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 nr. 207 447 van 31 juli 2018 

in de zaken RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat I. OGER 

Tervurenlaan 116/6 

1150 BRUSSEL 

 

ten kantore van advocaat B. D'HAENE 

Gemeentestraat 4/6 

2300 TURNHOUT 

  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 Senegalese nationaliteit te zijn, op 19 maart 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 13 februari 2018 tot 

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

20) (rolnummer X). 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Senegalese nationaliteit te zijn, op 19 maart 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 13 februari 2018 tot 

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

20) (rolnummer X). 

 

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 beschikkingen houdende de vaststelling van het rolrecht van 22 maart 2018 met 

refertenummer X en refertenummer X 

 

Gezien de nota’s met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikkingen van 31 mei 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 juni 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 
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Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat I. OGER en loco advocaat 

B. D’HAENE verschijnt voor de verzoekende partij, en van advocaat A. DE WILDE, die loco advocaat D. 

MATRAY verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 17 augustus 2017 legt de verzoekende partij een verklaring van wettelijke samenwoonst af met 

haar partner, dhr. M.B., van Nederlandse nationaliteit. 

 

1.2. Op 17 augustus 2017 dient de verzoekede partij een aanvraag in tot het verkrijgen van een 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. 

 

1.3. Op 13 februari 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

zonder bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden 

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 

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 17.08.2017 werd 

ingediend door:   

(…) 

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

zijn partner, zoals vereist door artikel 40bis, §2,2° van de wet van 15.12.1980. Betrokkene brengt 

onvoldoende bewijs aan dat zij als partners één jaar ononderbroken hebben samengeleefd voor de 

aanvraag of dat zij elkaar tenminste twee jaar kennen en voorafgaand aan de aanvraag elkaar drie maal 

ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 dagen of meer betreffen of dat zij een 

gemeenschappelijk kind hebben.  

Als bewijs van duurzame relatie legt betrokkene volgende bewijzen voor: een verklaring van wettelijke 

samenwoonst, ongedateerde foto’s waaruit niet is op te maken dat het hier over betrokkene en de 

referentiepersoon gaat, een achttal chat-berichten uit 2015, geldstortingen waarvan 3 in 2014, 1 in 2015 

en 12 in 2016, en tot slot enkele loonafrekeningen en een loonstrook op naam van de referentiepersoon. 

De wettelijke samenwoonst werd afgesloten op 17.08.2017 en de daadwerkelijke samenwoonst dateert 

eveneens van 17.08.2017, derhalve was van 1 jaar samenwoonst voorafgaand aan de aanvraag van 

17.08.2017 geen sprake.  

Op basis van het geheel van de voorgelegde documenten kan ook niet worden vastgesteld dat 

betrokkenen, voorafgaand aan de aanvraag van 17.08.2017 elkaar gedurende minstens 2 jaar kenden, 

gedurende dewelke ze intensief contacten onderhielden, waarbij ze minstens bij 3 gelegenheden elkaar 

hebben ontmoet gedurende een minimale duur van 45 dagen.  

Betrokkenen hebben ook geen gezamenlijk kind.  

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

geweigerd aan betrokkene. Het AI van betrokkene dient te worden ingetrokken.  

Aangezien aan één van de voorwaarden voorzien in hoger vermeld artikel niet voldaan werd, wordt de 

verblijfsaanvraag geweigerd. De andere voorwaarden werden echter niet nagekeken. Deze beslissing 

belet dus de dienst Vreemdelingenzaken niet om bij de indiening van een nieuwe verblijfsaanvraag de 

andere voorwaarden na te gaan of over te gaan tot een onderzoek of analyse die zij nodig acht.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Tegen de beslissing vermeld in punt 1.3. dient de verzoekende partij twee verzoekschriften in. Een 

eerste verzoekschrift wordt door haar raadsman meester D’HAENE ingediend op 19 maart 2018 

(gekend onder rolnummer 218 615). Een tweede verzoekschrift van meester OGER wordt ingediend op 

19 maart 2018 (gekend onder rolnummer 218 621).  
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Met toepassing van artikel 39/68-2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

Vreemdelingenwet) worden de beroepen nr. 218 615 en nr. 218 621 van rechtswege gevoegd.  

