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 nr. 202 044 van 3 april 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. VAN BEURDEN 

Landsroemlaan 40 

1083 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 2 januari 2018 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 21 december 2017 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 10 januari 2018 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 13 februari 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 maart 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VAN BEURDEN, die verschijnt voor de verzoekende partij 

en van advocaat C. MUSSEN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 13 juli 2015 legden verzoeker en mevrouw K. E. G., van Roemeense nationaliteit en met 

verblijfsrecht in België, een verklaring tot wettelijke samenwoning af te Meulebeke. Er werd een 

meldingsfiche ‘schijnwettelijke samenwoning’ opgesteld.  

 

Het Openbaar Ministerie verleende op 6 oktober 2015 een negatief advies omtrent de wettelijke 

samenwoning omdat de intenties van minstens één van de partners kennelijk niet gericht waren op het 
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tot stand komen van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen van een 

verblijfsrechtelijk voordeel.  

 

Op 26 oktober 2015 weigerde de ambtenaar van de burgerlijke stand te Meulebeke de wettelijke 

samenwoning. De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris beval verzoeker op 29 juni 2016, 

onder een bijlage 13, het grondgebied te verlaten. Hij stelde hiertegen een schorsings- en 

annulatieberoep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). De zaak is gekend 

onder het algemeen rolnummer RvV X  

 

Op 23 maart 2017 ontving het bestuur een verklikkingsbrief m.b.t. verzoeker inzake zwartwerk en 

schijnwettelijke samenwoning.  

 

Hij werd op 14 juni 2017, onder een bijlage 13septies, bevolen om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering. Deze beslissing is definitief in het rechtsverkeer aanwezig, bij 

gebreke aan enig beroep. 

  

Er werd hem diezelfde dag, onder een bijlage 13sexies, een inreisverbod voor drie jaar opgelegd. Hij 

stelde hiertegen een annulatieberoep in bij de Raad. Deze zaak is gekend onder het algemeen 

rolnummer RvV 206 951.  

 

De op 23 juni 2017 geplande repatriëring diende afgelast te worden wegens verzet van verzoeker in de 

kantoren LPA. Er werd diezelfde dag een vordering tot heropsluiting genomen.   

 

Verzoeker diende op 27 juni 2017, bij volmacht en onder een bijlage 19ter, een aanvraag in voor een 

verblijfskaart van een burger van de EU in de hoedanigheid van ander familielid – partner deel 

uitmakend van een duurzame relatie, in functie van Mevrouw K. E. G. 

 

Verzoeker werd op 27 juni 2017 door de centrumarts onderzocht en geschikt om te vliegen bevonden.  

 

De op 28 juni 2017 geplande repatriëring van verzoeker werd afgelast omwille van de bijlage 19ter.  

 

De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris weigerde verzoeker op 21 december 2017, onder 

een bijlage 20, het verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Deze 

vormen respectievelijke de eerste en de tweede bestreden beslissingen, die luiden: 

 

“In uitvoering van 52, §4, 5de lid gelezen 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 

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 27.06.2017 werd 

ingediend door: 

Naam: G. 

Voornaam: M. 

Nationaliteit: Kosovo 

Geboortedatum: 27.03.1987 

Geboorteplaats: P. 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te: (…) 

om de volgende reden geweigerd: 

De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie of van een ander 

familielid van een burger van de Unie. 

Betrokkene vroeg op 27.06.2017 gezinshereniging aan met mevr. K. E. G. van Roemeense nationaliteit, 

met rijksregisternummer (…), op basis van artikel 47/1° van de wet van 15.12.1980. 

Artikel 47/3 van de wet van 15.12.1980 stelt dat 'de andere familieleden bedoeld in artikel 47/1,1°, 

moeten het bestaan bewijzen van een relatie met de burger van de Unie die zij willen begeleiden of bij 

wie zij zich willen voegen en ook het duurzame karakter van die relatie' 

Betrokkene bewees onvoldoende een duurzame relatie te hebben met de referentiepersoon. 

Op 13.07.2015 legden betrokkenen een verklaring wettelijke samenwoning af. 

Op 6.10.2015 gaf de procureur des Konings te Brugge een negatief advies met betrekking tot deze 

verklaring wettelijke samenwoning. 

