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 nr. 64 653 van 12 juli 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 Egyptische nationaliteit te zijn, op 29 april 2011 heeft 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 1 april 2011 tot weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Gezien titel Ibis, 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 8 juni 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 juli 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat T. HERMANS en van advocaat 

C. DECORDIER, 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 

 

De verzoekende partij verklaart de Egyptische nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op X. 

 

Op 22 november 2010 vraagt verzoeker de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie 

aan, als partner in een duurzame relatie. 

 

Op 1 april 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

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

verlaten. Dit is de bestreden beslissing, als volgt gemotiveerd: 

“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 
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verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, aangevraagd op 22.11.2010 door A. S. Y. 

F. (…), geboren te (…), op (…) en van Egyptische nationaliteit, geweigerd. 

Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 dagen. 

Reden van de beslissing: 

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

tenminste één jaar met zijn partner, zoals vereist door de wet van 15 december 1980. Betrokkene 

brengt onvoldoende bewijs aan dat zij elkaar minstens één jaar kennen of één jaar ononderbroken 

hebben samengeleefd vóór de aanvraag, of dat zij een gemeenschappelijk kind hebben (criteria bepaald 

door artikel 3 van het K.B. 07.05.2008 zoals gewijzigd door artikel 2 van het K.B. 05.07.2010). 

Betrokkene brengt volgende bewijzen voor de relatie aan: 

Het paspoort van de partner van betrokkene met stempels van Egypte in: deze stempels tonen enkel 

aan dat de partner van betrokkene in Egypte is geweest, niet dat betrokkenen elkaar daar ontmoet 

hebben en een relatie hebben met elkaar. 

Facturen van Proximus waarop noch de naam van betrokkene noch die van zijn partner vermeld staat. 

Bijgevolg kan niet vastgesteld worden dat deze facturen toebehoren aan één van beide betrokkenen en 

vormen deze facturen geen bewijs voor de relatie. 

Een overzicht van de Deutsche Bank op naam van de partner van betrokkene. Aangezien op deze 

documenten geen enkele verwijzing naar betrokkene valt af te lezen, vormt dit overzicht van verrichting-

en geen bewijs voor de relatie. 

Een attest van zwangerschap dd. 08.02.2011: aangezien bij dit attest van zwangerschap geen 

erkenning van het kind gevoegd is, bewijst dit attest niet dat betrokkene de vader is van het ongeboren 

kind. 

Bijgevolg vormt dit attest van zwangerschap geen bewijs voor de relatie. 

Er is bijgevolg niet voldaan aan de hierboven vermelde criteria en het recht op verblijf wordt daarom 

geweigerd aan betrokkene.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Waar verzoeker in het beschikkend gedeelte van zijn verzoekschrift stelt dat hem het verblijf dient toe-

gekend te worden, wordt erop gewezen dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in het voorliggend 

geschil optreedt, overeenkomstig artikel 39/2 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), als annulatierechter. Hij is derhalve niet bevoegd om een verblijfsrecht toe te 

kennen. Ambtshalve wordt vastgesteld dat, in de mate dat het beroep de toekenning van een verblijfs-

recht tot voorwerp heeft, het niet ontvankelijk is. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van “het recht van verdediging door een 

gebrek, onduidelijkheid en dubbelzinnigheid in de motivering van de beslissing.” In het middel zelf voert 

verzoeker de schending aan van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van artikel 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en van de motiveringsplicht. 

 

3.1.1. Verzoeker adstrueert zijn middel als volgt: 

 

“Doordat de bestreden beslissing stelt dat betrokkene niet op afdoende wijze heeft aangetoond een 

duurzame en stabiele relatie te hebben van tenminste één jaar met zijn partner, zoals vereist door de 

wet van 15 december 1980. Betrokkene brengt onvoldoende bewijs aan dat zij elkaar minstens één jaar 

kennen of één jaar ononderbroken hebben samengeleefd voor de aanvraag, of dat zij een 

gemeenschappelijk kind hebben (criteria bepaald door artikel 3 van het K.B. 07/05/2008 zoals gewijzigd 

door artikel 2 van het K.B. 05/07/2010). 

Doordat de bestreden beslissing gebrekkig is en niet op afdoende en correcte wijze is gemotiveerd, 

vooral nu verzoekende partij de nodige stukken ter verduidelijking kan voorleggen waaruit blijkt dat hij 

wel degelijk reeds geruime tijd een duurzame en standvastige relatie heeft met mevrouw S. M. (…). 

