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 nr. 66 760 van 19 september 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 Kameroense nationaliteit te zijn, op 20 juni 2011 heeft 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 12 mei 2011 tot weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20), aan de verzoekende partij ter 

kennis gebracht op 19 mei 2011. 

 

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 8 augustus 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

13 september 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. LOOBUYCK, die loco advocaat P. STAELENS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat N. LUCAS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker die verklaart van Kameroense nationaliteit te zijn, komt op 20 oktober 2008 België binnen en 

dient een asielaanvraag in op 21 oktober 2008. 

 

Op 26 juni 2009 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing 

tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

Bij arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 33 128 van 23 oktober 2009 worden aan 

verzoeker eveneens de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd. 
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Op 24 februari 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid het 

bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

Op 13 december 2009 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis 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). 

 

Op 13 januari 2011 legt verzoeker samen met zijn Belgische partner C.W. een verklaring af van 

wettelijke samenwoning. 

 

Op 13 januari 2011 dient verzoeker een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie, als partner in een duurzame relatie. Verzoeker legt hierbij stukken neer en zijn 

advocaat bezorgt op 22 januari 2011 bijkomende stukken. 

 

Op 7 mei 2011 stelt de lokale politie een verslag van samenwoonst op waarin niets ongunstigs wordt 

vermeld. 

 

Op 12 mei 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 (bijlage 20). Dit is de bestreden beslissing: 

 

“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 13.01.2011 door M. N. S., 

geboren te D., op (…) en van Kameroenese nationaliteit, geweigerd.  

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

Reden van de beslissing:  

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:  

Artikel 40bis §2 van de wet van 15.12.1980 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, voor zover het gaat om 

een naar behoren geattesteerde duurzame en stabiele relatie, die minstens een jaar duurt, zij beide 

ouder zijn dan 21 jaar en ongehuwd zijn en geen duurzame relatie hebben met een ander persoon."  

Verder in artikel 40bis§2 wordt gesteld:" 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."  

Artikel 40ter stelt: "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 vervoegen, zijn van toepassing op de 

familieleden van een Belg die hem begeleiden of zich bij hem voegen."  

Daaruit kunnen we het volgende besluiten: aangezien de Belgische partner van betrokkene, in functie 

van wie de aanvraag gebeurde, geen 21 jaar is en betrokkene niet bewezen heeft een jaar 

samengewoond te hebben met zijn Belgische partner voor de aanvraag, voldoet hij niet aan de 

gestelde voorwaarden. “ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert een enig middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Schending van het gelijkheidsbeginsel zoals gegarandeerd In artikelen 10 en 11 Grondwet 

Schending artikel 5, 2° in fine van richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het 

recht op gezinshereniging 

Schending artikel 2, 2), b) van de richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op 

het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden 

Schending materiële motiveringsplicht 

 

II.1. In de thans bestreden beslissing wordt, door de verwerende partij, conform artikel 52 § 4vijfde lid 

van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, besloten het verblijf aan de verzoekende partij te 

weigeren. 
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Ter zake wordt verwezen naar artikel 40bis § 2 Vreemdelingenwet dat inderdaad bepaalt dat de 

minimum leeftijd waarover men i.c. dient te beschikken om een door de wet geregistreerd partnerschap 

aan te gaan en desgevolge te kunnen genieten van een verblijf van meer dan drie maanden als 

familielid van een EU onderdaan, 21 jaar bedraagt. 

II.2. Dit enige motief wordt in thans bestreden beslissing gemotiveerd als volgt: (…) 

II.3   De minimum leeftijdsvereiste die in artikel 40bis §2, 2° van de Vreemdelingenwet geëist wordt van 

diegenen die een geregistreerd partnerschap willen afsluiten wordt in artikel 40bis §2, 1 ° niet geëist van 

diegenen die in België een huwelijk willen afsluiten, huwelijk dat krachtens hetzelfde artikel 40bis 

Vreemdelingenwet recht geeft op een verblijf van meer dan drie maanden. 

De verzoekende partij meent dat dit een onverantwoorde en onaanvaardbare discriminatie inhoudt. 

Het huwelijk is immers een rechtsfiguur die onmiskenbaar meer rechten en plichten creëert in hoofde 

van de gehuwden dan de rechtsfiguur van het geregistreerd partnerschap dat onmiskenbaar minder 

rechten en plichten creëert in hoofde van de samenwonenden. 