Wettelijke samenwoonst tussen G. M. en K. E.. 
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Ingevolge uw schrijven betreffende de verklaring van wettelijke samenwoning tussen G. M. en K.I E., 

werd een politioneel onderzoek gevoerd. Volgende niet onbelangrijke vaststellingen dienen in 

overweging te worden genomen: 

De wettelijke samenwoning is een vormgebonden overeenkomst waardoor twee partners toetreden tot 

een wettelijke regeling en zo een duurzame en stabiele partnerrelatie uit te bouwen. Er dient dus 

onderzocht te worden of de wettelijke samenwoning tussen G. M. en K. E. voldoet aan deze bij wet 

gestelde vereiste. 

Het is duidelijk dat een duurzame en stabiele partnerrelatie tussen twee mensen een uitermate ernstige 

aangelegenheid is, die verregaande wettelijke consequenties heeft en dus duidelijk verschilt van het 

feitelijk samenwonen. 

Er mag dan ook van uitgegaan worden dat de partners nopens het afsluiten van een 

samenlevingscontract zich onder meer goed zullen betraden, de tijd nemen om mekaar echt te leren 

kennen en dit juist allemaal om de gewenste duurzame levensgemeenschap te vormen en te doen 

slagen. In casu werd dit duidelijk niet gedaan, integendeel. 

1. Uit het huisbezoek bleek dat er weinig kledij en slechts één paar schoenen voor een mand 

aanwezig was en daarnaast geen scheermachine kon worden aangetroffen. 

2. Tussen G. M.  en K. E. bestaat een groot leeftijdsverschil. K. E. is immers 13 jaar ouder dan G.I M.. 

Een groot leeftijdsverschil tussen de partners is, in combinatie met andere factoren, een ernstige 

aanduiding dat een schijnhuwelijk beoogd. 

3. Mijn ambt vindt het opmerkelijk hoe de samenwoning tot stand kwam. Na een toevallige ontmoeting 

in het station, een eerste kennismaking, wisselden betrokkenen hun gegevens uit met oog op 

samenwoning om de kosten te delen. 

Zo verklaart K. E.: "Wij hebben elkaar voor het eerst ontmoet eind december 2014 in Waregem, ik was 

de weg kwijt naar het station en ik liet een voorbijganger stoppen, vroeg naar de weg. M. hielp me, hij 

was ook toevallig onderweg naar het station. Wij deden een babbeltje, ik was op dat moment een 

andere job aan het zoeken. 

Wij voerden een gesprek, dat was ons eerste contact. Ik vertelde over mijn situatie, ik wist toen nog 

niets van zijn situatie af, ik was van plan mijn toenmalige job te verlaten. Ik was hier alleen in België, 

woonde alleen. Ik was aan het twijfelen of ik terug zou keren naar Spanje, waar mijn zoon woont. Uit het 

gesprek kwam naar voor dat hij eveneens alleen was, dat zijn vrienden in relatie zaten. We besloten om 

contact te houden, wisselden gsm nummers uit We zouden samen iets huren om de kosten te delen. 

Toen dacht er geen van beiden aan een relatie." 

Van kosten delen is uiteindelijk geen sprake meer zoals blijkt uit haar verder relaas: "Ik werk en betaal 

alle kosten, de voeding, de huur. (...) Het is maandelijks nipt want M. heeft geen enkel inkomen. 

(...) M. gaf me in januari tweeduizend euro spaargeld. Wij kochten daar kledij en eten mee. 

Sindsdien bracht hij niet meer bij in het huishouden." 

Ook blijkt uit het relaas van G. M. dat hij sedert december 2014 in België was en sinds 6.01.2015 een 

relatie begon met K. E. 

4. Mijn ambt kan zich niet van de indruk ontdoen dat de verklaring wettelijke samenwoning is 

ingegeven door de precaire verblijfssituatie van G.  M.. M. E. verklaart: "Wij zoeken samen een 

oplossing om zijn situatie te regulariseren. Ik ben bang dat wij gescheiden worden doorzijn 

verblijfssituatie." 

Ook G. M. verklaart spontaan als eerste opmerking: "ik zou graag voor altijd in België blijven." 

