangaande het tweede middel repliceert verzoekster dat:  

 

“In aansluiting met het voorgaande middel, blijft verzoekster van oordeel dat de beslissing van 

verwerende partij niet afdoende is gemotiveerd. De door verwerende partij aangehaalde motieven 

dragen de bestreden beslissing niet. In geen der motieven blijkt immers een toetsing aan de wettelijke 

voorwaarden opgenomen in artikel 3 van voornoemd KB van 7 mei 2008, terwijl verwerende partij had 

moeten weten, minstens had moeten nagaan of er gemeenschappelijk kinderen waren. Een motief of 

verwijzing naar een toetsing van het criterium van gemeenschappelijke kinderen wordt NIET gevonden 
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in de bestreden beslissing, terwijl dit toch het kernpunt vormt van de betwisting. Er wordt enkel gesteld 

dat de bijbrachte e-mails en foto’s het bewijs van duurzaamheid en stabiliteit van de relatie niet 

aantonen. Uit deze motieven kan niet zonder meer worden afgeleid dat verzoekster niet zou hebben 

voldaan aan de wettelijke voorwaarden in het bijzonder aan de bepalingen van artikel 3 van het KB 

teneinde niet langer gemachtigd te zijn tot een verblijf in België, te meer daar aan verzoekster eerst wel 

een machtiging werd verleend. De juiste, pertinente Juridische en feitelijke overwegingen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen zijn derhalve niet opgenomen in de bestreden beslissing zelf. 

Verzoekster stelt thans vast dat verwerende partij middels haar nota achteraf haar beslissing tracht te 

motiveren door thans te stellen dat er geen gemeenschappelijke kinderen zouden zijn. Dit kan niet. Met 

motiveringen die achteraf in procedurestukken voor de Raad van State of voor de burgerlijke rechter of 

thans voor de raad voor Vreemdelingenbetwistingen worden meegedeeld, kan geen rekening worden 

gehouden (RvS 3 juni 1993, nr. 43154; RvS 17 januari 1996 , nr. 57 561 Vreder., Leuven, 10 mei 1994, 

R.W., 1994-95, 370). Verwerende partij beweert dat de bestreden beslissing wel formeel gemotiveerd 

zou zijn. Formele motivering impliceert dat de motieven duidelijk, juist, pertinent en volledig moeten zijn. 

Een motivering die slechts rekening houdt met bepaalde elementen in een dossier (ten nadele van de 

betrokkene) en niet met andere fundamentele elementen is niet afdoende ( RvS , nr. 60.093, 11 juni 

1996). Voor het overige verwijst verzoekster naar de toelichting aangaande dit middel in haar 

verzoekschrift.” 

 

3.4 Gelet op de nauwe samenhang van beide middelen zullen deze samen worden behandeld. 

 

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 de beslissing heeft genomen, 

zodat kan worden beoordeeld 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 19 maart 2004, nr. 129.466; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. Het begrip 

afdoende impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het 

gewicht van de genomen beslissing. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster de motieven betwist en 

oordeelt dat verweerder op onzorgvuldige wijze tot de conclusie is gekomen dat zij geen duurzame 

relatie heeft aangetoond. Verzoekster toont aldus aan de juridische en feitelijke overwegingen te 

kennen. De bestreden beslissing geeft duidelijk de reden aan waarom verzoeksters aanvraag niet in 

overweging wordt genomen, met name daar de door haar bijgebrachte bewijze zijnde een overzicht van 

e-mails en foto’s niet afdoende zijn voor het aantonen van een duurzame relatie. De bestreden 

beslissing geeft duidelijk en op afdoende wijze de motieven aan op grond waarvan de beslissing is 

genomen. Verzoekster voert dan ook eerder de schending van de materiële motiveringsplicht aan zodat 

het middel verder zal worden onderzocht van het oogpunt van een vermeende schending van de 

materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Verzoekster diende op 21 september 2009 een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie, met name als partner van de heer O.O. van Nederlandse nationaliteit. 