 

Artikel 39/68-2 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Indien een verzoekende partij meerdere ontvankelijke verzoekschriften heeft ingediend tegen dezelfde 

bestreden beslissing dan worden deze beroepen van rechtswege gevoegd. In dit geval oordeelt de 

Raad op grond van het als laatste ingediende verzoekschrift, tenzij de verzoekende partij uitdrukkelijk 

aan de Raad en ten laatste ter terechtzitting, het verzoekschrift aanduidt op grond waarvan hij dient te 

oordelen. De verzoekende partij wordt geacht afstand te doen van de overige ingediende 

verzoekschriften. 

 

Betreft het een collectief beroep, dan oordeelt de Raad op grond van het als laatste ingediende 

verzoekschrift, tenzij alle verzoekende partijen uitdrukkelijk en collectief aan de Raad en ten laatste ter 

terechtzitting, het verzoekschrift aanduiden op grond waarvan hij dient te oordelen. De verzoekende 

partijen worden geacht afstand te doen van de overige ingediende verzoekschriften” 

 

Ter terechtzitting wordt op voormeld artikel 39/68-2 van de Vreemdelingenwet gewezen. Gelet op het 

feit dat beide verzoekschriften op 19 maart 2018 ontvangen werden op de Raad, kan het dossier met 

het hoogste rolnummer, zijnde het verzoekschrift met het rolnummer 218 621, geacht worden het laatst 

ingediende verzoekschrift te zijn. De voorzitter wijst erop dat de Raad zal oordelen op basis van het 

laatst ingediende verzoekschrift, in casu het verzoekschrift van meester OGER, tenzij ter terechtzitting 

anders wordt aangegeven door de verzoekende partij. 

 

De verzoekende partij, vertegenwoordigd door beide advocaten, gedraagt zich naar de wijsheid van de 

Raad en heeft geen bezwaar dat het verzoekschrift met het rolnummer 218 621 wordt behandeld en dat 

de verzoekende partij wordt geacht afstand te doen van het verzoekschrift met rolnummer 218 615. 

 

Gelet op het voorgaande zal de Raad, conform het bepaalde in artikel 39/68-2, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet, oordelen op grond van het laatst ingediende verzoekschrift, zijnde het verzoekschrift 

gekend onder rolnummer 218 621 en wordt de verzoekende partij geacht afstand te doen van het 

verzoekschrift met rolnummer 218 615.  

 

2.2. De verzoekende partij heeft binnen de in artikel 39/81, vierde lid van de Vreemdelingenwet 

voorziene termijn van 8 dagen, de griffie in kennis gesteld dat zij geen synthesememorie wenst neer te 

leggen. Met toepassing van artikel 39/81, laatste lid van voormelde wet wordt de procedure voortgezet 

overeenkomstig het eerste lid. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij overmacht aan evenals de schending van artikel 2 

en volgende van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, van het zorgvuldigheidsbeginsel en de “onderzoeksverplichting” en van het 

algemeen beginsel van behoorlijk bestuur alsook van artikel 40bis, §2, 2°. 

 

De verzoekende partij licht haar enig middel toe als volgt: 

 

“Doordat: 

Volgens overheid op basis van het geheel van de voorgelegde documenten kan niet worden vastgesteld 

dat betrokkenen, voorafgaand aan de aanvraag van 17 augustus 2017 elkaar gedurende minstens 2 

jaar kenden, gedurende dewelke ze intensief contacten onderhielden, waarbij ze minstens bij drie 

gelegenheden elkaar hebben ontmoet gedurende een minimale duur van 45 dagen/'  

Terwijl:  

Verzoekster heeft de bewijsdocumenten van een duurzame en stabiele relatie neergelegd.  

Het gaat over:  

- een reeks geldstortingen vanaf 2014 tot 2016  

- chat-berichten in 2015  

- foto's van het echtpaar op diverse tijdperken.  