Verder verklaart hij: "Momenteel hebben wij een losse relatie. Wij zijn van plan om met haar te trouwen. 

Ik ken haar van in december 2014. Wij zijn een goed koppen maar willen nog wat afwachten." 

Indien betrokkene zelf spreekt over een losse relatie, kan mijn ambt dit niet anders interpreteren dan dat 

hij dus geen duurzame levensgemeenschap nastreeft. 

5. Betrokkenen kennen elkaar niet zo goed als verwacht mag worden van partners die beslist hebben 

om een samenlevingscontract af te sluiten. De zeer summiere wederzijdse kennis strekt zich uit tot hun 

meest persoonsgebonden gegevens: 

G. M. heeft een oppervlakkige kennis over de familie van K. E.: "Haar ouders noemen Maria en de 

naam van de vader weet ik niet. Haar zussen noemen Maria en de andere haar naam ben ik vergeten. 

Op het ogenblik van het huisbezoek wist K. E. niet bij welke vrienden G. M. op bezoek was, in die zin 

dat zij niet wist wie ze waren. 

Uit het geheel van voormelde omstandigheden en gegevens blijkt dat de intenties van minstens één van 

de partners kennelijk niet gericht zijn op het tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap, 

maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de wettelijke 

samenwoning. Er is een combinatie van verschillende factoren aanwezig, die samen genomen 

voldoenden bepaalde, gewichtige en overeenstemmende vermoedens opleveren. 
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De hierboven vermelde redenen tonen aan dat de wil tot duurzame samenleving minstens in hoofde van 

één van de partners niet aanwezig is. Gelet op de artikelen 1476bis en 1476ter B. W. adviseert mijn 

ambt de wettelijke samenwoning tussen G. M. en K. E. dan ook ongunstig. 

Het geheel der elementen duidt er op dat de wettelijke samenwoning niet gericht is op het stichten van 

een duurzame levensgemeenschap, maar uitsluitend op het verschaffen van een permanent 

verblijfsrecht aan de man. 

De Dienst Vreemdelingenzaken volgt voornoemd advies. 

Uit het voorgaande blijkt dus dat de wettelijke samenwoonst niet gericht is op het stichten van een 

duurzame levensgemeenschap, (arr. RW, nr. 189065,28/06/2017: Het steunt niet op een foutieve 

feitenvinding noch is het kennelijk onredelijk om te oordelen dat, gezien de procureur des Konings een 

ongunstig advies gegeven heeft over de registratie van de wettelijke samenwoonst, de wettelijke 

samenwoonst louter werd aangegaan om er verblijfsrechtelijk voordeel uit te halen en niet om een 

duurzame levensgemeenschap te stichten.") Vandaar dat hier moet worden vastgesteld dat betrokkene 

het verblijfsrecht heeft bekomen door valse of misleidende informatie te verstrekken. 

Uit het advies van de Procureur blijkt dat betrokkene niet de intentie heeft om een duurzame "affectieve" 

levensgemeenschap op te bouwen met zijn partner. Betrokkene misbruikt de procedure van feitelijke 

partnerschap louter om, via een andere weg, een verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen, dit tegen de 

finaliteit van de vreemdelingenwet in. 

Fraude mag niet gehonoreerd worden, bedrog vernietigt alles: "fraus omnia corrumpit". 

De fraude is te dezen doorslaggevend doordat het feitelijk partnerschap de enige weg was die overbleef 

om een verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen. 

De gezinssituatie spreekt voor zich, de wettelijke samenwoonst was louter gericht op het verkrijgen van 

verblijfsrechtelijk voordeel en dus onder valse voorwendselen. Het louter feit dat betrokkenen 

samenwonen wordt niet beschouwd als een bewijs van een gezinsleven, (arr. RW, nr. 189065, 

28/06/2017: "Het gegeven dat verzoekster samenwoont met haar voorgehouden echtgenoot doet geen 

afbreuk aan het feit dat er geen beschermingswaardig gezinsleven is. Een gezamenlijke verblijfplaats 

toont op zich nog geen oprechte en effectief beleefde partnerrelatie in de zin van artikel 8 EVRM aan, 

zodat het niet kennelijk onredelijk is dat de verwerende partij dit gegeven niet heeft beschouwd als een 

indicatie van een gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM)) 

Betrokkene toont dus niet afdoende aan te voldoen aan de voorwaarden van artikel 47/1,1° van de wet 

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

Wettelijke basis artikel 7§1,2° van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België is verstreken. 

