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 nr. 204 850 van 5 juni 2018 

in de zaak RvV X II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. AKTEPE 

Amerikalei 95 

2000 ANTWERPEN 

  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 Turkse nationaliteit te zijn, op 15 januari 2018 heeft 

ingediend om 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 zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

20). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 23 januari 2018 met 

refertenummer X 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 22 maart 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 mei 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat R. AKTEPE verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat J. TASSENOY, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker en zijn Belgische partner, mevrouw D. Y., legden op 21 maart 2013 een verklaring van 

wettelijke samenwoonst af te Temse.  

 

1.2. Verzoeker diende op 8 mei 2013 een eerste aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Europese Unie (bijlage 19ter), in functie van zijn Belgische partner D. Y.   
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1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding trof op 25 oktober 2013 een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Het door verzoeker hiertegen 

ingestelde beroep tot nietigverklaring werd door de Raad voor Vreemdelingbetwistingen (hierna: de 

Raad) bij arrest van 28 maart 2014 verworpen (RvV 28 maart 2014, nr. 121 771).  

 

1.4. Verzoeker diende op 4 september 2014 een tweede aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Europese Unie (bijlage 19ter), in functie van zijn Belgische partner D. 

Y. 

  

1.5. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

(hierna: de staatssecretaris) trof op 27 februari 2015 een beslissing tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20).  

 

1.6. Verzoeker diende op 27 mei 2015 een derde aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Europese Unie (bijlage 19ter), in functie van zijn Belgische partner D. Y. 

  

1.7. De gemachtigde van de staatssecretaris trof op 24 november 2015 een beslissing tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Bij arrest van 

de Raad van 27 mei 2016 werd deze beslissing vernietigd (RvV 27 mei 2016, nr. 168 576).  

 

1.8. De gemachtigde van de staatssecretaris trof op 29 november 2016 een nieuwe beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20) 

inzake de in punt 1.6. vermelde aanvraag van verzoeker. Bij arrest van de Raad van 28 juni 2017 werd 

deze beslissing vernietigd (RvV 28 juni 2017, nr. 189 066). 

 

1.9. De gemachtigde van de staatssecretaris trof op 21 december 2017 een nieuwe beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

20). Verzoeker werd hiervan in kennis gesteld op 29 december 2017. Dit vormt de bestreden beslissing, 

die luidt: 

 

“(…) 

In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de aanvraag voor een verklaring 

van inschrijving of van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie of van een 

identiteitskaart voor vreemdelingen, die op 27.05.2015 werd ingediend door: Naam: K. Vooma(-a)m{en): 

S. Nationaliteit: Turkije Geboortedatum: 03.03.1984 Geboorteplaats: O. Rr(…) te: (…) 

 

Om de volgende reden geweigerd: 

 

X 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 ander 

familielid van een burger van de Unie. Betreffende de aanvraag van betrokkene in functie van de 

Belgische onderdanen, Y., D. ((…)) werden reeds op 24 november 2015 en 29 november 2016 

toepassingen genomen. Deze achtereenvolgende beslissingen werden vernietigd door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen op 27.05.2016 en 28.06.2G17. Vandaar dat heden een nieuwe beslissing 

dient te worden genomen. 

 

Bij de voorgaande beslissingen, die geannuleerd werden door de RVV werd in hoofdzaak geweigerd 

omdat de Belgische referentie persoon niet op overtuigende wijze aantoonde onvoldoende, regelmatige 

en stabiele bestaansmiddelen te beschikken overeenkomstig art. 40ter van de wet van 15.12.1S80, 

Mede doordat de bestaansmiddelen die betrokkene genereert niet in overeenkomstig kunnen worden 

genomen omdat het de Belgische referentiepersoon is die moet aantonen over voldoende 

bestaansmiddelen te beschikken overeenkomstig een letterlijke lezing van art, 40ter.  