Terwijl de formele en vooral materiële motiveringsplicht vervat in artikel 62 van Vreemdelingenwet en in 

de wet van 29 juli 1991 op de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, een uitdrukkelijke en 

vooral afdoende motivering van een dergelijke beslissing vereisen. De beslissing dient de juridische en 

feitelijke overwegingen te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. De motiveringsplicht 

vervat in de algemene beginselen van behoorlijk bestuur impliceert dat de opgegeven motieven de 

genomen beslissing moeten kunnen dragen. 
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Zodat de bestreden beslissing niet aan deze vereisten voldoet, en derhalve in strijd is met de vereiste en 

de wil van de wetgever dat een individuele bestuurshandeling duidelijk, nauwkeurig en rechtsgeldig 

dient te worden gemotiveerd (Raad van State 11januari 1993, arrest nr. 41.525). 

Dat de kwestieuze beslissing derhalve niet ten genoege van rechte heeft aangetoond dat er voldoende 

redenen voorhanden zijn om het verblijf van verzoekende partij te weigeren. Dat de rechten van 

verdediging van verzoekende partij hierdoor geschonden zijn. 

Toelichting: 

De Dienst Vreemdelingenzaken weerhoudt volgende elementen om aan verzoekende partij een verblijf 

van meer dan drie maanden te weigeren en hem een bevel om het grondgebied te verlaten af te 

leveren: 

• Het paspoort van de partner van betrokkene met stempels van Egypte in: deze stempels tonen enkel 

aan dat de partner van betrokkenen in Egypte is geweest, niet dat betrokkene elkaar daar ontmoet 

hebben en een relatie hebben met elkaar; 

• Facturen van Proximus waarop noch de naam van betrokkene noch die van zijn partner vermeld staat. 

Bijgevolg kan niet vastgesteld worden dat deze facturen toebehoren aan één van beide betrokkenen en 

vorderen deze facturen geen bewijs voor de relatie. 

• Een overzicht van de Deutsche Bank op naam van de partner van betrokkene. Aangezien op deze 

documenten geen enkele verwijzing naar betrokkene valt te lezen, vormt dit overzicht van verrichtingen 

geen bewijs voor de relatie; 

• Een attest van zwangerschap dd. 08/02/2011: aangezien bij dit attest van zwangerschap geen 

erkenning van het kind gevoegd is, bewijst dit attest niet dat betrokkene de vader is van het ongeboren 

kind. Bijgevolg vormt dit attest van zwangerschap geen bewijs voor de relatie. 

Op basis van deze elementen werd onmiddellijk besloten dat niet voldaan was aan de criteria, reden 

waarom het recht op verblijf werd geweigerd. 

Het spreekt voor zich dat bovenstaande elementen absoluut onvoldoende blijken om een beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden en een bevel om het grondgebied te verlaten, te 

rechtvaardigen, hetgeen verder zal blijken uit onderstaand betoog. De motivering van de weigerings-

beslissing is bijgevolg ondermaats en gebrekkig. 

Het is dus meer dan duidelijk dat de gemachtigde van Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid bij 

zijn motivering substantieel in gebreke is gebleven: de beslissing is gebrekkig, ondermaats en foutief 

gemotiveerd, zoals tevens blijkt uit hetgeen verder wordt uiteengezet en uit de stukken die bij dit 

verzoekschrift worden gevoegd. In plaats van onmiddellijk over te gaan tot het nemen van een 

weigeringsbeslissing, had de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid — 

indien er zich al vragen of onduidelijkheden zouden hebben voorgedaan — gemakkelijk bijkomende 

documenten of verduidelijking kunnen opvragen bij verzoekende partij en zijn partner. Dit gebeurde 

echter niet. Integendeel, de gemachtigde van de Staatssecretaris gaat zeer kort door de bocht en gaat 

volledig voorbij aan het feit dat verzoekende partij intussen reeds gedurende 2,5 jaar een duurzame en 

standvastige relatie heeft opgebouwd met mevrouw S. M. (…), met wie hij op dit ogenblik overigens ook 

wettelijk samenwoont. 

Zoals blijkt uit de bijgevoegde stukken kan hier immers geen twijfel over bestaan. 

Bovendien konden de stukken die bij dit verzoekschrift worden gevoegd ook al eerder op eenvoudig 

verzoek worden voorgelegd. 

Zo voegt verzoekende partij onder meer het bewijs dat het nummer (…) wel degelijk aan mevrouw S. M. 

(…)toebehoort en dat de voorgelegde facturen dus wel degelijk aan haar toebehoren (stuk 24-25-26). 

Tevens wordt het bewijs voorgelegd dat het aanvankelijk nummer van verzoekende partij overeenstemt 

met het Skype oproepenoverzicht (stuk 8 en 9). 

Ook legt verzoekende partij de vertaling voor zijn gsm contract voor het nummer: (…)(stuk 27). Ook dit 

nummer stemt overeen met de oproephistoriek van zowel Skype als Mobistar (stuk 8 en 25). 

Aangezien de gsm van verzoekende partij eens werd gestolen, diende hij zich een nieuw nummer aan 

te schaffen, ook met betrekking tot dit nummer (…) werd het contract inmiddels overgemaakt aan de 

vertaler en zal verzoekende partij dit stuk — van zodra hij de vertaling in zijn bezit heeft - nog bijvoegen 

in de loop van de procedure. 

