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 nr.  206 685 van 11 juli 2018 

in de zaak RvV X/ IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS 

Lange Lozanastraat 24 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart zonder nationaliteit te zijn, op 19 maart 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 26 februari 2018 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 april 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 mei 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. GEENS, die verschijnt voor verzoeker en van attaché B. 

BEULS, die verschijnt voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 31 augustus 2017 diende verzoeker een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van 

de Europese Unie, in functie van zijn Nederlandse feitelijke partner. 

 

Op 26 februari 2018 nam de gemachtigde een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden. Deze beslissing vormt de bestreden beslissing.  

 

Zij is gemotiveerd als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de 
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aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 31.08.2017 werd 

ingediend door: 

 

Naam: S. Voornaam: R. Nationaliteit: […] Geboortedatum: […]1972 Geboorteplaats: G. 

Identificatienummer in het Rijksregister: […] Verblijvende te/verklaart te verblijven te: […] 2400 MOL 

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 ander 

familielid van een burger van de Unie. 

 

Betrokkene vroeg op 31.08.2017 gezinshereniging aan met zijn aangehaalde feitelijke partner, zijnde A., 

C., van Nederlandse nationaliteit, met rijksregisternummer […], op basis van artikel 47/1, 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 duurzaam karakter van die relatie’. 

 

Echter, de referentiepersoon in functie van wie de aanvraag werd ingediend, heeft zelf geen 

verblijfsrecht in België. Haar verblijfsaanvraag werd geweigerd via een bijlage 20 dd. 26.02.2018. 

Bijgevolg kan betrokkene zich ook niet bij de referentiepersoon voegen, zoals bepaald in artikel 47/1, 1° 

van de wet van 15.12.1980, daar er niemand meer is waar betrokkene zich bij kan vestigen. 

 

De aanvraag tot gezinshereniging wordt geweigerd. Het AI van betrokkene dient te worden ingetrokken.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 47/1 en 47/3 van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen (hierna verkort de Vreemdelingenwet), van het redelijkheidsbeginsel, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht. 

 

Hij verstrekt de volgende toelichting: 

 

“1. Verzoeker heeft een feitelijke relatie met mevrouw A., C.L.V. hebbende de nationaliteit van 

Nederland, geboren op […] te Paramaribo (Suriname). 

 

Zij vormen samen een gezin. Zij dragen samen de zorg over drie kinderen: A.J.S. (° […]2007), A.J.J.M. 

(° […]2008) en A.J.E.O. (° […].2012). 

 

Zij verblijven samen te 2400 Mol, […] 

 

Door mevrouw A. werd een aanvraag ingediend voor een verklaring van inschrijving op 31.08.2017 (als 

Uniburger). Zij ontving een bijlage 19. 

 

Door verzoeker werd op 31.08.2017 (gelijktijdig) een aanvraag tot gezinshereniging ingediend met zijn 

feitelijke partner. 

 

Op 26.02.2018 werd de beslissing genomen tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

(bijlage 20) in hoofde van mevrouw A. 

 

Op 26.02.2018 verkreeg ook verzoeker een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden (bijlage 20). 

Deze weigeringsbeslissing is uitsluitend gebaseerd op het motief dat de partner van verzoeker geen 

verblijfrecht verwierf in België. Er worden verder geen motieven aangehaald door de verwerende partij 

ter onderbouwing van deze beslissing. 

 

2. Verzoeker baseerde zijn aanvraag tot machtiging van verblijf van meer dan drie maanden op artikel 

47/1 e.v. Vreemdelingenwet. 

Artikel 47/1 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 
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"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 47/1, 1°, van de vreemdelingenwet vormt de omzetting van artikel 3.2. van de 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. 

 

Het wordt niet betwist dat de partner van verzoeker, mevrouw A., C.L.V., de nationaliteit van Nederland 

bezit. Zij verblijft te 2400 Mol, […]. 

 

Door mevrouw A. werd een aanvraag ingediend voor een verklaring van inschrijving op 31.08.2017 (als 

Uniburger). Zij ontving een bijlage 19. Op 26.02.2018 werd de beslissing genomen tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden (bijlage 20) in hoofde van mevrouw A. 

 

Zij diende echter een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tegen 

deze beslissing. In haar verzoekschrift werd een schending opgeworpen van artikel 40, § 4, eerste lid, 

2° en tweede lid van de Vreemdelingenwet evenals het zorgvuldigheidsbeginsel, het 

redelijkheidsbeginsel als de materiële motiveringsplicht. 

 

Indien de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zou beslissen tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing door mevrouw A. van 26.02.2018, dan zou deze beslissing retroactief uit het rechtsverkeer 

verdwijnen. 