 

De Raad voor vreemdelingenbetwistingen interpreteert het 'beschikken' over bestaansmiddelen in 

hoofde van de Belgische op een andere manier, als ZOU 2ï} ook beschikken over de bestaansmiddelen 

die betrokkene zelf genereert. Onafhankelijk van deze patstelling, waarin we kennelijk zijn verteld, mede 

door een tegen gestelde uitlegging van een arrest van het hof van justitie, die de Raad van State 

kennelijk ook interpreteert zoals DVZ (zie daartoe ook een nieuw arrest RvS 240.164 van 12.12.2017 
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door de Franstalige kamer), dient te worden vastgesteld dat de gezinssituatie van betrokkene intussen 

totaal gewijzigd is.  

Uit een nieuw samenwoonstverslag dat op 31.1 Û.2017 werd opgesteld blijkt dat betrokkene niet kan 

worden aangetroffen op zijn adres. Kennelijk woont mevrouw Y., D. er wel nog steeds. Zij werd in juni 

2017 moeder van een kind waarvan betrokkene niet de vader is, Bij dé woonstcontrole blijkt eveneens 

dat de vader van het kind, bij diverse gelegenheden, wel degelijk aan te treffen is in de woning, dit in 

tegenstelling tot betrokkene. Nergens uit de verklaringen van de Belgische referentiepersoon blijkt 

echter dat de relatie tussen betrokkene en de referentiepersoon beëindigd zou zijn, Wel integendeel, 

mevrouw Y., D. heeft voor de afwezigheid van betrokkene telkens een excuus Ieder. Oe vader van het 

kind blijkt ook officieel op een ander adres te wonen.  

Ongeacht de mogelijke afspraken tussen de 3 betrokkenen, is in art. 40bis, §2,2° wel degelijk 

opgenomen dat het geregistreerd partnerschap pas aanleiding kan geven tot verblijfsrecht voor zover 

het een duurzame en stabiele relatie betreft. Daarbij is een beschrijving opgenomen van hoe het 

duurzaam karakter van de wettelijke samenwoont kan worden bewezen. Het kan op drie manieren. 

ofwel tonen de mensen aan minstens 1 jaar gezamenlijk gevestigd te zijn, ofwel! elkaar minstens 2 jaar 

te kennen ofwel tonen zij aan een gemeenschappelijk kind te hebben. Het betreft hier geert cumulatieve 

voorwaarden. Echter, indien het hebben van een gemeenschappelijk kind een afdoende bewijs kan 

voordoen van een duurzame en stabiele relatie als wettelijk geregistreerd partners, is het redelijk te 

stellen dat het hebben van een kind met iemand anders helemaal geen blijk is van het hebben van een 

duurzame en stabiele partnerrelatie. Niet onbelangrijk daarbij is uiteraard het feit dat betrokkene, bij 

wettelijke woonstcontroles, nooit kon worden aangetroffen in zijn woning. Uit het samenwoont-verslag 

blijkt verder wel nog dat de buren bevestigen dat het koppel reeds lang samenwonend is, echter daarbij 

merkt de wijkagent wel terecht op dat de buren niet noodzakelijk de identiteit van betrokkene kunnen 

bevestigen. Zij getuigen er eigenlijk van dat ze regelmatig 'een koppel' samen zien aan die woning, 

mogelijks bevestigen zij dus onbewust het samen zijn van mevrouw Y., D. met de vader van het kind, 

eerder dan met betrokkene. 

