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 nr. 60 717 van 29 april 2011 

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 Turkse nationaliteit te zijn, op 9 maart 2011 heeft 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 14 februari 2011 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 25 maart 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 april 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. STEVENS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 15 september 2010 diende verzoeker een aanvraag in om een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie te verkrijgen, dit op grond van zijn duurzame relatie  met een Belgische 

partner. 

 

1.2. Op 14 februari 2011 treft de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid een 

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

verlaten (bijlage 20). Deze beslissing werd aan verzoeker betekend op 15 februari 2011. 

 

Dit is thans de bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 

 

 

“(…)  



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

* 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:  

 

- De foto's zonder datum bewijzen niet dat er een relatie is tussen beide;  

De voorgelegde telefoonrekeningen dateren pas vanaf april 2010;  

Er werd een kaartje voorgelegd daterende van oktober 2009. Dit is echter geen voldoende bewijs om 

een relatie van 1 jaar te bewijzen.  

Betrokkene zat opgesloten van 05.05.2009 tot en met 22.07.2010. Er zijn onvoldoende bewijzen 

voorgelegd dat betrokkenen gedurende die periode een relatie met elkaar onderhielden.  

Bijgevolg is de relatie tussen beide niet op een afdoende wijze bewezen.  

 

- Artikel 43 W. 15.12.1980  

Het recht op verblijf wordt geweigerd om redenen van openbare orde of nationale veiligheid. Persoonlijk 

gedrag van de betrokkene waardoor zijn verblijf ongewenst is om reden van openbare orde of nationale 

veiligheid: Betrokkene werd veroordeeld dd 29/01/2009 door de Correctionele Rechtbank van 

Antwerpen tot een gevangenisstraf 2 jaar en een geldboete van 100 euro (x5,5 = 550 Euro) en een 

bijzondere verbeurdverklaring wegens opzettelijke slagen en verwondingen met als gevolg ziekte of 

arbeidsongeschiktheid. Het dragen van verboden wapens : vervaardiging, herstelling : handel (invoer, 

uitvoer, verkoop, overdracht). Uit de aard van de feiten blijkt dat betrokkene een gevaar vormt voor de 

openbare orde.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel werpt verzoeker de schending op van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 62 van de  

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet). 

   

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“Aangezien de beslissing van de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid dd. 14/02/2011 gesteund 

was op het feit dat de relatie tussen verzoeker en Mevrouw S. H. niet op afdoende wijze bewezen was; 

dat er vooreerst verwezen wordt naar foto's zonder datum en deze de relatie tussen beide partijen niet 

zou bewijzen; dat uit de bijgevoegde foto's duidelijk blijkt dat deze genomen werden met Kerstmis 2009 

bij de zus van Mevrouw S. H. en dat eveneens uit deze foto's blijkt dat er nieuwjaarsbrieven voorgelezen 

werden waaruit toch overduidelijk blijkt dat de relatie reeds dateert van meer dan één jaar terug; dat er 

vervolgens verwezen wordt naar telefoonrekeningen dewelke slechts dateren van april 2010, doch er 

reeds voordien gecommuniceerd werd per telefoon; dat er verder verwezen wordt naar het feit dat 

verzoeker opgesloten was van 05/05/2009 tot en met 22/07/2010 en dat er alzo niet bewezen werd dat 

verzoeker gedurende die periode een relatie met Mevrouw S. H. onderhield; 

dat de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid bij dit alles over het hoofd gezien heeft dat deze 

gevangenisstraf met elektronisch toezicht uitgevoerd werd sinds 12/01/2010 zodanig dat hierdoor 

nogmaals bevestigd kan worden dat er wel degelijk een blijvend contact geweest is tussen verzoeker en 

Mevrouw S. H.; 

aangezien verder uit verschillende getuigenverklaringen nog komt vast te staan dat inderdaad Mevrouw 

S. H. met verzoeker een verhouding heeft gehad sinds eind 2009; 

aangezien tenslotte verzoeker nog wenst aan te stippen dat zijn partner Mevrouw S. H. ondertussen 

zwanger is van verzoeker en de vermoedelijke bevallingsdatum voorzien is rond 21/09/2011 aangezien 

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

verlaten en dit om redenen 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 niet op een correcte 

manier beoordeeld werd gezien de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid met verschillende 

elementen geen rekening heeft gehouden; 

dat de verplichting om de nodige motivering te formuleren onderworpen is niet alleen aan de wet van 

15/12/1980 maar ook aan de strenge motiveringsplicht die werd ingesteld door de wet motivering van 

bestuurshandelingen dd. 29/07/1991; dat de motivering zowel in feite als in rechte draagkrachtig moet 

zijn op straffen van onwettigheid van de beslissing; dat de motivering moet bestaan uit juridische en 

feitelijke overwegingen die aan de grondslag van de beslissing liggen; dat in ieder geval onduidelijke, 

onnauwkeurige, stereotype, geëikte of gestandardiseerde motiveringen niet afdoende zijn; 
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aangezien de motivering in de bestreden beslissing niet volledig strookt met de werkelijkheid gezien de 

Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid niet op de hoogte was van alle juiste gegevens en er dan 

ook een onduidelijke beslissing werd genomen; 

dat dit middel dan ook gegrond is.” 