Hierbij werd wel degelijk rekening gehouden met art. 74/13 van de wet van 15.12.1980. Van 

gemeenschappelijke kinderen is geen sprake, noch van een medische problematiek in hoofde van 

betrokkene. Het bevel om het grondgebied te verlaten is een logisch gevolg van het niet voldoen aan de 

verblijfsvoorwaarden: immers indien het lang verblijf niet kan worden toegestaan en er geen andere 

rechtsgrond is waardoor betrokkene alsnog legaal in België zou kunnen verblijven, wat hier het geval is, 

is een bevel het enige alternatief. Het duurzame karakter van het aangehaalde feitelijke partnerschap 

wordt betwist.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Het enig middel luidt: 

 

“Eerste en enige middel: 

- Schending van artikel 47/1 van de vreemdelingenwet 

- schending van de formele motiveringsplicht, de artikelen 2, 3 en 4 van de wet van 19/07/1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en artikel 62 van de 

vreemdelingenwet van 15/1/1980  

- schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het 

zorgvuldigheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht 

Het artikel 47/1 van de vreemdelingenwet stelt vast dat ook "de partner met wie de burger van de Unie 

een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft en die niet bedoeld wordt in artikel 40bis, § 2, 2°" recht 

heeft op verblijf op het Belgische grondgebied. Conform artikel 47/3 van de vreemdelingenwet moeten 

deze andere familieleden hun relatie en het duurzame karakter hiervan bewijzen. Dit mag met elk 

passend middel worden aangetoond. Bij de beoordeling van de duurzaamheid van de relatie wordt 

rekening gehouden met de intensiteit, de duur en de stabiele aard van de banden tussen de partners. 

Dit artikel werd in de Belgische wetgeving omgezet naar aanleiding van de Burgerschapsrichtlijn 

dewelke stelt dat de binnenkomst en het verblijf van andere familieleden van een Unieburger dient te 

worden vergemakkelijkt. 

In het arrest Rahman van 5 september 2012 wordt dit als volgt uiteengezet: 
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"20. Deze uitlegging vindt steun in punt 6 van de overweging van richtlijn 2004/38, 

volgens het welk „[t]eneinde de eenheid van het gezin in een verruimde betekenis te handhaven [...], het 

gastland de positie [dient] te onderzoeken van personen die niet onder de in deze richtlijn gehanteerde 

definitie van ,familieleden' vallen en die derhalve niet automatisch een recht van in reis en verblijf in het 

gastland genieten op grond van hun nationale wetgeving, om na te gaan of in reis en verblijf 

desondanks niet aan deze personen kan worden toegekend, rekening houdend met hun relatie met de 

burger van de Unie of andere omstandigheden, zoals het feit dat zij van deze financieel of lichamelijk 

afhankelijk zijn." 

21 Hoewel artikel 3, lid 2, van richtlijn 2004/38 de lidstaten niet verplicht om een recht van binnenkomst 

en verblijf toe te kennen aan personen die ten laste van een burger van de Unie zijnde familieleden in 

de ruime zin zijn, legt deze bepaling, zoals blijkt uit het gebruik van de tegenwoordige tijd 

„vergemakkelijkt" in artikel 3, lid 2, de lidstaten evenwel een verplichting op om aanvragen die zijn 

ingediend door personen die een bijzondere relatie van afhankelijkheid met een burger van de Unie 

hebben, gunstiger te behandelen dan aanvragen tot binnenkomst en verblijf van andere staatsburgers 

van derde landen. 