 

Onafgezien dus van de bezwaren die wij hebben betreffende de bestaansmiddelen: het inkomen uit 

moederschapsrust van mevrouw Y., D. is intussen al weer achterhaald, wij beschikken niet over 

bewijsstukken waarvan de huidige bestaansmiddelen van mevrouw kunnen worden afgeleid en de 

bestaansmiddelen van mijnheer zelf kunnen niet in overweging worden genomen omdat het de 

bestaansmiddelen van de Belgische horen te zijn (de voorwaarden van art. 40ter zijn bijgevolg niet 

voldaan), zijn de voorwaarden betreffende de relatie evenmin voldaan. Gezien bovenstaande 

opmerkingen kan niet gesteld worden dat betrokkene een duurzame en stabiele liefdesrelatie heeft met 

de referentiepersoon zoals bedoeld is art. 40ter, dat dienaangaande teruggrijpt naar art. 4Obis, §2, 2* 

van de wet van 15.12.1980. vandaar dat het verblijfsrecht opnieuw geweigerd wordt. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In het kopje van het enig middel voert verzoeker de schending aan van de “artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (hierna: Wet 

Formele Motivering Bestuurshandelingen), van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het materieel motiveringsbeginsel en art. 40 bis en 40ter Vw. en schending 

van het beginsel van het kracht van gewijsde;” 

 

In het middel lijkt verzoeker ook de schending aan te voeren van het redelijkheidsbeginsel en het 

rechtzekerheidsbeginsel. 

 

2.2. In eerste instantie voert verzoeker een louter theoretisch betoog, dat luidt: 

 

“Artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen en artikel 62 van 

Vreemdelingenwet bepalen dat de administratieve beslissingen zowel in feite als in rechte moeten 

worden gemotiveerd. 

 

De artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen stellen dat de administratieve 

handeling uitdrukkelijk dient te worden gemotiveerd en dat in de motivering van de akte de feitelijke en 

de juridische motivering dienen te worden opgenomen. 

 

Bovendien dient de motivering afdoende te zijn. 
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Zo stipuleert artikel 62 van de Vreemdelingenwet het volgende: 

 

"De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed. [...]" 

 

Er moet worden benadrukt dat conform artikelen 2 en 3 Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen in 

de motivering van de administratieve beslissing steeds uitdrukkelijk de feitelijke en de juridische gronden 

vermeld moeten worden opdat de betrokken perso(o)n(en) kennis zouden hebben van gronden waarop 

de administratieve overheid zich baseert om een (weigerings)beslissing te nemen. 

 

Uit de samenlezing van de artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen volgt 

duidelijk dat: 

 

a) De administratieve beslissing uitdrukkelijk dient gemotiveerd te worden; b) In de motivering 

(opgenomen in de betrokken administratieve beslissingen - in casu de bestreden beslissingen d.d. 

09.05.2012 en d.d. 10.07.2012) zowel de feitelijke als de juridische gronden dienen vermeld te 

worden; c) De motivering afdoende dient te zijn; 

b) De administratieve beslissing is slechts afdoende gemotiveerd wanneer de aangehaalde motieven 

draagkrachtig zijn rekening houdend met de evenredigheid van de te nemen beslissing door de 

administratieve overheid. Zo kan er slechts sprake zijn van een afdoende motivering wanneer de 

motivering duidelijk, juist, pertinent, concreet, precies en volledig geformuleerd wordt zodat de 

bestuurde in alle duidelijkheid kan oordelen of het al dan niet zinvol is de genomen beslissing aan te 

vechten. Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel wanneer men zich 

tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot een dergelijke keuze is gekomen. Met andere woorden, om 

het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan 

waarvan men na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het is de 

taak van Uw Raad om het oordeel van het bestuur onwettig te bevinden wanneer de administratieve 

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

de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (R.v.St. n° 82.301 van 20 september 1999; 

R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 2010; R.v.V. arrest nr. 28602 van 11 juni 2009, punt 2.3. in fine 

en R.v.V. arrest nr. 28599 van 11 juni 2009, punt 2.4. in fine). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op zijn beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (R.v.St. arrest n° 154.954 van 14 

februari 2006; R.v.St. arrest n° 167.411 van 2 februari 2007; R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 2010). 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratieve overheid bij het 

nemen van de beslissing moet steunen op ALLE GEGEVENS van het betreffende dossier en op ALLE 

daarin vervatte dienstige stukken (R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 2010; R.v.V. arrest n° 28.599 van 

11 juni 2009, punt 2.4.). 