In tegenstelling tot wat wordt beweerd door tegenpartij zijn betrokkenen en de referentiepersoon perfect 

herkenbaar op de foto's.  
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Uit het administratief dossier blijkt ook dat de Lokale Politie genoteerd heeft dat verzoekster en de Heer 

B. (…) in relatie zijn sinds 2013.  

De motivering van de bestreden beslissing is onvoldoende. 

Dat de tegenpartij ten gevolge niet kan stellen dat zij het dossier zorgvuldig heeft behandeld;  

Dar de er in casu duidelijk een schending van de zorgvuldigheidsplicht bestaat;  

"Overwegende dat de zorgvuldigheidsplicht vereist dat de overheid bij de feiténvinding zorgvuldig te 

werk gaat en dat zij ervoor zorgt dat haar alle mogelijke nuttige gegevens worden bezorgd opdat haar 

besluitenvorming tot stand kan komen na een behoorlijke afweging van alle ter zake dienende 

gegevens" (RS n° 58.328, 23.02.96).  

Dat dit in casu duidelijk niet het geval was.    

Dat tegenpartij de situatie zorgvuldig had moeten onderzoeken en dat er bijkomende informatie over de 

situatie kon aangevraagd worden, wat in casu niet gebeurde.  

Dat dit, gezien de elementen van het dossier, geen correcte manier van handelen is.  

Dat de bekritiseerde beslissing duidelijk behept is met afwezigheid van motivatie en ondermeer de 

zorgvuldigheids en onderzoeksverplichting, het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur schendt.  

Dat de motieven van de bestreden beslissing bij gevolg niet aan de wettelijke vereisten beantwoordt.”  

 

3.2. Vooreerst wijst de Raad erop dat luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de 

Vreemdelingenwet het verzoekschrift op straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en 

middelen” moet bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in de 

zin van deze bepaling moet worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden 

rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt 

geschonden (RvS 17 december 2004, nr. 138 590; RvS 4 mei 2004, nr. 130 972; RvS 1 oktober 2006, 

nr. 135 618).  

 

Waar dat de verzoekende partij in de aanhef van het middel de schending aanvoert van het algemeen 

beginsel van behoorlijk bestuur, dient te worden opgemerkt dat het bestuursrecht geen uniek en enig 

“beginsel van behoorlijk bestuur” kent maar diverse beginselen van behoorlijk bestuur. De verzoekende 

partij laat na te verduidelijken welk beginsel van behoorlijk bestuur zij precies, naast de 

zorgvuldigheidsplicht en de “onderzoeksverplichting”, geschonden acht en uit haar betoog kan dit 

evenmin afgeleid worden.  

 

In de mate dat de verzoekende partij zich beroept op een schending van “het algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur”, is het middel bijgevolg niet ontvankelijk. 

 

3.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 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 kan worden beoordeeld 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.  

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven aangeeft op basis 

waarvan deze is genomen. Er wordt immers, onder verwijzing naar 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 (hierna: het Vreemdelingenbesluit), gesteld dat de 

verzoekende partij niet voldoet 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 

andere familielid van een burger van de Unie. Hierbij wordt aangegeven dat de verzoekende partij niet 

op afdoende wijze heeft aangetoond een duurzame en stabiele relatie te hebben met haar partner, zoals 

vereist door artikel 40bis, §2, 2° van de Vreemdelingenwet. Vervolgens zet de verwerende partij uiteen 

waarom zij van mening is dat onvoldoende bewijs voorligt van een duurzame en stabiele relatie. 

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te 

begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is genomen 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele 

motiveringsplicht. Bovendien bespreekt de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing 

in haar middel waardoor zij aangeeft de motieven te kennen.  
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Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aangetoond. 

 

Het middel dient derhalve te worden behandeld vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht.  

 

3.4. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) is bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen 

(cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624).  

 

Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de administratie bij het nemen van een beslissing 

moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

3.5. Artikel 40bis, §2, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“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.  