 

2.2. 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 artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet 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).  

 

2.3. Indien een beslissing gemotiveerd is met algemene overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn 

van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte motivering, betekent dit louter feit op zich nog niet  

dat de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171 en 

RvS 27 juni 2007, nr. 172.821). 

 

2.4. De Raad stelt 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 het verder betoog ter 

ondersteuning van het middel, zodat voldaan is aan de formele motiveringsplicht. Het middel dient 

derhalve vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht behandeld te worden. 

 

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). 

 

2.5. Artikel 40 bis, §2, 2°, van de Vreemdelingenwet 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.” 

 

Bij koninklijk besluit van 5 juli 2010 werd artikel 11 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot 

vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de 

Vreemdelingenwet als volgt gewijzigd: 

 

“Het stabiel karakter van de relatie wordt aangetoond : 

- indien de partners bewijzen gedurende minstens een jaar, voorafgaand aan de aanvraag, 

onafgebroken op legale wijze in België of een ander land te hebben samengewoond; 

- ofwel indien de partners bewijzen dat zij elkaar sedert ten minste een 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; 

- ofwel indien de partners een gemeenschappelijk kind hebben.” 

 

2.6. Bovenvernoemde bepalingen zijn via artikel 40ter van de Vreemdelingenwet eveneens van 

toepassing op familieleden van Belgische onderdanen. Er dient dus geconcludeerd te worden dat een 

niet-EU-vreemdeling die op grond van een duurzame relatie met een Belgische onderdaan een verblijfs-

kaart wenst te verkrijgen, dient te voldoen aan de wettelijk gestelde voorwaarde dat hij een naar 

behoren geattesteerde duurzame relatie dient aan te tonen die al minstens een jaar duurt en die een 
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stabiel karakter heeft. Indien deze voorwaarden niet vervuld wordt, kan er overeenkomstig 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, waarnaar de bestreden beslissing verwijst, 

een beslissing tot  weigering van verblijf getroffen worden overeenkomstig de bijlage 20 dat 

desgevallend een bevel om het grondgebied te verlaten omvat.  

 

2.7. De bewijslast inzake het aantonen van een duurzame en stabiele relatie ligt bij de aanvrager en is 

bij gebrek aan enig reglementaire bepaling aangaande de bewijsstukken die kunnen overgelegd 

worden, vrij. De gemachtigde van de staatssecretaris beschikt over een zeer ruimte appreciatie-

bevoegdheid bij de beoordeling van de neergelegde stukken, waarop de Raad enkel vermag een 

marginale wettigheidstoetsing uit te oefenen. 

 

2.8. De vaststelling in de bestreden beslissing dat “foto's zonder datum bewijzen niet dat er een relatie is 

tussen beide;” vindt steun in het administratief dossier. Verzoeker kan de overgemaakte foto’s niet meer 

laten zeggen dan wat ze zeggen namelijk dat op een onbekend tijdstip bepaalde personen samen 

afgebeeld worden. Dit euvel kan niet rechtgezet worden door foto’s toe te voegen aan het verzoekschrift 

waarop manueel een datum wordt aangebracht. De Raad ziet bijkomend niet in hoe uit het feit dat er 

nieuwjaarsbrieven zouden worden voorgelezen met kerstmis 2009, “overduidelijk blijkt dat de relatie 

reeds dateert van meer dan één jaar terug”.    

 

2.9. Waar verzoeker met betrekking tot de overgemaakte telefoonfacturen poneert dat ze aantonen dat 

er “reeds voordien”, voor april 2010 “gecommuniceerd werd per telefoon”, dient de Raad op  te merken 

dat blijkens het administratief dossier telefoonfacturen van Belgacom werden overgemaakt voor 

telefoongesprekken gevoerd tijdens de periode april 2010- oktober 2010, dat ten vroegste dus 

betrekking heeft op telefoongesprekken gevoerd in april 2010. De Raad ziet niet in hoe het voeren van 

telefoongesprekken in de maand april 2010 aantoont dat er sprake is van een duurzame en stabiele 

relatie die al minstens een jaar duurt. 