22. Om deze verplichting na te komen, moeten de lidstaten volgens artikel 3, lid 2, tweede alinea, van 

richtlijn 2004/38 voor de in lid 2, eerste alinéa, genoemde personen voorzien in de mogelijkheid om een 

beslissing aangaande hun aanvraag te verkrijgen die op een nauwkeurig onderzoek van hun 

persoonlijke situatie is gebaseerd en, in geval van weigering, isgemotiveerd(Hof van Justitie, C-

83/11,05-09-2012) 

 

Dat verwerende partij vervolgens het zorgvuldigheidsbeginsel in rekening dient te brengen. Dit beginsel 

van behoorlijk bestuur houdt onder meer in dat het bestuur zijn beslissing op een zorgvuldige wijze dient 

voor te bereiden. De beslissing dient gestoeld te zijn op een correcte feitenvinding. Het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt tevens in dat de overheid zich vergewist van de situatie waarin verzoeker 

zich bevindt en zich hieromtrent afdoende informeert. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan een bestuur 

dus de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een 

correcte feitenvinding (R.v.St. nr. 154.954, 14 februari 2006; R.v.St. nr. 167,411,2 februari 2007). 

Dit hangt in voorliggende situatie nauw samen met het artikel 62 van de wet van 15/12/1980, en 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29/07/1991. Deze artikelen bepalen dat de beslissingen zowel in feite 

als in rechte moeten worden gemotiveerd. Het bestuur word de verplichting opgelegd om de genomen 

beslissing op "afdoende" wijze te motiveren. De opgelegde motivering moet in de akte zowel de 

juridische als de feitelijke overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

Met de term "afdoende" wordt tévens verwezen naar het feit dat de motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn met het belang van de genomen beslissing. Er moet dus een verband zijn tussen 

het belang, de aard en het voorwerp van de beslissing, aan de ene kant, en het belang dat wordt 

gehecht aan de motivering, aan de andere kant. Niet alle bestuurshandelingen zullen in dezelfde mate 

formeel gemotiveerd moeten worden. 

Wanneer de overheid beschikt over een discretionaire bevoegdheid, zoals in casu het geval is, dient 

haar motivering in extenso en uitgebreider te gebeuren. De beslissingen waarvan de motivering vaag, 

nietszeggend of loutere stijlformules inhouden, dienen tevens te worden vernietigd (R.v.St., nr. 52.909 

van 14.04.1995; R.v.St., nr. 44.141 van 20.09.1993; R.v.St., nr. 77.502 van 09.12.1998; R.v.St., nr. 

77.732 van 18.12.1998, R.v.St., nr. 83.771 van 01.12.1997; R.v.St., nr. 86.567 van 04.04.2000; R.v.St., 

nr. 90.169 van 12.10.2000). 

Tenslotte dient de verwerende partij zich ook te houden aan de materiële motiveringsplicht. Deze houdt 

in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op deugdelijke motieven, dit zijn de 

motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in rechte ter verantwoording van 

die handeling in aanmerking genomen kunnen worden. (RvS, 14 juli 2008, nr. 185.388; RvS 20 

september 2011 nr. 215.206; RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

Verzoeker legt bij zijn aanvraag gezinshereniging bewijzen neer van de relatie met zijn partner in de 

laatste 2 jaar. Verzoeker legt onder meer de bezoeklijst van het gesloten centrum voor illegalen te 

Merksplas voor, waaruit blijkt dat zijn partner hem nagenoeg dagelijks kwam bezoeken, ondanks het 

gegeven dat dit een aanzienlijke afstand is van hun gezamenlijke woning. Voorts legt verzoeker 

verschillende foto's neer, waaruit blijkt dat zij belangrijke belevenissen in hun leven samen delen. 

Tevens leggen zij verklaringen van vrienden, familie, buren en hun huisdokter voor. Uit deze stukken 

blijkt niet alleen dat hun relatie in de afgelopen twee jaar in de goede zin geëvolueerd is, doch ook dat 

zij wel degelijk een duurzame levensgemeenschap beogen en wensen uit te bouwen. 

Uit de bestreden beslissing kan echter nergens blijken dat verwerende partij deze bewijzen zelfs nog 

maar heeft bekeken. Zij stelt immers zeer eenzijdig het volgende vast: 

"Op 13.07.2015 legden betrokkenen een verklaring wettelijke samenwoning af. 
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Op 6.10.2015 gaf de procureur des Konings te Brugge een negatief advies met betrekking tot deze 

verklaring wettelijke samenwoning. 

(...) 

Het geheel der elementen duidt er op dat de wettelijke samenwoning niet gericht is op het stichten van 

een duurzame levensgemeenschap, maar uitsluitend op het verschaffen van een permanent 

verblijfsrecht aan de man. 