Voor het overige voegt verzoekende partij ook enkele foto’s waarop hij samen met mevrouw M. (…) bij 

verschillende gelegenheden samen te zien is (stuk 7). Ook het model van akte van scheiding van 

goederen in december 2009 opgemaakt door de notaris en het attest van geen huwelijksbeletsel dd. 

10/09/2009 afgeleverd door de Belgische ambassade te Caïro bevestigen hun intenties en de 

duurzaamheid en stabiliteit van hun relatie (stuk 3 en 5). Hieruit blijkt dat zij al 2,5 jaar een ernstige 

relatie hebben en, gelet op voornoemde stukken, minstens sinds eind 2009 plannen om te huwen. 

Gelet op het voorgaande, is het met andere woorden zeer duidelijk dat verzoekende partij en mevrouw 

Sonja M. (…) deze zgn. onduidelijkheden zeer makkelijk konden verduidelijken met de nodige stukken, 

indien men hen uiteraard hiertoe de kans had gegeven. 
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Kortom, in plaats van de eventuele onduidelijkheden aan te geven en verzoekende partij de kans te 

geven hierop — uiteraard binnen een bepaalde termijn — te laten reageren, wordt onmiddellijk een 

weigenngsbeslissing met bevel om het grondgebied te verlaten afgeleverd. Zulks druist radicaal in tegen 

de rechten van verdediging van verzoekende partij en maakt de bestreden beslissing gebrekkig en verre 

van afdoende wat betreft haar motivering. 

De Dienst Vreemdelingenzaken blijft dan ook zwaar in gebreke in onderhavig dossier. Men dient de 

elementen in hun geheel te bekijken, waaruit overduidelijk blijkt dat verzoekende partij wel degelijk al 

geruime tijd een standvastige relatie onderhoudt met mevrouw S. M. (…), dat zijn intenties oprecht zijn 

en dat betrokkenen dit ten overvloede kunnen bewijzen. Iets waartoe zij echter onvoldoende de kans 

kregen. 

De beslissing is dan ook gebrekkig en niet afdoende wat haar motivering betreft, hetgeen een ernstige 

schending van de rechten van verdediging van verzoekende partij impliceert. 

Het middel is gegrond.” 

 

3.1.2. De verwerende partij repliceert als volgt op het middel van verzoeker: 

 

“In een eerste middel stelt verzoeker een schendig voor van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 en van 

artikel 62 van vreemdelingenwet. 

Verzoeker meent dat de beslissing volledig voorbijgaat aan het feit dat hij intussen gedurende 2,5 jaar 

een duurzame en standvastige relatie heeft opgebouwd met mevrouw S.M. (…), met wie hij ook wettelijk 

samenwoont. Hij legt bij zijn verzoekschrift bijkomende elementen aan die zouden moeten aantonen dat 

de voorgelegde facturen aan mevrouw M. (…) toebehoren. Voorts voegt hij enkele foto's toe. Hij meent 

dat hij op de hoogte diende te worden gebracht omtrent de onduidelijkheden zodat hij de kans zou 

hebben gehad om documenten bij te voegen. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoeker niet aantoont dat, op basis van de 

elementen waarvan verwerende partij kennis had op de moment dat de beslissing genomen werd, 

verkeerd genomen of verkeerd gemotiveerd werd. Evenmin toont hij aan dat op basis van die elementen 

geconcludeerd diende te worden dat het bestaan van de stabiele en duurzame relatie voldoende werd 

aangetoond. Verzoeker beperkt zich immers tot het bespreken van documenten die hij pas bij zijn 

verzoekschrift heeft gevoegd. Die elementen kunnen echter niet in rekening worden gebracht bij de 

beoordeling van de vestigingsaanvraag gezien die dateren van na de bestreden beslissing. 

Verwerende partij heeft de eer te vervolgen dat de beslissing verwijst naar de wettelijke bepalingen die 

van toepassing zijn en eveneens een uitvoerige motivering voorziet van alle elementen die door 

verzoeker bijgebracht werd. Bovendien zet de beslissing voor elk document de reden uiteenzet waarom 

er niet op voldoende wijze werd aangetoond dat hij met zijn vriendin een duurzame en stabiele relatie 

heeft. 

De beslissing werd namelijk als volgt gemotiveerd: 

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

tenminste één jaar met zijn partner, zoals vereist door de wet van 15.12.1980. Betrokkene brengt 

onvoldoende bewijs aan dat zij elkaar minstens één jaar kennen of één jaar ononderbroken hebben 

samengeleefd vóór de aanvraag of dat zij een gemeenschappelijk kind hebben (criteria bepaald door 

artikel 3 van het KB van 07.05.2008, zoals gewijzigd door artikel 2 van het KB van 05.07.2010) . 