Het is dus zondermeer absurd dat artikel 40bis voor het afsluiten van een geregisteerd partnerschap 

strengere leeftijdsvereisten oplegt dan voor het afsluiten van een huwelijk. 

Dit is nog absurder aangezien artikel 40bis werd ingevoegd in de Vreemdelingenwet, ter implementatie 

van Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging 

(hierna richtlijn gezinshereniging) en ter implementatie van RICHTLIJN 2004/38/EG VAN HET 

EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en 

verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot 

wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 

72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG.75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG 

De richtlijn rond gezinshereniging maakt het slechts mogelijk voor de lidstaten om in gevalle van een 

huwelijk, en dus niet in gevalle van een wettelijk geregistreerd partnerschap, in een leeftijdsgrens te 

voorzien van 21 jaar. 

Ter zake kan verwezen worden naar artikel 4 ten vijfde van richtlijn 2003/88/EG van de Raad van 22 

september 2003 inzake het recht op gezinshereniging: 

“5. Met het oog op een betere integratie en teneinde gedwongen huwelijken te voorkomen, kunnen de 

lidstaten eisen dat de gezinshereniger en zijn echtgenote, een minimum leeftijd hebben en ten hoogste 

de leeftijd van 21 jaar hebben, alvorens de echtgenote zich bij hem kan voegen. 

De tekst van de richtlijn gezinshereniging laat op dit vlak geen ruimte voor twijfel: met het oog op een 

betere integratie en gedwongen huwelijken te voorkomen, kunnen de lidstaten, i.c. België, van de 

gezinshereniger en zijn echtgenote, een minimumleeftijd vereisen van maximum 21 jaar. 

De richtlijn gezinshereniging geeft de lidstaten geen mogelijkheid om een analoge leeftijdsvereiste te 

stellen 'voor de gezinshereniger en zijn (wettelijk geregistreerde) partner. 

Artikel 5 ten tweede in fine van deze richtlijn gezinshereniging bepaalt immers niet dat leeftijd (in 

tegenstelling tot factoren als een gemeenschappelijk kind en samenwoonst in het verleden) een 

criterium is waarmee de lidstaten rekening mogen mee houden bij de behandeling van een verzoek 

betreffende de partner met wie de gezinshereniger niet is gehuwd. 

“Bij de behandeling van een verzoek betreffende de partner met wie de gezinshereniger niet is gehuwd, 

houden de lidstaten, als bewijs van de gezinsband, rekening met factoren als een gezamenlijk kind, 

samenwoning in het verleden, registratie van het partnerschap of andere betrouwbare bewijsmiddelen.” 

De verzoekende partij meent dan ook ten eerste dat de vereiste in artikel 40bis § 2 Vreemdelingenwet 

artikel 5 ten tweede in fine van de richtlijn gezinshereniging schendt door te voorzien in beperkende 

leeftijdsvoorwaarde van 21 jaar. 

De verzoekende partij meent dan ook dat de bestreden beslissing artikel 5 ten tweede in fine van de 

richtlijn gezinshereniging schendt doordat in de bestreden beslissing toepassing gemaakt wordt van 

artikel 40bis Vreemdelingenwet dat op dit punt kennelijk strijdig is met de richtlijn gezinshereniging. 

Het komt de verwerende partij immers niet toe om criteria rond gezinshereniging te hanteren die strijdig 

zijn met het acquis communautaire nopens gezinshereniging. 

Op dezelfde wijze strijdt de thans bestreden beslissing met RICHTLIJN 2004/38/EG VAN HET 

EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en 

verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot 

wijziging van Verordening (EEG) nr, 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 

72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG.75/35/EEG, 90/364/EEG» 90/365/EEG en 93/96/EEG, die 

evenmin [in artikel artikel 2, 2), b)] in een beperkende minimum leeftijdsvereiste (van 21 jaar) voorziet 

voor partners die een geregistreerd partnerschap afsloten. 

II.4. De verzoekende partij meent ten tweede dat artikel 40bis Vreemdelingenwet strijdt met artikelen 10 

en 11 van de Grondwet inzoverre dit artikel voorziet in een minimumleeftijdsvereiste van 21 jaar voor 

gezinsherenigers met een wettelijke geregistreerde partner (artikel 40bis § 2, 2° Vreemdelingenwet) en 

niet voor gezinsherenigers met een echtgenoot (artikel 40bis §2, 1° Vreemdelingenwet). 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

Artikel 40bis, § 2, alinea 2 van de Vreemdelingenwet werd ingevoegd bij de wet van 6 mei 2009, waarbij 

de wetgever de Europese richtlijn 2003/86/EG inzake het recht op gezinshereniging en de Europese 

richtlijn 2004/38/EG inzake vrij verkeer, heeft omgezet in Belgisch recht. 