De Dienst Vreemdelingenzaken volgt voorgenoemd advies. 

Uit het voorgenoemde blijkt dus dat de wettelijke samenwoonst niet gericht is op het stichten van een 

duurzame levensgemeenschap (arr. RVV, nr. 189065, 28/06/2017: Het steunt niet op een foutieve 

feitenvinding noch is het kennelijk onredelijk om te oordelen dat, gezien de procureur des Konings een 

ongunstig advies gegeven heeft over de registratie van de wettelijke samenwoonst, de wettelijke 

samenwoonst louter werd aangegaan om er verblijfsrechtelijk voordeel uit te halen en niet om een 

duurzame levensgemeenschap te stichten.) Vandaar dat hier moet worden vastgesteld dat betrokkene 

het verblijfsrecht heeft bekomen door valse of misleidende informatie te verstrekken. 

Uit het advies van de Procureur blijkt dat betrokkene niet de intentie heeft om een duurzame 'affectieve' 

levensgemeenschap op te bouwen met zijn partner. Betrokkene misbruikt de procedure van feitelijke 

partnerschap louter om, via een andere weg, een verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen, dit tegen de 

finaliteit van de vreemdelingenwet in. 

Fraude mag niet gehonoreerd worden, bedrog vernietigd alles: 'fraus omnia corrumpit'. 

De fraude is te dezen doorslaggevend doordat het feitelijk partnerschap de enige weg was die overbleef 

om een verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen. 

De gezinssituatie spreekt voor zich, de wettelijke samenwoonst was louter gericht op het verkrijgen van 

verblijfsrechtelijk voordeel en dus onder valse voorwendselen. Het louter feit dat betrokkene 

samenwonen wordt niet beschouwd als een bewijs van een gezinsleven. 'arr. RVV nr. 189065, 

28/06/2017: het gegeven dat verzoekster samenwoont met haar voorgehouden echtgenoot doet geen 

afbreuk aan het feit dat er geen beschermingswaardig gezinsleven is. Een gezamenlijke verblijfplaats 

toont op zich nog geen oprechte en effectief beleefde partnerrelatie in de zin van artikel 8 EVRM aan, 

zodat het niet kennelijk onredelijk is dat de verwerende partij dit gegeven niet heeft beschouwd als een 

indicatie van een gezinsleven in artikel 8 EVRM)" 

 

In eerste instantie dient gewezen te worden op het feit dat de feitenweergave van het aangehaalde 

arrest van Uw Raad met nr. 189065 niet gelijklopend is met voorliggende situatie. Verzoeker is immers 

niet gehuwd met zijn partner en had slechts een precair verblijf van 6 maanden in afwachting van het 

onderzoek. Verzoeker heeft derhalve gen "verblijfsrecht bekomen door valse of misleidende informatie 

te verstrekken". Verzoeker maakte louter gebruik van zijn rechten onder artikel 47/1 van de 

Vreemdelingenwet. Dat het continentale rechtssysteem overigens geen precedentenwaarde schenkt 

aan eerdere rechtspraak. Dat dit arrest derhalve niet dienstig kan ingeroepen worden als motivering van 

de bestreden beslissing. 

In voorliggend dossier volgt verwerende partij immers een advies van de Procureur des Konings dat 

twee jaar geleden werd afgeleverd in het kader van een geheel verschillende procedure. Dat de situatie 

ondertussen is gewijzigd en de feitelijke relatie tussen partners is ondertussen geëvolueerd. Hiervan 

werden voldoende bewijzen overgemaakt aan verwerende partij, doch kan uit de bestreden beslissing, 

noch uit het administratieve dossier blijken dat verwerende partij hier rekening mee heeft gehouden, 

noch de moeite heeft genomen om deze te bekijken. 

Verwerende partij houdt bijgevolg geen rekening met alle feitelijke gegevens, noch stoelt de beslissing 

op een correcte feitenvinding. Meer nog, zij neemt een beslissing op basis van geheel foutieve en 

achterhaalde informatie. Verwerende partij had de huidige situatie en de huidige relatie in rekening 

moeten brengen. Bovendien moest zij de voorgelegde documenten van verzoeker in hun volledigheid 

hebben doorgenomen en moeten laten spelen in de beoordeling van desbetreffend dossier. 