 

Deze vernietiging met retroactieve werking heeft tot gevolg dat de verwerende partij opnieuw een 

beslissing dient te nemen over de aanvraag van een verklaring van inschrijving van mevrouw A. De 

aanvraag zou alsdan opnieuw "lopende" zijn. 

 

De verwerende partij kan zich, in dergelijk geval, niet meer beroepen op deze beslissing om de 

aanvraag van verzoeker op grond van artikel 47/1 e.v. Vreemdelingenwet af te wijzen. 

 

De verwerende partij schendt in dergelijk geval de artikelen 47/1 e.v. van de Vreemdelingenwet evenals 

het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsverplichting. 

 

3. In aanvulling van het voorgaande, merkt verzoeker op dat het niet door de verwerende partij wordt 

betwist dat verzoeker heeft bewezen dat hij een relatie heeft met een burger van de Unie (zijn partner, 

mevrouw A. met de Nederlandse nationaliteit). 

 

Evenmin wordt door de verwerende partij betwist dat verzoeker zich heeft gevoegd bij zijn gezin en zijn 

partner. 

 

De feiten maken ook duidelijk dat een andersluidend oordeel niet in redelijkheid kan worden aanvaard. 

Verzoeker en mevrouw APAI vormen samen een gezin. Zij dragen samen de zorg over drie kinderen: 

A.J.S. (° […]2007), A.J.J.M. (° […]2008) en A.J.E.O. (° […].2012). Zij verblijven samen te 2400 Mol, […] 

 

Het kan niet worden betwijfeld dat deze voorwaarden zijn vervuld door verzoeker.” 

 

Verzoeker geeft de feiten uitgebreid weer en steunt de eerste twee onderdelen van zijn enig middel op 

de correcte stelling dat indien de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het annulatieberoep tegen de 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden van 26 februari 2018 van zijn partner 

inwilligt en de beslissing vernietigt, ook de huidige bestreden beslissing vernietigd moet worden 

aangezien deze enkel steunt op het gegeven dat de verklaring van inschrijving van zijn partner werd 

geweigerd en zij als referentiepersoon in België zelf ook geen verblijfsrecht geniet. Hij meent dat in dit 

geval de gemachtigde artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet dat hij citeert, schendt. 
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Echter, het beroep tegen de beslissing van 26 februari 2018 tot weigering van het verblijf van meer dan 

drie maanden van verzoekers feitelijke partner, Mw. A.C. van Nederlandse nationaliteit werd door de 

Raad bij arrest met nr. 206 684 van 11 juli 2018  verworpen. De hypothese die verzoeker voor ogen 

heeft, waarbij deze beslissing zou worden vernietigd, ligt met andere woorden niet voor zodat geen 

schending kan worden aangenomen van artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet, noch van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel of van de materiële motiveringsplicht.  

 

In het derde onderdeel van het enig middel merkt verzoeker op dat niet wordt betwist door de 

gemachtigde dat verzoeker een relatie heeft met een burger van de Unie, noch dat hij zich heeft 

gevoegd bij zijn gezin en partner. Bijgevolg kan niet getwijfeld worden aan het feit dat de voorwaarden 

vervuld zijn.  

 

Verzoeker kan met dit betoog niet redelijkerwijs betwisten dat de persoon met wie hij gezinshereniging 

wenst op grond waarvan hij een verblijfsrecht wenst te verwerven, vooreerst zelf over een verblijfsrecht 

moet beschikken. Verzoeker stelt immers zelfs in de aanhef van zijn derde onderdeel “in aanvulling van 

het voorgaande” en dit voorgaande betoog ging uit van de vernietiging van de weigering van verblijf voor 

meer dan drie maanden van zijn Nederlandse partner. De gemachtigde stelde bijgevolg terecht vast dat 

verzoeker niet succesvol gezinshereniging kan aanvragen met zijn Nederlandse partner die zelf niet 

over een verblijfsrecht in België beschikt. Verzoeker toont niet aan dat deze motivering kennelijk 

onredelijk is of gesteund is op onjuiste feiten of dat artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet op die wijze 

zou moeten worden geïnterpreteerd dat het gezinshereniging zou toelaten voor andere familieleden met 

een unieburger die zelf niet over verblijfsrecht beschikt. 

 

Verzoeker toont ook niet aan dat de gemachtigde met enig nuttig element dat voorlag geen rekening 

heeft gehouden. 

 

Ook het derde onderdeel overtuigt de Raad niet van een schending van de materiële motiveringsplicht, 

van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel of van de artikelen 47/1 en 47/3 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden 

aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt de 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, samen met het beroep tot 

nietigverklaring verworpen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

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

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