Er bestaat geen redelijke verantwoording voor het opleggen van een minimum leeftijdsvereiste van 21 

jaar voor wettelijk geregistreerde partners terwijl dit niet gedaan wordt voor partners die in het huwelijk 

willen treden. 

Een redelijke verantwoording valt alleszins niet te vinden in richtlijnen 2003/86/EG en 2004/38/EG 

waarin net voorzien wordt in een minimumleeftijd voor gezinsherenigers die willen huwen en niet voor 

gezinsherenigers die een wettelijk geregistreerd partnerschap aangingen. 

Het is daarnaast volstrekt onlogisch en een evidente schending van het gelijkheidsbeginsel om 

strengere voorwaarden op te leggen aan diegenen die voor het minst verregaande contract kiezen: het 

wettelijk geregistreerd partnerschap in plaats van het huwelijk - Qui peut Ie plus, peut Ie moins! 

De ratio legis om te voorzien in een minimumleeftijdvereiste in het kader van regelingen rond 

gezinshereniging is evident: het tegengaan van gedwongen huwelijken en het bevorderen van de 

integratie (cf. artikel 5 ten tweede in fine van de richtlijn gezinshereniging - cf. s.). 

Deze ratio legis gaat tevens, zelfs a fortiori, op voor gezinshereniging op basis van het afsluiten van een 

huwelijk. 

Beide categorieën van rechtsonderhorigen - burgers die gezinshereniging aanvragen op basis van een 

wettelijk geregistreerd partnerschap versus burgers die gezinshereniging aanvragen op basis van een 

huwelijk - zijn voldoende gelijk, zodat een manifest verschil in behandeling (op het vlak van de minimum 

leeftijdsvereiste) een schending van het gelijkheidsbeginsel, zoals verankerd in artikel 10 en 11 

Grondwet, oplevert. 

Voor iemand voor wie het mogelijk is om te trouwen met een vreemdeling - i.c. voor een Belgische 

jongedame van 20 jaar - moet het a fortiori mogelijk zijn om een geregistreerd partnerschap af te sluiten 

met diezelfde vreemdeling. 

Uit het bovenstaande volgt dat artikel 4öbis van de Vreemdelingenwet niet bestaanbaar is met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat de wetgever een minimum leeftijdsvereiste oplegt voor een 

aanvraag tot gezinshereniging op basis van wettelijke samenwoonst maar dit niet doet voor 

gezinshereniging op basis van een huwelijk. 

De schending van het gelijkheidsbeginsel is manifest omdat voldoende vergelijkbare categorieën, nl, 

gezinsherenigers op basis van huwelijk dan wel geregistreerd partnerschap, op ongelijke wijze 

behandeld worden (door te voorzien in een verschillende minimum leeftijdsvoorwaarde) en omdat het 

onderscheid tussen de minder verregaande samenlevingsvorm van het wettelijke geregistreerd 

partnerschap en de meer verdergaande samenlevingsvorm van het huwelijk zeker niet pertinent is om 

strengere voorwaarden te articuleren voor de minst verregaande samenlevingsvorm. 

De thans bestreden beslissing strijdt dan ook met artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

Aangezien het (enige) wettelijk motief waarop de thans bestreden beslissing steunt strijdt met het acquis 

communautaire en het gelijkheidsbeginsel, strijdt de thans bestreden beslissing ipso facto met de 

materiële motiveringsverplichting - het enige wettelijke motief waarop de thans bestreden beslissing 

steunt is in rechte niet aanvaardbaar. 

II.5. Ingevolge deze bewezen schendingen dient de thans bestreden beslissing, die werd genomen 

krachtens een nationale wetsbepaling die strijdt met het acquis communautaire en het 

gelijkheidsbeginsel, dan ook vernietigd te worden. 