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, onafge-

broken 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 aan-

vraag, 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;  

(…)”  

 

Dit wetsartikel stelt op heldere wijze dat de verzoekende partij en de partner met wie zij een bij wet 

geregistreerd partnerschap heeft gesloten, op het ogenblik van indiening van de aanvraag, een 

duurzame en stabiele partnerrelatie moeten bewijzen door aan te tonen dat zij ofwel één jaar 

voorafgaand gezamenlijk en onafgebroken hebben samengewoond in België of een ander land ofwel 

elkaar sedert ten minste twee jaar, voorafgaand aan de aanvraag, kennen en elkaar minstens drie maal 

ontmoet hebben ofwel een gemeenschappelijk kind hebben. 

 

De bewijslast inzake het aantonen van een duurzame en stabiele relatie ligt bij de aanvrager. De Raad 

wijst er op dat, bij gebreke aan een wettelijke bewijsregeling ter zake het bewijs van het vervuld zijn van 

de voorwaarden van een duurzame en stabiele relatie vrij is en dat de bewijslast daartoe op de 

aanvrager rust. Deze vrije feitenvinding en -appreciatie impliceert dat de bevoegde administratieve 

overheid discretionair oordeelt of de aanvrager het bewijs van de voorwaarden tot langdurig verblijf 

levert. Aldus kan de bevoegde overheid, in het raam van de uitoefening van deze ruime 

appreciatiebevoegdheid en zonder dat de regelgeving dit uitdrukkelijk oplegt, rechtmatig het voldaan zijn 

aan de wettelijke voorwaarden tot langdurig verblijf afleiden uit de daartoe relevante stukken die 

neergelegd werden. Het behoort dan ook tot de vrije appreciatiebevoegdheid van de verwerende partij 

om de bewijswaarde van de voorgelegde stukken te evalueren en het komt niet aan de Raad toe om 

zelf de bewijswaarde en de pertinentie van voornoemde stukken te beoordelen en zich op dat punt in de 

plaats te stellen van de verwerende partij (cf. RvS 17 juni 2002, nr. 107.903).  De Raad heeft enkel de 

bevoegdheid om ter zake een marginale wettigheidstoetsing door te voeren, in die zin dat slechts dan 

de onregelmatigheid van de bestreden beslissing zal kunnen worden vastgesteld indien de verzoekende 

partij aannemelijk maakt dat de beoordeling van de verwerende partij iedere redelijkheid mist. 

 

3.6. De verzoekende partij betwist niet dat er van een jaar samenwoonst voorafgaand aan de aanvraag 

van 17 augustus 2017 geen sprake was, noch dat zij en haar partner geen gemeenschappelijk kind 

hebben. 

 

3.7. De verzoekende partij betoogt dat de overheid stelt dat “Op basis van het geheel van de 

voorgelegde documenten kan ook niet worden vastgesteld dat betrokkenen, voorafgaand aan de 

aanvraag van 17.08.2017 elkaar gedurende minstens 2 jaar kenden, gedurende dewelke ze intensief 
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contacten onderhielden, waarbij ze minstens bij 3 gelegenheden elkaar hebben ontmoet gedurende een 

minimale duur van 45 dagen.”, terwijl zij de bewijsdocumenten van een duurzame en stabiele relatie 

heeft voorgelegd, dat het gaat over een reeks geldstortingen vanaf 2014 tot 2016, chat-berichten van 

2015 en foto’s van het echtpaar op diverse tijdperken. Zij beperkt zich voornamelijk tot het citeren van 

de motieven van de bestreden beslissing en het wijzen op de door haar voorgelegde documenten, doch 

toont door het enkel opnieuw wijzen op de door haar voorgelegde bewijzen, niet aan dat het voormelde 

motief foutief of kennelijk onredelijk is. Immers toont zij door te verwijzen naar een reeks geldstortingen 

vanaf 2014 tot 2016, chat-berichten van 2015 en foto’s van het echtpaar, geenszins aan dat op basis 

van deze documenten, in tegenstelling tot wat de verwerende partij motiveert, wel kan vastgesteld 