Voorliggende beslissing schendt derhalve het zorgvuldigheidsbeginsel en de materiële 

motiveringsplicht; Verwerende partij diende de beslissing te steunen op deugdelijke motieven die na een 

zorgvuldige controle van het dossier waren opgesteld. Uit de bestreden beslissing kan dit in zijn geheel 

niet blijken. 

Dat er vooreerst geen zorgvuldige controle van het voorliggende dossier gebeurde, maakt dat hier 

achteraf tevens geen deugdelijke motivering uit kan voortvloeien die zij in extenso in haar beslissing zou 

kunnen opnemen. 

Dat verwerende partij zelfs geen blijk geeft van het gegeven dat ze deze documenten in rekening heeft 

gebracht, daar zij enkel motiveert over het achterhaalde advies van de Procureur des Konings, doch 

zeer relevante stukken geheel links laat liggen in haar beoordeling van de feitelijke situatie. Dat 

verwerende partij om deze reden de formele en materiële motiveringsplicht schendt, doch tevens de 

zorgvuldigheidsplicht schendt. 
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Om deze redenen dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.” 

 

2.2. De in artikel 62 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) en in de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 neergelegde 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 ze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 

29 juli 1991 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. Zowel de eerste als de tweede bestreden beslissing vermeldt de juridische 

grondslag: respectievelijk artikel 47/3 van de vreemdelingenwet en artikel 7, §1, 2°, van de 

vreemdelingenwet. De feitelijke grondslag is duidelijk in de eerste bestreden beslissing: met name dat 

onvoldoende werd bewezen dat de relatie tussen verzoeker en diens voorgehouden partner duurzaam 

is omdat uit het geheel van de in deze bestreden beslissing opgesomde elementen de intentie van 

minstens één van de partners er niet op gericht is een duurzame levensgemeenschap aan te gaan maar 

enkel gericht is op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel verbonden aan de afgesloten 

wettelijke samenwoning. In de tweede bestreden beslissing wordt gesteld dat het legaal verblijf van de 

verzoeker is verstreken.  

 

Voorts wordt er nog opgemerkt dat de verzoeker nalaat uiteen te zetten op welke wijze hij artikel 4 van 

de voornoemde wet van 29 juli 1991 geschonden acht, derwijze dat dit onderdeel onontvankelijk is. 

 

De Raad 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 (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel, waarvan de schending eveneens wordt aangevoerd, legt de overheid de 

verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een 

correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). 

 

Artikel 47/1 van de vreemdelingenwet luidt: 

 

“Als andere familieleden van een burger van de Unie worden beschouwd :  

1° de partner met wie de burger van de Unie een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft en die niet 

bedoeld wordt in artikel 40bis, § 2, 2° ;  

2° de niet in artikel 40bis, § 2, bedoelde familieleden die, in het land van herkomst, ten laste zijn of deel 

uitmaken van het gezin van de burger van de Unie;  

3° de niet in artikel 40bis, § 2, bedoelde familieleden die wegens ernstige gezondheidsredenen een 

persoonlijke verzorging door de burger van de Unie strikt behoeven.” 

 

Artikel 47/2 van de vreemdelingenwet luidt: 

 

“Onverminderd de bepalingen van dit hoofdstuk, zijn de bepalingen van hoofdstuk I over de in artikel 

40bis bedoelde familieleden van een burger van de Unie van toepassing op de andere familieleden 

bedoeld in artikel 47/1.” 

 

Artikel 47/3 van de vreemdelingenwet luidt: 

 

“§ 1  

De andere familieleden bedoeld in artikel 47/1, 1°, moeten het bestaan bewijzen van een relatie met de 

burger van de Unie die zij willen begeleiden of bij wie zij zich willen voegen en ook het duurzaam 

karakter van die relatie.  

Het duurzaam karakter van de relatie mag met elk passend middel worden bewezen.  

Bij het onderzoek naar het duurzame karakter van de relatie houdt de minister of zijn gemachtigde 

inzonderheid rekening met de intensiteit, de duur en de stabiele aard van de banden tussen de 

partners.”  