II.6. In het onmogelijke geval Uw Raad ingevolge het hierboven uiteengezette niet zou overgaan tot de 

annulatie van de thans bestreden beslissing vraagt de verzoekende partij Uw raad, in subsidiaire orde, 

alvorens deze zaak in beraad te nemen, conform art 26 Bijzondere Wet op het Arbitragehof, de 

volgende prejudiciële vraag te willen stellen aan het Grondwettelijk Hof: 

“Strijdt artikel 40bis Vreemdelingenwet met artikelen Wen 11 van de Grondwet, inzoverre dit artikel 

voorziet in een minimumleeftijdsvereiste van 21 jaar voor gezinsherenigers met een wettelijke 

geregistreerde partner (artikel 40bis § 2, 2° Vreemdelingenwet) en niet voor gezinsherenigers met een 

echtgenoot (artikel 40bis§2, 1° Vreemdelingenwet)?” 

II.7. In het onmogelijk geval dat Uw raad niet zou willen overgaan tot de annulatie van de thans 

bestreden beslissing noch tot het stellen van de hierboven vermelde prejudiciële vraag aan het 

Grondwettelijk Hof, vraagt de verzoekende partij Uw raad, in uiterst subsidiaire orde, alvorens deze zaak 

in beraad te nemen, conform art. 267 VWEU (oud art 234 EG Verdrag), de volgende prejudiciële vraag 

te willen stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen: 

“Strijdt artikel 40bis Belgische Vreemdelingenwet (Wet 15 december 1980) met het gelijkheids- en 

nondiscriminatiebeginsel, zoals verankerd in artikel 20 en 21 Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, inzoverre dit artikel voorziet in een minimumleeftijdsvereiste van 21 jaar voor 

gezinsherenigers met een wettelijke geregistreerde partner (artikel 40bis § 2, 2° Vreemdelingenwet) en 

niet voor gezinsherenigers met een echtgenoot (artikel 40bis §2, f ° Vreemdelingenwet); en met Artikel 5 
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ten tweede in fine van de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op 

gezinshereniging aangezien dit artikel de leeftijd wan de wettelijk geregistreerde partners niet als een 

criterium formuleert waarmee de lidstaten rekening mogen mee houden bij de behandeling wan een 

verzoek betreffende de partner met wie de gezinshereniger niet is gehuwd?” 

 

2.2. In de nota repliceert de verwerende partij dat verzoeker zich niet dienstig kan beroepen op de 

richtlijn 2003/86/EG van 22 september 2003 van de Raad inzake het recht op gezinshereniging, nu deze 

richtlijn enkel betrekking heeft op de uitoefening van het recht op gezinshereniging door onderdanen van 

derde landen die wettig op het grondgebied van de lidstaten verblijven. Deze richtlijn is in casu dus niet 

van toepassing.  

 

De verwerende partij oordeelt dat verzoeker ook verder ten onrechte verwijst naar artikel 2.2.b) van de 

richtlijn 2004/38/EG van 29 april 2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht 

van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun 

familieleden (hierna: richtlijn 2004/38). Dit artikel heeft immers enkel betrekking op “de partner, met wie 

de burger van de Unie overeenkomstig de wetgeving van een lidstaat een geregistreerd partnerschap 

heeft gesloten, voor zover de wetgeving van het gastland geregistreerd partnerschap gelijk stelt met 

huwelijk en aan de voorwaarden van de wetgeving van het gastland is voldaan.” 

 

De verwerende partij wijst erop dat verzoeker in casu geen geregistreerd partnerschap heeft afgesloten 

dat door de wetgeving van het gastland wordt gelijkgesteld met het huwelijk. Verzoeker heeft een 

verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd, hetgeen niet gelijkgesteld is met het huwelijk. In de 

richtlijn 2004/38 is helemaal niet voorzien in een verblijfsrecht voor de partner in een relatie die niet is 

gelijkgesteld met het huwelijk. De verwerende partij verwijst naar de voorbereidende werkzaamheden bij 

de wet van 25 april 2007 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Parl.St., Kamer, 2006-

2007, nr. 2845/1, p. 39): 

 

“2° De partner met wie de burger van de Unie overeenkomstig een wetgeving een geregistreerd 

partnerschap heeft gesloten, voorzover het gaat om een naar behoren geattesteerde duurzame en 

stabiele relatie die al minstens een jaar duurt, ze beiden ouder zijn dan 21 jaar en ongehuwd zijn en 

geen duurzame relatie hebben met een andere persoon. 