worden dat zij en haar partner voorafgaand aan de aanvraag van 17 augustus 2017 elkaar gedurende 

tenminste twee jaar kennen, gedurende dewelke zij intensief contacten onderhielden, waarbij ze 

minstens bij drie gelegenheden elkaar hebben ontmoet gedurende een minimale duur van 45 dagen. Uit 

de door haar voorgelegde documenten kan hoogstens blijken dat zij haar partner reeds meer dan twee 

jaar kent en met hem contacten onderhield, doch geenszins dat zij voorafgaand aan de aanvraag bij drie 

gelegenheden elkaar hebben ontmoet gedurende een minimale duur van 45 dagen. Waar de 

verzoekende partij erop wijst dat zij foto’s van het echtpaar “op diverse tijdperken” heeft neergelegd, 

toont zij geenszins aan dat de verwerende partij foutief of op kennelijk onredelijke wijze betreffende de 

foto’s heeft gemotiveerd dat deze ongedateerd zijn. De Raad stelt aldus vast door enkel te stellen dat de 

foto’s van het echtpaar “diverse tijdperken” betreffen, de verzoekende partij geenszins aantoont dat uit 

de foto’s wel kon blijken dat zij voorafgaand aan de aanvraag bij drie gelegenheden elkaar hebben 

ontmoet gedurende een minimale duur van 45 dagen. 

 

3.8. Waar de verzoekende partij betoogt dat zij en de referentiepersoon wel degelijk perfect herkenbaar 

zijn op de foto’s, richt zij haar kritiek op een overtollig motief. Het volstaat immers om de foto’s niet te 

weerhouden als bewijs van de voorwaarde dat zij voorafgaand aan de aanvraag van 17 augustus 2017 

elkaar gedurende tenminste twee jaar kennen, gedurende dewelke zij intensief contacten onderhielden, 

waarbij ze minstens bij drie gelegenheden elkaar hebben ontmoet gedurende een minimale duur van 45 

dagen, door te wijzen op het feit dat ze niet gedateerd zijn. De Raad herhaalt dat door enkel te stellen 

dat de foto’s van het echtpaar “diverse tijdperken” betreffen, de verzoekende partij geenszins aantoont 

dat uit de foto’s wel kon blijken dat zij voorafgaand aan de aanvraag bij drie gelegenheden elkaar 

hebben ontmoet gedurende een minimale duur van 45 dagen. De eventuele gegrondheid van kritiek op 

een overtollig motief, kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing.  

 

3.9. Waar de verzoekende partij erop wijst dat uit het administratief dossier blijkt dat de lokale politie 

genoteerd heeft dat de verzoekende partij en dhr. B. sinds 2013 “in relatie zijn”, wijst de Raad er 

vooreerst op dat de bewijslast inzake het aantonen van een duurzame en stabiele relatie bij de 

aanvrager ligt. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt niet dat de verzoekende partij een stuk 

van de lokale politie waaruit blijkt dat deze genoteerd hebben dat zij en dhr. B. sinds 2013 “in relatie zijn” 

heeft neergelegd bij haar aanvraag als bewijs van haar relatie. Het kan de verwerende partij dan ook 

niet ten kwade worden geduid hiermee geen rekening te hebben gehouden of hieromtrent niet te 

hebben gemotiveerd. Bovendien toont de verzoekende partij geenszins de relevantie van dit gegeven 

aan. Immers wordt in de bestreden beslissing niet betwist dat de verzoekende partij en dhr. B. elkaar al 

enige tijd kennen, noch dat zij “een relatie” hebben, doch wel wordt geoordeeld dat de verzoekende 

partij niet afdoende aantoont dat zij een duurzame en stabiele relatie heeft met haar partner, zoals 

vereist door artikel 40bis, §2, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet, daar zij onvoldoende bewijs 

aanbrengt dat zij als partner één jaar ononderbroken hebben samengeleefd voor de aanvraag of dat zij 

elkaar tenminste twee jaar kennen en voorafgaand aan de aanvraag, elkaar drie maal ontmoet hebben 