 



  

 

 

RvV  X Pagina 8 

2.3. Uit de bestreden beslissingen blijkt duidelijk dat de aanvraag wordt afgewezen omdat onvoldoende 

werd bewezen dat de relatie tussen verzoeker en diens voorgehouden partner duurzaam is omdat uit 

het geheel van de in deze bestreden beslissingen opgesomde elementen de intentie van minstens één 

van de partners er niet op gericht is een duurzame levensgemeenschap aan te gaan maar enkel gericht 

is op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, verbonden aan de afgesloten wettelijke 

samenwoning. De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris oordeelt dat in casu verzoeker fraude 

heeft gepleegd en het feitelijk partnerschap de enige weg was die overbleef om een verblijfsrechtelijk 

voordeel te verkrijgen, wat verzoeker betwist. 

 

Na een theoretisch betoog stelt verzoeker dat hij bij zijn aanvraag “bewijzen” neerlegde over zijn relatie, 

waaronder “een bezoeklijst van het gesloten centrum voor illegalen te Merksplas”, waaruit blijkt dat 

diens partner hem dagelijks bezocht. Hij legde foto’s neer, waaruit zou blijken dat zij belangrijke 

belevenissen in hun leven samen deelden, verklaringen van vrienden, familie, buren en de huisdokter. 

Uit deze stukken zou volgens verzoeker de duurzaamheid van diens relatie met zijn partner blijken. De 

verzoekende partij stelt dat uit geen enkel motief van de bestreden beslissingen blijkt dat deze stukken 

werden onderzocht, terwijl artikel 47/3 van de vreemdelingenwet voorziet dat de relatie met elk passend 

bewijs mag bewezen worden. 

 

In toepassing van het zorgvuldigheidsbeginsel en de motiveringsplicht dient de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris de bestreden beslissingen zorgvuldig voor te bereiden, wat inhoudt dat de 

overgelegde stukken moeten worden onderzocht. Noch uit de bestreden beslissingen, noch uit het 

administratief dossier blijkt dat de verwerende partij rekening heeft gehouden met de stukken die de 

verzoeker opsomt in het middel en/of de verwerende partij deze stukken bij haar besluitvorming heeft 

betrokken, gelet op het gegeven advies van de procureur des Konings. Verzoeker stelt correct dat dit 

advies dateert van twee jaren geleden, met name van 6 oktober 2015. De bezoekerslijst dateert van 26 

juni 2017 en diverse verklaringen dateren ook van na het advies van de procureur en werden 

overgemaakt voor het nemen van de bestreden beslissingen. Het komt de Raad niet toe deze stukken 

zelf te beoordelen. Hij kan enkel vaststellen dat niet blijkt uit de bestreden beslissingen of de 

verwerende partij met de voorgelegde stukken, die blijkens het administratief dossier op 23 september 

2017 door de raadsman zijn overgemaakt met inventaris, door haar omschreven in deze brief 

omschreven als stukken 7, 9, 11 en 13 (bezoeklijst gesloten centrum, uittreksel facebook, verklaringen 

van vrienden, familie, buren en de huisdokter en foto’s), heeft rekening gehouden.  

 

Het verweer in de nota met opmerkingen dat verzoeker niet aantoont dat deze stukken het advies van 

de procureur weerleggen en dat verzoeker nog steeds in gebreke blijft het duurzaam karakter van diens 

relatie aan te tonen, kan niet teruggevonden worden in de motieven van de bestreden beslissingen en is 

a posteriori. Evenmin is de opmerking dat de bestreden beslissingen ingaan op verzoekers aangehaalde 

argumenten en stukken terecht. De bestreden beslissingen verwijzen enkel naar het negatief advies van 

de procureur dat wordt overgenomen. Er blijkt niet of de verwerende partij met de later overgemaakte 

stukken al dan niet rekening heeft gehouden. 

 

De zorgvuldigheidsplicht, in samenlezing met de motiveringsplicht, werden geschonden. Deze 

vaststelling leidt tot de nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing en omdat de verzoekende 

partij terug in het bezit zal gesteld worden van een al dan niet tijdelijk legaal verblijf, tot de vernietiging 

van de tweede bestreden beslissing. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissingen. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.  

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verwerende 

partij. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 21 december 2017 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20), wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie april tweeduizend achttien door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. BEELEN 

 