Betrokkene brengt volgende bewijzen voor de relatie aan: 

- Het paspoort van de partner van betrokkene met stempels van Egypte in : deze stempels tonen enkel 

aan dat de partner van betrokkene in Egypte is geest, niet dat betrokkenen elkaar daar ontmoet hebben 

en een relatie hebben met elkaar. 

- Facturen van Proximus waarop noch e naam van betrokkene noch die van zijn partner vermeld staat. 

Bijgevolg kan niet vastgesteld worden dat deze facturen toebehoren aan één van beide betrokkenen en 

vormen deze facturen geen bewijs voor de relatie. 

- Een overzicht van de Deutsche Bank op naam van d partner van betrokkene. Aangezien op deze 

documenten geen enkel verwijzing naar betrokkene valt af te lezen, vormt dit overzicht van verrichtingen 

geen bewijs voor de relatie. 

- Een attest van zwangerschap d.d.  8 februari 2011: aangezien bij dit attest van zwangerschap geen 

erkenning van het kind gevoegd, is, bewijst dit attest niet dat betrokkene de vader is van het ongeboren 

kind. Bijgevolg vormt dit attest van zwangerschap geen bewijs voor de relatie. " 

Verzoeker kan geenszins gevolgd worden in zijn kritiek waarbij hij stelt dat hij geen kans werd gegeven 

om in geval van onduidelijkheden bijkomende elementen over te maken. Eerst en vooral merkt 

verwerende partij op dat verzoeker wel degelijk bijkomende elementen heeft toegevoegd en dit op 21 

februari 2011, zijnde een bewijs van zwangerschap en voorts op 7 februari 2011. Hieruit volgt dat 

verzoeker wel degelijk de kans werd gegeven en dat hij die dan ook genomen heeft om bijkomende 

bewijzen bij te brengen van zijn stabiele en duurzame relatie. Voorts merkt verwerende partij op dat 
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verzoeker uitdrukkelijk gevraagd werd om vóór 22 februari 2011 de nodige documenten over te maken. 

Gelet op voorgaande kan niet worden voorgehouden als zou verzoeker niet de kans hebben gehad om 

zijn relatie te kunnen bewijzen. 

Verwerende partij heeft de eer toe te voegen dat het geenszins aan haar toekomt, maar wel degelijk aan 

verzoeker zelf om al het nodige te doen om zijn stabiele relatie aan te tonen. 

De bewering als zou hij reeds 2,5 jaar een stabiele relatie vormen met mevrouw M. (…) blijkt geenszins 

uit de documenten die hij heeft overgemaakt en die ter kennis waren van de verwerende partij op het 

moment dat de beslissing genomen werd. Verzoeker maakt het tegendeel evenmin aannemelijk. 

De verwerende partij heeft de eer om te vervolgen dat artikel 62 van de Wet van 15 december 1980 en 

de artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen uitdrukkelijk 

moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke overwegingen dient te 

vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet zijn. 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt. Het begrip "afdoende" zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing leert dat het determinerende motief op 

grond waarvan de beslissing is genomen wordt aangegeven. 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt de motivering van de bestreden beslissing hem niet in staat 

stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (cfr. R.v.St., nr. 105.103, 26 

maart 2002). 

Verzoeker kent klaarblijkelijk de motieven van de bestreden beslissing, daar hij ze aanvecht in zijn 

verzoekschrift. Aan de formele motiveringsplicht werd derhalve voldaan. 

"Overwegende dat, wat de ingeroepen schending van de motiveringsplicht betreft, de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen tot doel heeft 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/ dat uit het 

verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het 

doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt; dat hetzelfde geldt voor de aangevoerde 

schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet; dat de verzoekende partij bijgevolg de schending 

van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dit oogpunt wordt 

onderzocht;" 

(R.v.St., arrest nr. 163.817 d.d. 19 oktober 2006, Staatsraad Bamps, G/A 134.748/XIV-14.428) 

Het eerste middel is ongegrond.” 

 

3.1.3. Artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, die onder meer stellen dat beslissingen met redenen omkleed moeten zijn, en 

artikel 62 van de Vreemdelingenwet 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 en naar het feit dat verzoeker niet voldoet aan de voor-

waarden om te genieten van het recht op verblijf van meer dan drie maanden als familielid van een 

burger van de Unie, omdat verzoeker niet op afdoende wijze aangetoond heeft een duurzame en 

stabiele relatie te hebben van tenminste één jaar met zijn partner, zoals vereist door de Vreemdelingen-

wet.  

 

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 overweging-

en of zelfs een voorbeeld zou zijn van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte motivering, dit 
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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).  

 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem 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). 