De richtlijn voorziet het recht op gezinshereniging van de partners van wie het partnerschap niet 

gelijkwaardig is met het huwelijk niet. Deze partners worden vermeld in artikel 3, § 2, b), van de richtlijn, 

volgens hetwelk het gastland, overeenkomstig zijn nationaal recht,, de binnenkomst en het verblijf van 

de partner met wie de burger van de Unie een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft, 

vergemakkelijkt, 

Overeenkomstig artikel 37 van de richtlijn, dat de Lidstaten toestaat om gunstigere bepalingen toe te 

passen op de personen waarop de richtlijn betrekking heeft, heeft de regering beslist om het recht op 

gezinshereniging toe te kennen aan de partners die aan de bovenvermelde voorwaarden voldoen. 

Tot op heden werd op de ongehuwde partners de omzendbrief van 30 september 1997 betreffende het 

verlenen van een verblijfsmachtiging op basis van samenwoonst in het kader van een duurzame relatie 

(Belgisch Staatsblad, 14.11.97) toegepast. Deze omzendbrief voorziet een procedure voor een 

machtiging tot verblijf waarbinnen duidelijke en langdurige financiële engagementen werden geëist en 

waarbinnen gedurende een totale periode van drie en een half jaar regelmatig controles worden 

uitgevoerd. 

Op deze personen zal voortaan, onder bepaalde voorwaarden, hetzelfde regime als op de echtgenoot 

van de vreemdeling bij wie men zich komt voegen worden toegepast. Om het recht op gezinshereniging 

te kunnen genieten moet de bedoelde vreemdeling door middel van een geregistreerd partnerschap 

verbonden zijn en met die persoon een naar behoren geattesteerde duurzame en stabiele relatie van 

minstens eenjaar hebben. De criteria inzake het stabiel karakter van de relatie zullen bepaald worden bij 

een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit. Verder zal dit besluit geen afbreuk doen aan de 

criteria voorzien in de bovenvermelde omzendbrief van 30 september 1997, zoals toegepast door de 

administratie. 

Het betreft dezelfde regels als voorzien in het kader van de gezinshereniging van de partner van een 

vreemdeling die geen burger van de Unie is. 

Het geregistreerd partnerschap is een nieuw begrip in het vreemdelingenrecht. Hiervoor kan worden 

verwezen naar de definitie van de relatie van samenleven in de voornoemde omzendbrief van de 

minister van Justitie van 23 september 2004 (punt M.ï): het gaat om een relatie van samenleven tussen 

personen van een verschillend of van hetzelfde geslacht die in toepassing van de Belgische wet of een 

buitenlandse wet formeel werd geregistreerd door een overheid. In ons land gaat het om de wettelijke 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

samenwoning die wordt voorzien in artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek. Het begrip van 

een duurzame en stabiele relatie wordt momenteel reeds gebruikt in het kader van de voornoemde 

omzendbrief van 30 september 1997. Het kan gaan om een relatie die begon op het moment dat beide 

partners nog in het buitenland verbleven, om een in België bestaande relatie of een combinatie van 

beide. Naar analogie met de voorziene regel wordt voorzien dat de twee partners ouder moeten zijn dan 

21 jaar om van het recht op gezinshereniging te kunnen genieten. Deze leeftijd wordt teruggebracht tot 

18 jaar indien ze het bewijs leveren dat ze minstens één jaar vóór de komst van de vreemdeling bij wie 

men zich in België komt voegen, hebben samengewoond.” 

 

De verwerende partij merkt op dat de richtlijn 2004/38 werd omgezet in Belgisch recht, zodat verzoeker 

zich niet rechtstreeks op de bepalingen van deze richtlijn kan beroepen. Verzoeker toont evenmin aan 

dat deze omzetting foutief zou zijn gebeurd. Deze richtlijn werd geïntegreerd in de vreemdelingenwet 

door middel van de wet van 25 april 2007 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals 

artikel 2 van deze wet uitdrukkelijk vermeldt en zoals artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 mei 2008 

tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, vermeldt. 

 

De verwerende partij verwijst ten slotte naar rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad) waarin werd opgemerkt dat er een objectief onderscheid is tussen wettelijk 

samenwonenden en gehuwden en waarin wordt vermeld dat de leeftijdsvereiste van 21 jaar bij een 

duurzame relatie werd ingesteld met het oog op een betere integratie. 

 

2.3. In het enig middel bekritiseert verzoeker het feit dat zijn Belgische partner in een duurzame relatie 

de leeftijd van 21 jaar moet hebben. Hij voert aan dat deze leeftijdsvereiste niet wordt geëist van 

personen die een huwelijk wensen af te sluiten en dat dit een onverantwoorde en onaanvaardbare 

discriminatie inhoudt. Verzoeker verwijst tevens naar de richtlijn 2004/38 en naar de richtlijn 2003/86. 