 

Het rechtszekerheidsbeginsel in combinatie met het vertrouwensbeginsel houdt in dat een 

rechtsonderhorige erop moet kunnen vertrouwen dat de administratieve overheid een vaste gedragslijn 

zal blijven aanhouden en dat de rechtsonderhorige bij het uitblijven van enig handelen van de 

administratieve overheid ervan mag uitgaan dat er geen reden zal bestaan dat het bestuur anders zal 

handelen dan de schijn die zij heeft opgewekt door te verzuimen te handelen. De rechtsonderhorige 

mag er dan ook op rekenen dat hij niet langer in een rechtsonzekere positie verkeerd, zodat hij erop kan 

vertrouwen dat er geen reden bestaat dat de administratie een andere gedragslijn zal aannemen.” 

 

2.3. De Raad kan zich vinden in deze loutere theoretische uiteenzetting over de aangehaalde 

wetsbepalingen en beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

2.4. Concreet stelt verzoeker het volgende: 

 

“In casu is de bestreden beslissing op een niet-afdoende wijze gemotiveerd, daar administratieve 

beslissingen slechts afdoende gemotiveerd zijn wanneer de motivering duidelijk, juist, pertinent, 

concreet, precies en volledig geformuleerd wordt zodat de bestuurde in alle duidelijkheid kan oordelen 

of het al dan niet zinvol is de genomen beslissing aan te vechten. Bovendien legt het 

zorgvuldigheidsbeginsel de verwerende partij de plicht op om beslissingen zorgvuldig voor te bereiden 

en te stoelen op een correcte en volledige feitenvinding (Cf. R.v.V. arrest n° 28.602 van 11 juni 2009, 

punt 2.3.). De zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vereist dat de verwerende partij slechts na een 

behoorlijk onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag 

nemen (Cf. R.v.V. arrest n° 28599 van 11 juni 2009, punt 2.4.). Overigens staat ook vast dat het 
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redelijkheidsbeginsel Uw Raad toestaat de bestreden beslissing onwettig te bevinden wanneer het 

tegen alle redelijkheid ingaat (Cf. Cf. R.v.V. arrest n° 28.602 van 11 juni 2009, punt 2.3. in fine en Cf. 

R.v.V. arrest n° 28.599 van 11 juni 2009, punt 2.4. in fine). 

 

De beslissing is kennelijk onredelijk genomen omdat ze is genomen zonder rekening te houden met het 

arrest van Uw zetel d.d. 27.05.2016 en d.d. 28.06.2017. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt immers dat verwerende partij weer enkel rekening heeft gehouden met 

de inkomsten van de wettelijke partner en niet met de eigen inkomsten van verzoeker, zonder hierbij 

rekening te houden met de 2 arresten die kracht van gewijsde hebben bekomen 

 

Partijen wonen samen hebben 1 huishouding. 

 

Zij delen de kosten en de inkomsten. 

 

Het is bijgevolg niet juist te stellen dat enkel rekening kan gehouden worden met de inkomsten van de 

referentiepersoon. 

 

In casu is zoals boven vermeld verzoeker in het Rijk en woont hij samen met de referentiepersoon. 

 

Verzoeker werkt nog steeds als arbeider bij BVBA M. G. met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde 

duur, zodat zijn inkomsten stabiel en regelmatig zijn. 

 

Bijgevolg hebben zij beschikking over 2 lonen en moet verwerende partij rekening houden met de 2 

inkomens. (Arrest RvV nr. 149344 d.d. 09.07.2014). 

Het gezamenlijk inkomen van verzoeker en zijn partner bedraagt meer dan 2.000 €! 

 

Samen beschikt men dus over veel meer dan 120% van het leefloon. 