 

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat 

het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoeker bijgevolg de schending 

van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt 

wordt onderzocht.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 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 (cfr. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Op 22 november 2010 vraagt verzoeker de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, 

als partner in een duurzame relatie aan. Deze aanvraag gebeurde op grond van artikel 40bis, §2, 2° 

juncto artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. Artikel 40bis, §2, 2°artikel luidt als volgt: 

 

“§ 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 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;” 

 

Artikel 40ter van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“De bepalingen van dit hoofdstuk die van toepassing zijn op de familieleden van de burger van de Unie 

die hem begeleiden of zich bij hem voegen, zijn van toepassing op de familieleden van een Belg die 

hem begeleiden of zich bij hem voegen. 

 

Voor wat betreft de in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4°, bedoelde bloedverwanten in opgaande lijn, moet 

de Belgische onderdaan aantonen dat hij over stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen 

beschikt om te voorkomen dat zij tijdens het verblijf in het Rijk ten laste vallen van de openbare 

overheden en dat hij over een ziektekostenverzekering beschikt die de risico's van de betrokken 

familieleden in België dekt.” 

 

Uit deze bepalingen vloeit voort dat indien een Egyptische man zich bij een Belgische vrouw voegt met 

wie hij een geregistreerd partnerschap heeft afgesloten, hij een recht op verblijf van meer dan drie 

maanden kan laten gelden indien er sprake is van een bewezen duurzame en stabiele relatie die al 

minstens één jaar duurt. 

 

Teneinde te bepalen of de relatie waarop een vreemdeling zich beroept een duurzaam karakter heeft, 

werden de criteria hiertoe, overeenkomstig artikel 40bis, §2, tweede lid van de Vreemdelingenwet vast-

gelegd in artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 mei 2008 tot vaststelling van bepaalde uitvoerings-

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, op stringente wijze omschreven. Deze bepaling luidt 

als volgt: 

 

“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 een jaar kennen en het bewijs leveren dat 

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



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 van 10 

dat zij elkaar 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.” 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 22 november 2010 een aanvraag van de verblijfs-

kaart van een familielid van een burger van de Unie (bijlage 19ter) ingediend heeft. Bij deze aanvraag 

legde hij volgende documenten neer: verklaring van wettelijke samenwoonst van 22 november 2010, 

paspoort van de partner van verzoeker met in- en uitreisstempels naar Egypte, boarding pass van de 

partner van verzoeker, twee immigration cards, “certificat de non-empêchement à mariage” opgemaakt 

te Caïro op 10 september 2009 door de Belgische ambassade en het paspoort van verzoeker. Op 13 

december 2010 vraagt de verwerende partij aan de burgemeester van Haaltert om aan verzoeker te 

vragen om de volgende documenten neer te leggen: “Bewijzen dat betrokkenen reeds 1 jaar onafge-

broken samengewoond hebben, bewijzen dat betrokkenen elkaar al 1jaar kennen en in die periode 

minstens 3 ontmoetingen van 15 dagen (per ontmoeting) gehad hebben of bewijzen dat betrokkenen 

samen een kind hebben.” 

 

Verzoeker maakt volgende documenten over: verklaring van de partner van verzoeker betreffende de 

periodes dat zij in Egypte was, vertaling van reispaspoort van partner van verzoeker, afschriften tele-

foonrekening van 25 februari 2009, 25 maart 2009, 23 april 2009, duplicaten telefoonrekeningen 13 

augustus 2009, 13 januari 2010, 12 april 2010, 12 juli 2010, 10 september 2010 en een overzicht van de 

Deutsche Bank op naam van de partner van verzoeker. 

 

De Raad wijst erop dat het niet kennelijk onredelijk is om te stellen dat de stempels in het paspoort van 

de partner van verzoeker slechts aantonen dat dat ze naar Egypte geweest is, maar niet aantonen dat 

betrokkenen elkaar daar ontmoet hebben en een relatie hebben. Ter terechtzitting beklemtoont verzoe-

ker dat zijn partner op de Belgische diplomatieke vertegenwoordiging te Cairo een “certificat de non-

empêchement à mariage” gevraagd heeft en dat hieruit kan afgeleid worden dat ze een stabiele en 

duurzame relatie van tenminste één jaar hebben, daar ze de intentie hadden om een visum voor België 

aan te vragen. Er dient vastgesteld te worden dat uit dit document niet kan afgeleid worden dat ze een 

stabiele en duurzame relatie hebben van tenminste één jaar. Het toont enkel dat de partner van 

verzoeker op dat ogenblik nog niet gehuwd was, maar toont niet aan dat ze op dat ogenblik een relatie 

had met verzoeker. Bovendien kan uit geen enkel document afgeleid worden dat verzoeker ook 

aanwezig was bij de aanvraag en/of bij het afhalen van dit document bij de diplomatieke vertegen-

woordiging. Evenmin blijkt uit het administratief dossier dat verzoeker de intentie heeft gehad om op dat 

ogenblik een visum gezinshereniging aan te vragen. Ook uit de Proximusfacturen kan niet afgeleid 

worden dat verzoeker en zijn partner een relatie van minstens één jaar hebben, daar er geen namen op 

de facturen terug te vinden zijn en verzoeker nagelaten heeft om mee te delen aan wie de telefoon-

nummers op de facturen toebehoorden. Waar verzoeker de desbetreffende informatie aan het verzoek-

schrift toevoegt, wordt erop gewezen dat verzoeker deze informatie voor het nemen van de bestreden 

beslissing niet aan de verwerende partij heeft meegedeeld en bijgevolg de verwerende partij niet kan 

verwijten hiermee geen rekening te hebben gehouden. Met betrekking tot de facturen van de Deutsche 