Verzoeker voert aan dat enkel in het geval van een huwelijk kan worden voorzien in een minimumleeftijd 

van 21 jaar en dat deze leeftijdsgrens er is gekomen met het oog op een betere integratie en teneinde 

gedwongen huwelijken te voorkomen. Verzoeker meent dat de lidstaten geen mogelijkheid hebben om 

zulke leeftijdsvereiste in te stellen voor de gezinshereniger en zijn partner. 

 

Vervolgens meent verzoeker dat artikel 40bis van de vreemdelingenwet strijdig is met de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet omdat dit artikel voorziet in een leeftijdsvereiste van 21 jaar voor gezinsherenigers 

in een geregistreerd partnerschap en niet voor gezinsherenigers in een huwelijk. Verzoeker meent dat 

hiervoor geen redelijke verantwoording bestaat en dat die niet in de richtlijnen te vinden is. Bovendien is 

het onlogisch en een evidente schending van het gelijkheidsbeginsel om strengere voorwaarden op te 

leggen voor diegenen die voor het minst verregaande contract kiezen.  

 

Verzoeker meent dat beide categorieën, namelijk gezinshereniging op basis van een geregistreerd 

partnerschap en gezinshereniging op basis van een huwelijk, voldoende gelijk zijn, zodat een verschil in 

behandeling een schending van het gelijkheidsbeginsel oplevert. 

 

2.4.1. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

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 in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Verzoeker heeft een aanvraag ingediend als familielid van een burger van de Unie, in casu van een 

Belg, als partner in een duurzame relatie. Hij steunde zich hiervoor op artikel 40bis, § 2, eerste lid, 2° 

van de vreemdelingenwet. 

 

Artikel 40bis, § 2, eerste lid luidt als volgt: 

 

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

1° de echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap werd gesloten dat 

beschouwd wordt als zijnde gelijkwaardig met het huwelijk in België, die hem begeleidt of zich bij hem 

voegt; 

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

de wet een geregistreerd partnerschap heeft gesloten, voor zover het gaat om een naar behoren 



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 

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; 

3° (…). 

4° (…).” 

 

Artikel 40ter van de vreemdelingenwet houdt in dat dit artikel eveneens van toepassing is op 

familieleden van een Belg. 

 

Artikel 40bis, § 2, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet schrijft dus voor dat zowel verzoeker als zijn 

Belgische partner 21 jaar oud moeten zijn. In casu heeft verzoekers partner deze leeftijd nog niet 

bereikt. 

 

Verzoeker uit kritiek op het feit dat deze leeftijdsvereiste gesteld wordt, maar betwist niet dat zijn partner 

deze leeftijd nog niet heeft bereikt. Inzake verzoekers kritiek op de leeftijdsvereiste en de schending van 

het gelijkheidsbeginsel, wordt verwezen naar de volgende punten in dit arrest. Inzake de aangevoerde 

schending van de materiële motiveringsplicht kan de Raad niet anders dan vaststellen dat het 

hoofdmotief van de bestreden beslissing, namelijk dat verzoekers Belgische partner nog geen 21 jaar 

oud is, steunt op de gegevens van het dossier. Zij is immers geboren op 18 januari 1991, waardoor zij 

op het moment van de bestreden beslissing 20 jaar en bijna vier maanden oud was. Verzoeker betwist 

dit niet. Verzoeker slaagt er evenmin in aan te tonen dat de gemachtigde van de staatssecretaris op 

kennelijk onredelijke wijze gehandeld heeft. 

 

De bestreden beslissing steunt op een correcte feitenvinding en getuigt niet van kennelijke 

onredelijkheid. De schending van de materiële motiveringsplicht kan niet worden aangenomen. 

 

2.4.2. Waar verzoeker verwijst naar de richtlijn 2003/86 en naar het acquis communautaire inzake deze 

richtlijn, merkt de Raad op dat deze richtlijn niet van toepassing is op hem. Artikel 1 van deze richtlijn 

bepaalt immers dat het doel van deze richtlijn is de voorwaarden te bepalen voor de uitoefening van het 

recht op gezinshereniging door onderdanen van derde landen die wettig op het grondgebied van de 

lidstaten verblijven. Verzoeker wenst zich in casu niet te voegen bij een onderdaan van een derde land 

die wettig in België verblijft, maar wel bij een Belgische onderdaan. Bijgevolg is enkel de richtlijn 

2004/38 in casu van toepassing. Deze werd in Belgische wetgeving omgezet bij wet van 25 april 2007 

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.  