  

2.10. Waar verzoeker aanvoert dat hij gedurende de in de bestreden beslissing aangeduide periode 

“van 05.05.2009 tot en met 22.07.2010” een gevangenisstraf onder elektronisch toezicht uitzat en bij zijn 

verzoekschrift een attest van de gevangenis te Antwerpen overmaakt waaruit blijkt dat hij onder het 

systeem van elektronisch toezicht stond vanaf 12 januari 2010, dient de Raad op te merken dat 

verzoeker hiermee niet aantoont dat er gedurende de in de bestreden beslissing vermelde periode “wel 

degelijk een blijvend contact is geweest” tussen hem en zijn partner.  De vaststelling in de bestreden 

beslissing “Er zijn onvoldoende bewijzen voorgelegd dat betrokkenen gedurende die periode een relatie 

met elkaar onderhielden. Bijgevolg is de relatie tussen beide niet op een afdoende wijze bewezen.” blijft 

derhalve overeind staan.   

  

2.11. Waar verzoeker nog verwijst naar getuigenverklaringen die hij voegt bij zijn verzoekschrift en naar 

het “bewijs van zwangerschap van zijn Belgische partner”, dat niet meer betreft dan kopies van 

echografieën, dient de Raad op te merken dat hij als annulatierechter niet in de plaats van de 

verwerende partij verzoekers aanvraag kan gaan beoordelen aan de hand van stukken waarover de 

verwerende partij niet beschikte op het ogenblik dat ze de bestreden beslissing trof. Dezelfde opmerking 

geldt met betrekking tot de bijkomende foto’s en stuk 8 die voor het eerst toegevoegd worden aan het 

verzoekschrift. De overige niet besproken stukken gevoegd bij het verzoekschrift betreffen elementen 

die niet betwist worden.    

 

2.12. Ten slotte kan de verwerende partij gevolgd worden wanneer ze in haar nota opmerkt dat 

verzoeker niets inbrengt tegen het tweede motief van de bestreden beslissing met betrekking tot de 

toepassing van artikel 43 van de Vreemdelingenwet dat op zich de beslissing kan schragen. Verzoekers 

kritiek dat enkele betrekking heeft op het eerste onderdeel van de motivering van de bestreden 

beslissing kan derhalve geen aanleiding geven tot de nietigverklaring ervan.  

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.13. In een tweede middel werpt verzoeker de schending op van de zorgvuldigheidsplicht. 

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“Aangezien bovendien de motivering niet correct is en in strijd is met het dossier; 
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dat verzoeker hiervoor verwijst naar de verschillende bewijsstukken dewelke bijgevoegd worden en 

meer bepaald de foto's waaruit blijkt dat inderdaad er reeds een relatie bestond van eind 2009 alsook de 

verschillende verklaringen van getuigen dewelke op de hoogte waren van het feit dat verzoeker een 

vaste relatie had met Mevrouw S. H. en dat zij altijd samengewoond hebben op het adres te 2800 

Mechelen, (…) en dat met deze gegevens geen rekening werd gehouden; 

dat minstens op deze grond de beslissing van de Minister als niet zorgvuldig moet worden aangemerkt 

en de beslissing moet worden vernietigd; 

dat verzoeker dan ook het verdere verblijf in België niet mag worden ontzegd; dat dit middel eveneens 

gegrond is.” 

 

2.14. Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep 

die de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid 

is kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. 

 

2.15. Gelet op de aangevoerde kritiek volstaat het te dezen te verwijzen naar de bespreking van het 

eerste middel. 

 

Het tweede middel is niet gegrond. 

 

2.16. In een derde middel werpt verzoeker op: “afwending van macht: miskenning van feitelijkheden en 

het gemeenschappelijk standpunt van het door de Raad van Europese Unie bepaalde Vreemdelingen 

definitie” 

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“Aangezien verzoeker hierboven uitgebreid uiteengezet heeft op welke wijze de Staatssecretaris voor 

Migratie en Asielbeleid op flagrante wijze de feitelijkheden miskent en hierdoor zijn macht afwendt; 

dat het manifest miskennen van de foto's dewelke voorgebracht werden en het feit dat verzoeker onder 

elektronisch toezicht zijn gevangenisstraf heeft uitgezeten waardoor hij wel degelijk kon samen leven 

met Mevrouw S. H. een afwending van macht inhoudt zodanig dat eveneens op deze grond de 

vernietiging van de bestreden beslissing zich opdringt;” 

 

2.17. De Raad acht het middel onontvankelijk voor zover de schending opgeworpen wordt van “het 

gemeenschappelijk standpunt van het door de Raad van Europese Unie bepaalde Vreemdelingen 

definitie”. Verzoeker laat na uiteen te zetten wat hij hiermee bedoelt en op welke wijze de bestreden 

beslissing dit  “gemeenschappelijk standpunt” miskent.  

 

2.18. Daargelaten de vraag of uit het miskennen van feitelijke gegevens een machtsafwending kan 

afgeleid worden, blijkt uit de bespreking van voorgaande middelen dat verzoeker niet aantoont dat 

verwerende partij een aantal feitelijke gegevens manifest heeft miskend.  

 

Het derde middel is voor zover ontvankelijk, 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 negenentwintig april tweeduizend en elf 

door: 

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

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

M. DENYS M. EKKA 