Bank wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld dat deze op de naam van de partner van 

verzoeker staan, maar dat uit deze facturen niet afgeleid kan worden dat ze een stabiele en duurzame 

relatie van minstens een jaar hebben. Ook het attest van zwangerschap kan niet als bewijs dienen voor 

de relatie van verzoeker, daar bij dit attest geen erkenning van het kind gevoegd is.  

 

Wat betreft de stukken die verzoeker bij zijn verzoekschrift voegde, onder meer foto’s, medisch verslag 

van de broer van verzoeker, oproepoverzichten Skype, verschillende mailberichten, loonstaten van ver-

zoeker, bevestiging van aansluiting van verzoekende partij sinds 16 februari 2011 bij een voetbalclub, 

inschrijvingsformulier Nederlandse lessen, detail van Mobistarfacturen en vertaling van het gsm contract 

van verzoeker, merkt de Raad op dat hij, in het voorliggend geschil, overeenkomstig artikel 39/2 van de 

Vreemdelingenwet optreedt als annulatierechter. Met het bijbrengen van deze documenten vraagt 

verzoeker in wezen een feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak. Het opportuniteits-

onderzoek behoort niet tot de bevoegdheid van de Raad. Deze stukken werden daarenboven niet aan 

verweerder overgemaakt ten tijde van de vestigingsaanvraag, zodat deze er ook geen rekening mee 

kon houden. 

 

Waar verzoeker stelt dat de verwerende partij bijkomend onderzoek had moeten verrichten, wordt erop 

gewezen dat het aan verzoeker toekomt om bij zijn aanvraag de nodige bewijsstukken bij te brengen. 

Verzoeker kan zijn eigen nalatigheid niet aan de verwerende partij toeschrijven. Daarenboven blijkt uit 
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het administratief dossier dat de verwerende partij aan de burgemeester gevraagd heeft om bijkomende 

stukken op te vragen bij verzoeker. 

 

Tot slot wijst de Raad erop dat de aangevoerde kritiek in casu blijk geeft van een andere feitelijke 

beoordeling van de gegevens van de zaak dan die van de bevoegde overheid, doch het onderzoek van 

deze andere beoordeling nodigt te dezen de Raad uit tot een opportuniteitsonderzoek, hetgeen niet tot 

zijn bevoegdheid behoort. 

 

Op basis van de ingediende informatie is het niet kennelijk onredelijk om te stellen dat verzoeker niet 

aangetoond heeft dat hij een geattesteerde duurzame en stabiele relatie heeft die al minstens een jaar 

duurt, zoals vereist door artikel 40bis, § 2, 2° van de Vreemdelingenwet. Verzoeker 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 

verweerder beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden beslissing te schragen. Een schending 

van de motiveringsplicht of van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet en artikel 3 van het koninklijk 

besluit van 7 mei 2008 wordt niet aangetoond. 

 

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

passing zijn op tuchtzaken doch niet op administratieve beslissingen die worden genomen in het raam 

van de Vreemdelingenwet (RvS 3 november 2003, nr. 124.957). 

 

Het middel is niet gegrond. 

 

3.2. In een tweede middel voert verzoeker de schending van het redelijkheidsbeginsel aan. 

 

3.2.1. De verzoekende partij adstrueert haar middel als volgt: 

 

“Doordat het redelijkheidsbeginsel veronderstelt dat de genomen beslissing dient voort te spruiten uit 

een zorgvuldig onderzoek en een beslissing moet zijn die door ieder ander redelijk denkend mens of 

orgaan zou kunnen worden genomen en die men als een redelijk verantwoorde beslissing zou kunnen 

zien en aanvaarden. 

Terwijl verzoekende partij alle benodigde documenten neerlegde en zijn situatie en duurzame relatie 

met mevrouw S. M. (…) meer dan voldoende aantoonde en toch arbitrair werd beslist dat zijn aanvraag 

tot machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden diende te worden geweigerd, om reden dat hij niet 

op afdoende wijze zou hebben aangetoond dat hij een duurzame en stabiele relatie heeft met zijn 

partner, zonder dat verzoekende partij de kans kreeg iets te verduidelijken. Dat uit de stukken die 

worden voorgelegd echter zeer duidelijk blijkt dat de bewijzen voorhanden zijn en dat er omtrent deze 

duurzame relatie geen redelijke twijfel meer kan bestaan. 