 

Verzoeker heeft op de gemeente persoonlijk en via zijn raadsman zijn loonbrieven overgemaakt aan de 

gemeente en de DVZ. (Bovendien moet de DVZ een behoefteanalyse maken van de Belg en zijn gezin 

en op basis daarvan bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig hebben om in hun behoeften te voorzien 

zonder ten laste te vallen van de overheid wanneer de Belg echter geen toereikende bestaansmiddelen 

kan bewijzen. De aanvraag gezinshereniging kan dus niet automatisch geweigerd worden wanneer men 

geen bestaansmiddelen kan bewijzen gelijk aan 120% van het leefloon (Arrest RW nr. 129778 d.d. 

19.09.2014). 

 

In casu is dit eveneens niet gebeurd. 

 

Het middel is gegrond. 

Wat betreft het feit dat verzoeker geen duurzame relatie meer zou hebben kan het volgende gezegd 

worden. 

 

Daar het contract van wettelijke samenwoonst is opgesteld op 21.03.2013 en partijen minstens 

sedertdien op hetzelfde adres wonen kan het niet dienstig betwist worden dat ze geen duurzame relatie 

hebben (art. 40bis § 2 lid 2 Vw.).” 

 

2.5. De uitdrukkelijke motiveringsplicht is vervat 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 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. Het doel is de bestuurde in te 

lichten over de redenen waarom het bestuur zo beslist. De verzoeker moet in staat zijn te oordelen of er 

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover zij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de 

voornoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid de juridische en feitelijke overwegingen te 

melden, die de grond zijn van een beslissing en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" 

impliceert dat de 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. Deze beslissing tot weigering van verblijf verwijst naar de juridische grondslag: artikel 40bis, 

§2, 2°, van de Vreemdelingenwet. Ook de feitelijke overwegingen zijn weergegeven. De beslissing 
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verduidelijkt dat er niet langer een duurzame en stabiele relatie is tussen verzoeker en de 

referentiepersoon, mevrouw Y. D. Deze dame heeft een kind van een andere man en verzoeker kon niet 

aangetroffen worden in de woonst van zijn voorgehouden partner, de referentiepersoon, ondanks 

ettelijke controles. De bestreden beslissing stelt dat de afwezigheid van verzoeker op het adres van de 

referentiepersoon, samen met de vaststelling dat een kind is geboren uit een relatie van de 

referentiepersoon met een andere man, wijst op de afwezigheid van het bestaan van een duurzame en 

stabiele relatie. 

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt 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. Deze plicht houdt niet in dat de beslissende overheid voor elke overweging in haar beslissing 

“het waarom” of “uitleg” moet vermelden. 

 

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. Het doel van de 

formele motiveringsplicht is bereikt (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103). Verder duidt verzoeker niet aan 

met welk stuk geen rekening is gehouden of op welk element niet werd geantwoord. Verzoeker stelt dat 

geen rekening is gehouden met de eerdere vernietigingsarresten van 27 mei 2016 en 28 juni 2017 van 

de Raad. Hiermee gaat hij voorbij aan het determinerende motief dat er geen duurzame en stabiele 

relatie kan vastgesteld worden. In deze arresten heeft de Raad de beslissingen vernietigd omdat geen 

rekening werd gehouden met de eigen inkomsten van verzoeker. De Raad diende in die arresten geen 

uitspraak te doen over de relatie tussen verzoeker en de referentiepersoon. De kracht van gewijsde is 

niet geschonden. De opmerkingen over het al dan niet in aanmerking nemen van de eigen inkomsten 

van verzoeker zijn overtollig en kunnen niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing.  

Een schending van de formele motiveringsplicht, vervat in de aangevoerde bepalingen, wordt niet 

aangetoond. Dit onderdeel van het middel is ongegrond.  

 

2.6. Verzoeker voert tevens de schending aan van de materiële motiveringsplicht, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet.  

 

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 is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet onredelijk haar besluit heeft genomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de artikel 40bis, §2, van de 

Vreemdelingenwet, dat stelt: 

 

“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 

een wet een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. 

De partners moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 

a) bewijzen een naar behoren geattesteerde duurzame en stabiele partnerrelatie te onderhouden. 