Artikel 40bis, § 2, 2° van de Vreemdelingenwet  bepaalt dat  

 

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

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

een wet een geregistreerd partnerschap heeft gesloten, voorzover het gaan 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;” 

 

Verzoekster diende aldus de bewijzen bij te brengen van haar duurzame en stabiele relatie met de heer 

O.O. van Nederlandse nationaliteit, in functie van wie zij haar verblijfskaart aanvraagt. Uit de bijlage 19 

die werd opgesteld naar aanleiding van verzoeksters aanvraag blijkt dat zij een verklaring van wettelijke 

samenwoning neerlegde en dat haar expliciet werd verzocht om binnen de drie maanden en ten laatste 

op 21 december 2009 de bewijzen voor te leggen dat zij elkaar twee jaar kennen. Tevens wordt 

verwezen naar artikel 52 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

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

Vreemdelingenbesluit). Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster in de loop van de maand 

december een overzicht van e-mails en een aantal foto’s neerlegde. 
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De bestreden beslissing motiveerde het volgende:  

 

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

tenminste één jaar met haar partner, zoals vereist door 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, of dat zij een gemeenschappelijk kind hebben 

(criteria bepaald door artikel 3 van het KB van 7 mei 2008).  

Betrokkene brengt slechte volgende bewijzen voor de duurzaamheid en stabiliteit van de relatie aan:  

- foto's die dateren van het jaar 2009: deze tonen enkel aan dat betrokkenen elkaar in 2009 reeds kenden 

maar bewijzen geenszins de vereiste duurzaamheid.  

- Overzicht van emails: aangezien enkel het overzicht en niet de inhoud van de mails werd voorgelegd, valt 

nergens uit af te leiden dat betrokkenen effectief een relatie met elkaar hebben. De enige leesbare 

woorden 'i love you' vormen op zich te weinig bewijs hiervoor.  

Omwille van deze redenen wordt het recht op verblijf aan betrokkene geweigerd” 

 

Verzoekster is zowel in haar eerste als haar tweede middel de mening toegedaan dat het feit dat zij en 

haar partner reeds van voor de wettelijke samenwoonst samen twee kinderen hebben en dat op 16 

februari 2010 een derde gemeenschappelijk kind werd geboren waarvan sinds 16 november 2009 

ontegensprekelijk de biologische en juridische afstamming ten aanzien van verzoeksters partner 

vaststaat, duidelijk aantoont dat hun relatie een duurzame en stabiele relatie betreft. Gelet op het feit dat 

verzoekster bij haar aanvraag reeds drie maanden zwanger was, is het duidelijk dat de partners sedert 

minstens één jaar een relatie onderhouden en elkaar minstens van voor juni 2009 kennen, wat tevens 

blijkt uit de neergelegde foto’s en e-mails. Verzoekster is de mening toegedaan dat zij de nodige 

bewijzen heeft bijgebracht en dat verweerder onzorgvuldig was om met deze elementen geen rekening 

te houden. Verzoekster benadrukt in haar repliekmemorie dat verweerder niet betwist dat er op het 

ogenblik van de bestreden beslissing een gemeenschappelijk kind was zodat er ook negen maanden 

voordien en dus ook op het ogenblik van de aanvraag reeds sprake was van een gemeenschappelijk 

kind. 

 

Er moet worden benadrukt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen als annulatierechter enkel een 

wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing kan uitoefenen (wetsontwerp tot hervorming van de 

Raad van State en oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Memorie van Toelichting, 

Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 94). Dit houdt in dat de Raad in het raam van de uitoefening 

van zijn wettelijk toezicht  niet bevoegd is om zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen 

van die van de administratieve overheid. De Raad is enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij 

de beoordeling van aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet tot een onredelijk besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, 

nr.101.624). De Raad dient hierbij uit te gaan van alle relevante gegevens die aan verweerder ter kennis 

waren gebracht op het ogenblik van de bestreden beslissing.  

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster enkel een aantal foto’s en een overzicht van e-mails 

heeft ingediend in het kader van haar aanvraag als bewijs van haar duurzame relatie. Verzoekster heeft 

geen bewijs bijgebracht dat haar partner de vader is van haar twee kinderen noch heeft zij aangegeven 

dat zij zwanger was van hun derde kind. Ook uit het samenwoonstverslag blijkt niet dat verzoekster dit 

heeft meegedeeld. Verzoekster stelt dat haar partner het kind reeds op 16 november 2009 erkende en 

dient hier het bewijs van in. Uit het administratief dossier blijkt echter niet dat verzoekster deze 

gegevens voor de bestreden beslissing ter kennis heeft gebracht aan verweerder. Verzoekster diende 

op 12 december 2009 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis waarin zij 

vermeldt dat zij zwanger is van een kind van haar partner. De Raad wijst erop dat verzoekster een 

aanvraag heeft ingediend in functie van haar partner en dat haar expliciet werd gevraagd de nodige 

bewijzen van de duurzaamheid van hun relatie naar voor te brengen. Verzoekster heeft geen bewijzen 

neergelegd dat de twee oudste kinderen, gemeenschappelijke kinderen zouden zijn. Verweerder kon 

enkel via de aanvraag 9bis van 12 december 2009 vernemen dat verzoekster zwanger was. 