Zodat de bestreden beslissing geenszins op redelijke wijze werd genomen. 

Toelichting: 

Zoals bij de feitelijkheden werd uiteengezet, leerden verzoekende partij en mevrouw S. M. (…) elkaar 

kennen in november 2008 en onderhouden zij intussen reeds gedurende 2,5 jaar een duurzame en 

standvastige relatie. Momenteel zijn zij wettelijk samenwonend en wonen zij reeds samen te Haaltert. 

Ondanks het feit dat er in alle redelijkheid geen twijfel kan bestaan omtrent hun relatie en de 

oprechtheid ervan, werd de aanvraag van verzoekende partij tot machtiging van verblijf van meer dan 

drie maanden toch geweigerd. 

Men kan zich dan ook terecht de vraag stellen in hoeverre er sprake kan zijn van een redelijke 

besluitvorming? 

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid ging zeer kort door de bocht bij 

het nemen van de bestreden beslissing. 

Zonder enige bijkomende verduidelijking — die zoals blijkt uit de bijgevoegde stukken zeer makkelijk 

kon worden aangeleverd — te vragen, werd onmiddellijk een weigeringsbeslissing genomen. Zulks is 

geenszins redelijk te noemen en getuigt van weinig zorg en zorgvuldigheid bij het behandelen van 

dergelijke dossiers. 

Zoals hierboven reeds werd uiteengezet, kon - in plaats van onmiddellijk over te gaan tot het nemen van 

een weigeringsbeslissing - de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid 

gemakkelijk bijkomende documenten of verduidelijking kunnen opvragen bij verzoekende partij en zijn 

partner. Althans voor zover er zich nog onduidelijkheden of vragen voordeden. Dit gebeurde echter niet. 

Integendeel, de gemachtigde van de Staatssecretaris gaat zeer kort door de bocht en gaat volledig 

voorbij aan het feit dat verzoekende partij intussen reeds gedurende 2,5 jaar een duurzame en 
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standvastige relatie heeft opgebouwd met mevrouw S.M. (…), met wie hij op dit ogenblik overigens ook 

wettelijk samenwoont. 

Zoals blijkt uit de bijgevoegde stukken kon hier immers geen twijfel over bestaan. 

Bovendien konden de stukken die bij dit verzoekschrift worden gevoegd ook al eerder op eenvoudig 

verzoek worden voorgelegd. 

Kortom, de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid ging geenszins redelijk te 

werk bij zijn besluitvorming. In plaats van zijn eventuele bedenkingen of de eventuele onduidelijkheden 

aan te geven en verzoekende partij de kans te geven hierop — binnen een bepaalde termijn — te laten 

reageren, wordt onmiddellijk een weigeringsbeslissing met bevel om het grondgebied te verlaten 

afgeleverd. Van enige redelijkheid of zorgvuldigheid bij de behandeling van het dossier was in casu dan 

ook geen sprake. 

Indien zij het dossier en de documenten met de nodige aandacht én in zijn totaliteit had bekeken, dan 

zou immers nooit tot de bestreden beslissing zijn besloten. De relatie op zich wordt immers door de 

gemachtigde van de Staatssecretaris niet betwist, enkel wordt een gebrek aan links of verbindingen 

tussen de materiële bewijsstukken en betrokkenen vastgesteld. Deze konden echter — zoals blijkt — 

makkelijk op eenvoudig verzoek worden aangeleverd. 

Aangezien zij eerder hiertoe niet verzocht werden, voegen verzoekende partij en zijn partner bij dit 

verzoekschrift de nodige verduidelijkende stukken. Uit de bijgevoegde stukken blijkt ontegensprekelijk 

dat verzoekende partij en mevrouw S. M. (…)wel degelijk een duurzame en stabiele relatie van 

tenminste één jaar (zelf 2,5 jaar) hebben én dat zij dit op afdoende wijze kunnen bewijzen. Voor de 

bespreking van deze stukken wordt verwezen naar hetgeen onder het eerste middel werd uiteengezet. 

Ook de opmerking in de bestreden beslissing met betrekking tot de afgebroken zwangerschap geeft blijk 

van weinig tact. Dit element dient immers redelijkerwijze in het geheel van elementen geplaatst te 

worden, waardoor nogmaals bevestigd wordt dat betrokkenen een duurzame en stabiele relatie 

onderhouden. 

Alle elementen in overweging genomen was het bijgevolg volkomen onredelijk om ten aanzien van 

verzoekende partij een beslissing tot weigering van verblijf te nemen. Dat hij daarenboven ook een 

bevel om het grondgebied te verlaten kreeg afgeleverd, is werkelijk niet te begrijpen. 