Het duurzaam en stabiel karakter van deze relatie is aangetoond: 

– indien de partners bewijzen gedurende minstens één jaar, voorafgaand aan de aanvraag, 

onafgebroken in België of een ander land te hebben samengewoond; 

– ofwel indien de partners bewijzen dat zij elkaar sedert ten minste twee jaar, voorafgaand aan de 

aanvraag, kennen en het bewijs leveren dat zij regelmatig, telefonisch, via briefwisseling of 

elektronische berichten met elkaar contact onderhielden en dat zij elkaar in de twee jaar voorafgaand 

aan de aanvraag drie maal ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 of meer dagen 

betreffen; 

– ofwel indien de partners een gemeenschappelijk kind hebben; 

b) met elkaar komen samenleven; 

c) beiden ouder zijn dan eenentwintig jaar. De minimumleeftijd van de partners wordt teruggebracht tot 

achttien jaar wanneer zij het bewijs leveren van een samenwoning van ten minste een jaar voordat de 

vreemdeling bij wie men zich voegt, in het Rijk aankwam;  

d) ongehuwd zijn en geen duurzame en stabiele partnerrelatie hebben met een andere persoon; 

e) geen personen zijn bedoeld in artikelen 161 tot 163 van het Burgerlijk Wetboek; 
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f) ten aanzien van geen van beiden is een definitieve beslissing genomen tot weigering van de 

voltrekking van het huwelijk op basis van artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek.(…)” 

 

Uit deze wettelijke bepaling volgt dat verzoeker een duurzame en stabiele relatie met de 

referentiepersoon moet aantonen. De partners moeten nog samenleven en “geen duurzame en stabiele 

partnerrelatie hebben met een andere persoon”.  

 

Uit het administratief dossier blijkt dat recent, op 2 juni 2017, een kind werd geboren uit de relatie van de 

referentiepersoon met een andere man dan verzoeker, de heer S.M. Deze laatste heeft het kind erkend 

(afschrift akte uit het geboorteregister van Wilrijk van 11 oktober 2017). Dit wordt niet ontkend door 

verzoeker. Het verslag van samenwoonst toont aan dat verzoeker nooit is aangetroffen op diens 

domicilie bij de referentiepersoon en dit op verschillende tijdstippen. Zo was er controle op 21 oktober 

2017 waar de referentiepersoon meldt dat verzoeker meestal kan aangetroffen worden rond 19.00 – 

19.30 uur. Op 30 oktober 2017 vindt een controle plaats om 19.00 uur en 19.30 uur, tevergeefs. Op 9 

november 2017 om 20 uur kon verzoeker evenmin aangetroffen worden. Wel werd de vader van het 

kind van de referentiepersoon aangetroffen op 8 november 2017, samen met de referentiepersoon. 

 

Uit deze gegevens kan de gemachtigde van de staatssecretaris op kennelijk redelijke wijze afleiden dat, 

ondanks een afgesloten wettelijke samenwoonst van 21 maart 2013, verzoeker en diens voorgehouden 

partner niet het bewijs leveren van een duurzame relatie. Zoals de bestreden beslissing stelt, is het 

hebben van een kind met een andere man geen blijk van een duurzame en stabiele relatie en 

bovendien kon de verzoeker niet aangetroffen worden ten huize van de referentiepersoon ondanks 

controles op uren waarvan de referentiepersoon aangaf dat hij aanwezig zou zijn. Het gegeven dat 

verzoeker met de referentiepersoon een wettelijk samenwoonst afsloot, doet aan het voorgaande geen 

afbreuk. Zoals de bestreden beslissing suggereert, wijst het hebben van een kind met S.M., die wel 

werd aangetroffen in de woonst van de referentiepersoon, op het ontbreken van een duurzame relatie 

tussen de referentiepersoon en verzoeker. De Raad wijst op het bepaalde onder meer in artikel 40bis, 