en dat deze ontmoetingen in totaal 45 dagen of meer betreffen of dat zij een gemeenschappelijk kind 

hebben. Met het enkel wijzen op het noteren door de lokale politie van het in relatie zijn sinds 2013 met 

dhr. B. toont de verzoekende partij niet aan dat de verwerende partij foutief of op kennelijk onredelijke of 

onzorgvuldige wijze heeft gesteld dat niet kan worden vastgesteld dat de verzoekende partij en haar 

partner, voorafgaand aan de aanvraag van 17 augustus 2017 elkaar gedurende minstens twee jaar 

kennen, gedurende dewelke zij intensief contacten onderhielden, waarbij zij minstens bij 3 

gelegenheden elkaar hebben ontmoet gedurende een minimale duur van 45 dagen. Evenmin toont zij 

met het wijzen op de notitie van de lokale politie van het in relatie zijn sinds 2013 met dhr. B. aan dat de 

verwerende partij foutief of op kennelijk onredelijke of onzorgvuldige wijze heeft geoordeeld dat er van 

één jaar samenwoonst voorafgaand aan de aanvraag van 17 augustus 2017 geen sprake was en dat de 

verzoekende partij en haar partner ook geen gemeenschappelijk kind hebben.  

 

3.10. De verzoekende partij betoogt dat er bijkomende informatie over haar situatie kon gevraagd 

worden, wat in casu niet gebeurde, dat dit geen correcte manier van handelen is.  
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De Raad wijst er nogmaals op dat de bewijslast inzake het aantonen van een duurzame en stabiele 

relatie bij de aanvrager ligt. 

 

Met de documenten die de verzoekende partij overmaakte, werd, zoals duidelijk blijkt uit de bestreden  

beslissing, terdege rekening gehouden. Indien de verzoekende partij andere stukken had willen 

beoordeeld zien was het aan haar om deze ook over te maken, waarbij nog kan opgemerkt worden dat 

de verzoekende partij geenszins aantoont welke relevante stukken betreffende haar situatie zij nog had 

willen overmaken.  

 

De verzoekende partij toont niet aan dat de gemachtigde van de staatssecretaris kennelijk onredelijk te 

werk ging op grond van de door de verzoekende partij als bewijs van haar duurzame relatie voorgelegde 

stukken te besluiten dat zij niet op afdoende wijze heeft aangetoond een duurzame en stabiele relatie te 

hebben met haar partner, zoals vereist door artikel 40bis, §2, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet.  

 

De Raad merkt op dat de verzoekende partij zelf de nodige zorgvuldigheid aan de dag moet leggen om 

alle nuttige documenten en informatie aan de gemachtigde te bezorgen. De aanvrager van een recht op 

verblijf moet alle nuttige elementen aanbrengen om te bewijzen dat hij/zij aan de voorwaarden voldoet 

om het gevraagde verblijfsrecht te krijgen. Het komt in de eerste plaats de verzoekende partij toe om 

erover te waken zich te bekwamen in elke procedure die zij heeft ingesteld, en, indien nodig, deze 

procedures te vervolledigen en te actualiseren.  

 

De verzoekende partij maakt niet aannemelijk, dat zij niet in de mogelijkheid was om de nodige stukken 

bij te brengen.  

 

3.11. De verzoekende partij toont niet aan dat de verwerende partij met bepaalde elementen geen of 

onvoldoende rekening zou hebben gehouden. De bestreden beslissing steunt op deugdelijke feitelijke 

en juridische overwegingen. 

 

De verzoekende partij maakt een schending van de aangevoerde bepalingen en beginselen niet 

aannemelijk.  

 

3.12. Het enig middel is, in de mate het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van de beroepen ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De zaken met rolnummers X en X worden gevoegd. 

 

Artikel 2 

 

De afstand van het geding wordt vastgesteld in de zaak met rolnummer X 

 

Artikel 3 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 4 

 

De kosten van de beroepen, begroot op 372 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

 

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

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN N. VERMANDER 

 