Het redelijkheids- en voorzorgsbeginsel verplicht de overheid immers om bij het nemen van beslissingen 

de nodige terughoudendheid aan de dag te leggen. Indien de Dienst Vreemdelingenzaken dit dossier 

enigszins zorgvuldig had onderzocht en verzoekende partij zo nodig de kans tot verduidelijking had 

gegeven, dan zou nooit tot de bestreden beslissing zijn besloten, aangezien vast staat dat er wel 

degelijk sprake is van een duurzame relatie en dus voldaan is aan de criteria. 

Het is met andere woorden zeker dat verzoekende partij voldoet aan alle criteria om en verblijf van meer 

dan drie maanden te bekomen in België als familielid van een burger van de Unie. Toch meent de 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid hem dit verder verblijf in België te 

moeten weigeren én hem een bevel om het grondgebied te verlaten af te leveren. 

De Dienst Vreemdelingenzaken besliste tot de weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten zonder voldoende rekening te houden met de hierboven aangehaalde argumenten en — zoals 

hierboven besproken - op een manier die geenszins redelijk kan worden genoemd. 

De bestreden beslissing dient daarom te worden vernietigd. 

Ook dit middel is derhalve gegrond. 

De aangehaalde middelen zijn dan derhalve ernstig genoeg om een vernietiging van de bestreden 

beslissing te rechtvaardigen.” 

 

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

 

“In een tweede middel stelt verzoeker een schending voor van het redelijkheidsbeginsel. 

Verzoeker stelt dat de beslissing op arbitraire wijze genomen werd, zonder dat hem de kans gegeven 

werd iets te verduidelijken. Hij meent dat uit de door hem voorgelegde stukken zeer duidelijk blijkt dat de 

nodige bewijzen voorhanden zijn en dat er omtrent deze duurzame relatie geen redelijke twijfel meer 

kan bestaan. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden, dat zoals reeds supra uiteengezet, de beslissing ingaat 

op elk document dat verzoeker had voorgelegd en de reden uiteenzet waarom die elementen niet 

afdoende zijn om zijn stabiele en duurzame relatie aannemelijk te maken. Verzoeker slaagt er ook in zijn 

verzoekschrift niet in om die motivering te weerleggen. 

Verzoeker lijkt de motivering in de beslissing te bevestigen daar hij zich toespitst op de documenten die 

hij voegde bij zijn verzoekschrift en daarmee wenst aan te tonen dat er wel degelijk sprake is van een 

duurzame relatie sinds 2,5 jaar. Echter met die elementen kon en diende verwerende partij geen 

rekening te houden gezien het moment waarop de beslissing genomen wordt geldt als referentiepunt. 
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Waar verzoeker van mening is dat hij gehoord diende te worden alvorens de beslissing genomen werd, 

heeft verwerende partij de eer te benadrukken dat verzoeker de mogelijkheid had om alle nuttige 

inlichtingen ter onderbouwing van zijn vestigingsaanvraag mee te delen bij het indienen van deze 

aanvraag en nog geruime tijd nadien. Verzoeker kan dan ook niet voorhouden dat hij niet de 

mogelijkheid had zijn standpunt kenbaar te maken aan het bestuur. Daarenboven moet worden 

benadrukt dat bestuurshandelingen die een weigering inhouden om een door de betrokkene gevraagd 

voordeel te verlenen niet zijn onderworpen aan tegenspraak (RvS 15 februari 2007, nr. 167.887; cf. ook 

I. Opdebeek, "De Hoorplicht" in Beginselen van behoorlijk bestuur in Administratieve rechtsbibliotheek, 

Brugge, die Keure, 2006, 247) , zodat de uiteenzetting van verzoeker wat dit onderdeel van het middel 

betreft niet dienstig is. 

Verzoeker toont niet aan dat de bestreden beslissing op onredelijke wijze genomen werd. 

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

redelijkheidbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het 

bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Om het redelijkheidbeginsel 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 het redelijkheidbeginsel de rechter 

toestaat, is niet het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden 

wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen 

de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt, in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is" 

(RVV nr. 9420 van 31 maart 2008; 

Het tweede middel is ongegrond.” 

 

2.2.3. Betreffende de schending van redelijkheidsbeginsel wijst de Raad verzoeker erop dat de keuze 

die een bestuur maakt slechts het redelijkheidsbeginsel schendt wanneer men op zicht van de opge-

geven 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. Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, 

maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door 

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

september 1999, nr. 82.301). Gelet op de bovenvermelde bespreking van de verschillende onderdelen 

van het eerste middel, dient te worden besloten dat verzoeker geenszins aantoont dat de bestreden 

beslissing het redelijkheidsbeginsel schendt. Verzoeker toont niet aan dat de feitelijke vaststellingen van 

de gemachtigde van de staatssecretaris niet correct zijn, noch dat de gevolgtrekkingen die deze hieruit 

afleidt, kennelijk onredelijk zijn. 

 

Het middel is niet gegrond.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel. 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf juli tweeduizend en elf door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. BEELEN 