§2, b en d van de Vreemdelingenwet. Er zijn in het administratief dossier meer aanwijzingen 

voorhanden die een duurzame relatie aantonen tussen de referentiepersoon en de vader van haar kind 

dan tussen verzoeker en de referentiepersoon. De geregistreerde wettelijke samenwoonst weegt hier 

niet tegen op. Zoals de gemachtigde van de staatssecretaris stelt, moet ook een duurzame en stabiele 

relatie bewezen worden, wat ontbreekt. Het eventueel louter delen van de kosten en de inkomsten op 

zich wijst niet op een duurzaam en stabiel karakter van de relatie. 

 

De motieven zijn correct, vinden steun in het administratief dossier en zijn kennelijk redelijk. 

 

Gelet op deze vaststelling moest de gemachtigde van de staatssecretaris niet overgaan tot het uitvoeren 

van een behoefteanalyse. 

 

De grieven die stellen: “De beslissing is kennelijk onredelijk genomen omdat ze is genomen zonder 

rekening te houden met het arrest van Uw zetel d.d. 27.05.2016 en d.d. 28.06.2017. 

Uit de bestreden beslissing blijkt immers dat verwerende partij weer enkel rekening heeft gehouden met 

de inkomsten van de wettelijke partner en niet met de eigen inkomsten van verzoeker, zonder hierbij 

rekening te houden met de 2 arresten die kracht van gewijsde hebben bekomen 

Partijen wonen samen hebben 1 huishouding. 

Zij delen de kosten en de inkomsten. 

Het is bijgevolg niet juist te stellen dat enkel rekening kan gehouden worden met de inkomsten van de 

referentiepersoon. 

In casu is zoals boven vermeld verzoeker in het Rijk en woont hij samen met de referentiepersoon. 

Verzoeker werkt nog steeds als arbeider bij BVBA M. G. met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde 

duur, zodat zijn inkomsten stabiel en regelmatig zijn. 

Bijgevolg hebben zij beschikking over 2 lonen en moet verwerende partij rekening houden met de 2 

inkomens. (Arrest RvV nr. 149344 d.d. 09.07.2014). 

Het gezamenlijk inkomen van verzoeker en zijn partner bedraagt meer dan 2.000 €! 

Samen beschikt men dus over veel meer dan 120% van het leefloon. 

Verzoeker heeft op de gemeente persoonlijk en via zijn raadsman zijn loonbrieven overgemaakt aan de 

gemeente en de DVZ.”, zijn niet dienstig nu zij zich richten op overtollige motieven. Indien geen 

duurzame en stabiele relatie is bewezen, zijn de inkomsten onbelangrijk. Met dit betoog gaat verzoeker 

voorbij aan het determinerend motief van de bestreden beslissing. 
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De materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en artikel 40bis, §2, van de 

Vreemdelingenwet zijn niet geschonden. 

 

2.7. Verder legt verzoeker evenmin uit op welke wijze artikel 40ter van de Vreemdelingenwet 

geschonden is zodat dit onderdeel onontvankelijk is. 

 

2.8. Het redelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer men op zicht van de motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, men moet 

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 vinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat 

doordat de verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 

1999, nr. 82.301). Dit is niet het geval. Verzoeker toont niet aan dat de motieven kennelijk onredelijk zijn 

of dat de bestreden beslissing onwettig is genomen. 

 

2.9. Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat het recht voorzienbaar en toegankelijk moet zijn zodat de 

rechtssubjecten de rechtsgevolgen van hun handelingen op voorhand kunnen inschatten. Zij moeten 

kunnen vertrouwen op een zekere standvastigheid bij het bestuur (I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME 

(eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 315- 349). Uit de eerdere 

bespreking van het middel blijkt geenszins dat de gemachtigde van de staatssecretaris onwettig heeft 

gehandeld. Het rechtszekerheidsbeginsel is dus niet geschonden. 

 

2.10. Het middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf juni tweeduizend achttien door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. BEELEN 

 