 

Artikel 40bis van de vreemdelingenwet werd ingevoerd bij voormelde wet van 25 april 2007. Dit artikel 

vormt de omzetting van de richtlijn 2004/38. Uit de voorbereidende werken van deze wet (memorie van 

toelichting bij de wet van 25 april 2007 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Parl.St., 

Kamer, 2006-2007, nr. 2845/001, p. 40-41) blijkt dat de richtlijn 2004/38 het recht op gezinshereniging 

van partners van wie het partnerschap niet gelijkwaardig is met het huwelijk, niet voorziet. Verzoeker 

kan dus niet gevolgd worden waar hij meent dat de lidstaten geen mogelijkheid hebben om zulke 

leeftijdsvereiste in te stellen voor de gezinshereniger en zijn partner, nu deze richtlijn niet voorziet in 

gezinshereniging met een partner van wie het partnerschap niet gelijkwaardig is met het huwelijk. 

 

In de voorbereidende werkzaamheden wordt vervolgd dat deze partners worden vermeld in artikel 3, § 

2, b) van de richtlijn, volgens hetwelk het gastland overeenkomstig zijn nationaal recht de binnenkomst 

en het verblijf van de partner met wie de burger van de Unie een deugdelijk bewezen relatie heeft, 

vergemakkelijkt. De Belgische wetgever heeft gebruik gemaakt van artikel 37 van de richtlijn, dat de 

lidstaten toestaat om meer gunstige bepalingen toe te passen op personen waarop de richtlijn 

betrekking heeft. Tevens wordt erop gewezen dat het in België gaat om de wettelijke samenwoning die 

wordt voorzien in de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek. Wat de leeftijd van 21 jaar 

betreft, wordt in de voorbereidende werken naar analogie verwezen naar de regel voorzien in artikel 10 

van de vreemdelingenwet, waar voor een geregistreerd partnerschap met een derdelander ook wordt 

voorzien in de leeftijdsvereiste van 21 jaar voor de twee partners. 

 

Artikel 10 van de vreemdelingenwet werd ingevoerd bij wet van 15 september 2006 tot wijziging van de 

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

verwijdering van vreemdelingen. De voorbereidende werken van deze wet (wetsontwerp tot wijziging 

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

en de verwijdering van vreemdelingen, Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer, 2005 - 2006, n° 
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2478/001, p. 20 - 21) verduidelijken dat de vereiste minimumleeftijd van 21 jaar voor zowel echtgenoten 

als ongehuwde partners werd ingesteld “met het oog op een betere integratie en teneinde gedwongen 

huwelijken te voorkomen”. 

 

In casu is er geen sprake van een huwelijk, maar wel van een geregistreerd partnerschap tussen 

verzoeker en zijn partner, die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd. Gelet op het 

voorgaande is er geen reden om aan te nemen waarom de Belgische wetgever geen leeftijdsvereiste 

mocht instellen: in de richtlijn 2004/38 wordt immers niet voorzien in het recht op gezinshereniging van 

partners van wie het partnerschap niet gelijkwaardig is met het huwelijk, de Belgische wetgever heeft 

gebruikt gemaakt van artikel 37 van deze richtlijn dat de lidstaten toestaat om meer gunstige bepalingen 

toe te passen op personen waarop de richtlijn betrekking heeft, in de uitgewerkte regeling voor 

gezinsherenigers met een geregistreerd partnerschap in een duurzame en stabiele relatie wordt naar 

analogie gesteund op het reeds bestaande geregistreerd partnerschap met een derdelander, waarin een 

leeftijdsvereiste wordt voorzien. 

 

Verzoekers kritiek in dit verband kan niet worden aangenomen. 

 

2.4.3. Waar verzoeker de schending van het gelijkheidsbeginsel aanvoert, wordt opgemerkt dat de 

grondwettelijke regels van gelijkheid en non-discriminatie niet uitsluiten dat een verschillende 

behandeling tussen de categorieën van personen ingesteld wordt voor zover ze berust op een objectief 

criterium en ze op redelijke wijze gerechtvaardigd is. Dezelfde regels verzetten zich overigens tegen een 

identieke behandeling, zonder enige redelijke rechtvaardiging, van categorieën van personen die zich in 

situaties bevinden die inzake de maatregel in kwestie essentieel verschillend zijn. Het bestaan van een 

dergelijke rechtvaardiging dient te worden beoordeeld rekening houdend met het doel en de effecten 

van de bekritiseerde maatregel alsook met de aard van de principes in kwestie. Het gelijkheidsbeginsel 

wordt geschonden wanneer vastgesteld wordt dat er geen redelijke en evenredige verhouding bestaat 

tussen de aangewende middelen en het beoogde doel. 