Verzoekster bracht tot op het ogenblik van huidig geding geen bewijzen bij dat haar partner de vader 

was van het kind waarvan zij zwanger was hoewel zij zelf aangeeft dat haar partner het kind reeds op 

16 november 2009 erkende. Het is dan ook onzorgvuldig van verzoekster om deze bewijzen niet eerder 

ter kennis van verwerende partij te brengen. Verweerder diende dan ook enkel te oordelen of de 

bijgebrachte bewijzen, met name de foto’s en het e-mail overzicht een voldoende bewijs vormen van de 

duurzame relatie. Verweerder motiveerde dienaangaande het volgende:  

 

“Betrokkene brengt slechte volgende bewijzen voor de duurzaamheid en stabiliteit van de relatie aan:  
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- foto's die dateren van het jaar 2009: deze tonen enkel aan dat betrokkenen elkaar in 2009 reeds kenden 

maar bewijzen geenszins de vereiste duurzaamheid.  

- Overzicht van emails: aangezien enkel het overzicht en niet de inhoud van de mails werd voorgelegd, valt 

nergens uit af te leiden dat betrokkenen effectief een relatie met elkaar hebben. De enige leesbare 

woorden 'i love you' vormen op zich te weinig bewijs hiervoor.”  

 

Verzoekster geeft zelf aan dat de foto’s bewijzen dat ze elkaar sinds 2009 kennen doch hiermee 

weerlegt ze niet dat de foto’s geen bewijs van een relatie vormen. De motivering aangaande de e-mails 

weerlegt verzoekster evenmin. Gelet op de feiten waarvan verweerder kennis had op het ogenblik van 

de bestreden beslissing is het niet kennelijk onredelijk noch onzorgvuldig om te oordelen dat 

verzoekster niet op afdoende wijze heeft aangetoond een duurzame en stabiele relatie te hebben van 

tenminste één jaar met haar partner.  

 

Verzoekster wijst er tenslotte nog op dat de bestreden beslissing en foute datum zou vermelden, met 

name 16 februari 2009 in plaats van 16 februari 2010 en dat de datum van de kennisgeving onvolledig 

wordt weergegeven in de akte van kennisgeving. Beide data vormen evenwel een substantiële en 

essentiële vormvereiste, te meer daar dit de beroepstermijn in casu de vervaltermijn van 30 dagen doet 

lopen.  

 

Uit het administratief dossier blijkt duidelijk dat het hier een materiële vergissing in de bestreden 

beslissing betreft en dat de beslissing werd genomen op 16 februari 2010. Ook uit de kennisgeving zelf 

blijkt dat de beslissing op 16 februari 2010 werd genomen. Ook verzoekster erkent in haar 

verzoekschrift dat de beslissing werd genomen op 16 februari 2010. De materiële vergissing kan 

geenszins aanleiding geven tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. Ook de onvolledige 

datum van de akte van kennisgeving kan geen aanleiding geven tot de nietigverklaring nu verzoekster 

er niet in slaagt aan te tonen dat de wijze waarop de kennisgeving zou zijn gebeurd haar enig nadeel 

zou hebben berokkend. Verzoekster heeft geen enkel belang bij deze kritiek. 

  

Hoe dan ook, mocht er al sprake zijn van een onregelmatige kennisgeving, dan nog kan een eventueel 

gebrek in de kennisgeving van een administratieve akte niet van aard zijn om aanleiding te kunnen 

geven tot de nietigverklaring van de akte als dusdanig (RvS 24 augustus1994, nr. 48.781; RvS 13 

februari 2003, nr. 115.866). 

 

Een schending van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet, artikel 3 van het Vreemdelingenbesluit, van 

de materiële motiveringsplicht of het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aangetoond. 

 

De middelen zijn ongegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig mei tweeduizend en tien door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 