 

Er kan bijgevolg slechts sprake zijn van een schending van het gelijkheidsbeginsel zoals vervat in de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet indien verzoeker met feitelijke en concrete gegevens aantoont dat 

gelijke gevallen ongelijk werden behandeld of ongelijke gevallen gelijk werden behandeld.  

 

Verzoeker voert aan dat personen in een geregistreerd partnerschap in een duurzame en stabiele 

relatie (artikel 40bis, § 2, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet) anders worden behandeld dan 

gehuwden (artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet). 

 

De Raad merkt op dat er in casu duidelijk een objectief onderscheid is tussen wettelijk samenwonenden 

en gehuwden: het sluiten van een huwelijk en het afleggen van een verklaring van wettelijke 

samenwoning hebben verschillende wettelijke gevolgen zoals onder meer omschreven in het Burgerlijk 

Wetboek. Verzoeker maakt niet met concrete gegevens duidelijk in welke mate dit objectief onderscheid 

niet redelijk te rechtvaardigen zou zijn. 

 

De schending van het gelijkheidsbeginsel kan niet worden aangenomen. 

 

2.4.4. In de mate waarin het de bedoeling is van verzoeker om de Raad ertoe te bewegen een 

wetsbepaling, en meer specifiek artikel 40bis van de vreemdelingenwet, te toetsen aan de Grondwet is 

het middel onontvankelijk. De Raad vermag immers niet een dergelijke toetsing door te voeren (cf. RvS 

23 februari 2000, nr. 85.592; RvS 23 juni 2004, nr. 132.916). 

 

Op het verzoek van verzoeker om een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof dient niet 

te worden ingegaan vermits het antwoord op deze vragen, zoals hierboven is gebleken, niet 

onontbeerlijk is om uitspraak te doen en de uitspraak vatbaar is voor een voorziening in cassatie bij de 

Raad van State, gezien artikel 26, § 2, 2°, 2de lid van de bijzondere wet van 6 januari 1989 houdende 

de inrichting, de bevoegdheid en de werking van het Arbitragehof, bepaalt dat “Het rechtscollege 

waarvan de beslissing vatbaar is voor, al naar het geval, hoger beroep, verzet, voorziening in Cassatie 

of beroep tot vernietiging bij de Raad van State, (is niet gehouden een prejudiciële vraag te stellen)(…), 

wanneer het decreet of de in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel een regel of een artikel van de 

Grondwet bedoeld in § 1 klaarblijkelijk niet schendt of wanneer het rechtscollege meent dat het 

antwoord op de prejudiciële vraag niet onontbeerlijk is om uitspraak te doen.” Er wordt daarom niet 

ingegaan op het verzoek tot het stellen van de prejudiciële vraag. 
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2.4.5. Wat betreft het verzoek tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de 

Europese Unie, dient te worden opgemerkt dat krachtens artikel 267, derde lid van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie de rechterlijke instantie slechts gehouden is het Hof van 

Justitie van de Europese Unie te verzoeken over een prejudiciële vraag uitspraak te doen indien haar 

beslissingen “volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep”. Dit laatste omvat ook de 

rechterlijke beslissingen waartegen cassatieberoep kan worden ingesteld (HvJ 4 juni 2002, Lyckeskog, 

nr. C-99/00, r.o. 16-17; HvJ 16 december 2008, Cartesio, nr. C- 210/06, r.o. 76-79). Daar de uitspraken 

van de Raad vatbaar zijn voor een voorziening in cassatie overeenkomstig artikel 39/67 van de 

vreemdelingenwet, is de Raad niet gehouden om de voorgestelde prejudiciële vragen te stellen aan het 

Hof van Justitie van de Europese Unie. Op het verzoek wordt daarom niet ingegaan. 

 

2.4.6. Het enig middel is ongegrond en om hogervermelde redenen dient niet te worden ingegaan op het 

verzoek tot het stellen van prejudiciële vragen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien september tweeduizend en elf 

door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


