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 nr. 215 304 van 17 januari 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat T. STAPPERS 

Fuutstraat 1 

2300 TURNHOUT 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Guineese nationaliteit te zijn, op 24 augustus 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 26 juli 2018 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 30 augustus 2018 met 

refertenummer X. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 oktober 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

5 november 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat T. STAPPERS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 8 februari 2018 dient de verzoeker een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie, dit als feitelijke partner van een burger van de Unie in de zin van artikel 47/1, 1°, 

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) 
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De gemachtigde van de toenmalig bevoegde staatssecretaris (hierna: de gemachtigde) neemt in het 

kader van deze aanvraag op 26 juli 2018 een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). De verzoeker werd hiervan op 30 juli 

2018 in kennis gesteld. 

 

Dit vormt de bestreden beslissing, die als volgt is gemotiveerd: 

 

“(…) 

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 

van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 8.02.2018 werd ingediend 

door:  

 

Naam: B. 

Voornaam: M.  

Nationaliteit: Guinee  

Geboortedatum: (…)1991  

Geboorteplaats: C. 

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 8.02.2018 gezinshereniging aan met mevr. van B. 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 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." 

 

Op 16.09.2014 legden betrokkenen een verklaring wettelijke samenwoonst af. Op 5.01.2015 gaf de 

procureur des Konings te Antwerpen een negatief advies met betrekking tot de registratie van deze 

verklaring van wettelijke samenwoning in het rijksregister. Uit de gegevens van het administratieve 

dossier en de documenten die betrokkenen zelf hebben voorgelegd kan niet afgeleid worden dat 

betrokkenen in beroep gingen tegen de beslissing van de Ambtenaar van de Burgerlijke stand 

aangaande de niet registratie van de wettelijke samenwoonst. 

 

Het negatieve advies van de Procureur des Konings te Antwerpen, afdeling Turnhout dd. 5.01.2015 luidt 

als volgt: 

BETREFT: VOORGENOMEN WETTELIJKE SAMENWOONST TUSSEN B. M. °05.05.91 EN V. B. C. 

°12.07.94 

 

Mijn ambt is van oordeel dat er in casu sprake is van een schijnsamenwoonst en verleent dan ook een 

negatief advies. 

 

Uit het geheel van omstandigheden blijkt immers dat de intentie van minstens één van de partners 

kennelijk niet gericht is op het totstandbrengen van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op 

het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan het statuut van samenwonende. 

 

Dit advies is onder meer gebaseerd op volgende elementen: 

 

1. De het verblijfsstatuut van de man: De man verblijft illegaal in België en heeft reeds in het verleden 

herhaaldelijk vergeefs geprobeerd een verblijfsstatuut te verkrijgen in Nederland. 
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Door thans in België een wettelijke samenwoonst af te sluiten poogt men overduidelijk alsnog een 

verblijfsrecht te bekomen in de EU. 

 

2. Bijzonderheden en strijdigheden: tijdens de 10 huisbezoeken die de politie in november 2014 deed 

konden beide partijen nooit samen aangetroffen worden; de vrouw was nooit aanwezig en de man 

slechts 2 keer; de vrouw weet zo goed als niets over het verleden van de man noch over diens familie. 

 

3. De man werkt niet en is financieel volledig afhankelijk van de vrouw, die zelf slechts een beperkt 

inkomen heeft. 

 

4. Geen van beide partijen heeft daadwerkelijke bindingen met België: de vrouw werkt ook in 

Nederland, terwijl geen van beide hier familie heeft. 

 

Uit het advies van de Procureur des Konings van Antwerpen blijkt dat betrokkene niet de intentie heeft 

om een duurzame "affectieve" levensgemeenschap op te bouwen met zijn partner. In het kader van de 

aanvraag tot verblijf als feitelijke partner werden er door betrokkene volgende documenten voorgelegd: 

 

-  Foto's met zelf aangebrachte data en informatie. 

- Gesprekken tussen betrokkene en mvr. van B. (vanaf 23.06.2013) printscreen van enkele dagen in 

verschillende jaren. 

- Bijlage 19ter dd. 11.12.2017 op naam van mvr. van B.; jaaropgaaf 2017 op naam van mvr. van B. bij 

werkgever S.; werkgeversverklaring op van van mvr. van B. bij werkgever S. dd. 27.09.2017 + 

aanvulling op de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in het kader van een leer-/arbeidstraject 

dd. 17.01.2017 + loonfiches voor de periode februari 2017 – maart 2018 + rekeninguittreksels 

aangaande de storting van salaris 

- Bijlage 15 dd. 19.01.2018; model 2ter; bevestiging van een afspraak bij Stad Sint-Niklaas; 

onderzoek naar de reële verblijfplaats dd. 23.01.2018 

- Huurovereenkomst; facturen: telenet dd. 23.11.2017, essent dd. 8.12.2017, brief essent dd. 

16.10.2017 

- Aanslag gemeentelijke belastingen (Dordrecht) op van mvr. van B. (belastingjaar 2015); 

overschrijvingsformulieren aangaande de huur van het pand te Dordrecht voor de maanden juni 

2015, november 2015, december 2015, januari 2016, september 2016, december 2016, januari 

2017, juni 2017, september 2017 

- Documenten met verwijzing naar het adres van mvr. van B. in dordrecht op naam van betrokkene: 

betalingsbewijs bij B. apotheek dd. 6.10.2015; herinnering betaling bij B. apotheek dd. 24.10.2016 + 

ingebrekestelling dd. 13.10.2016; facturen apotheek B. dd. 11.12.2015, 22.03.2017, 6.10.2015; 

factuur D. dd. 1.12.2015, inschrijving zwemles dd. 7.12.2015, bewijs sportboulevard (Dordrecht) dd. 

26.07.2016, aankoopbewijs dd. 3.11.2016, besteloverzicht dd. 25.02.2017. 

- Kassatickets (geen persoongegevens af te leiden): Hppy Italië dd. 14.07.2017, McDonalds, de 

efteling, wok oriental restaurant, tickets the hungar games, ocean paradise 

- Ticket diergaande Blijdorp Entreebewijs op naam van mvr. van B. 

- Attest van Lucina verloskundigenpraktijk dd. 28.12.2017 aangaande de zwangerschap van de 

referentiepersoon + echo dd. 28.12.2017, 29.01.2018, 26.02.2018, 26.03.2018, 23.04.2018 + 

zwangerschapsattesten; erkenningsakte (voorde geboorte) dd. 1.06.2018 

- Geboorteakte van Guinee op naam van betrokkene 

- Attest van inburgering 

 

Om verblijfsrecht te kunnen ontlenen aan een feitelijk partnerschap dient sprake te zijn van een 

afdoende bewezen stabiele en duurzame partnerrelatie (zie art. 47/3, §1). Gezien betrokkene en de 

referentiepersoon dienaangaande niet geloofwaardig waren als koppel binnen het kader van het 

geregistreerd partnerschap en deze bevindingen recent werden bevestigd in het arrest van 22.06.2018, 

zijn ze dat evenmin als feitelijke partners. De voorgelegde documenten ter staving daarvan, doen geen 

afbreuk aan de vaststellingen die werden gedaan bij het onderzoek naar het geregistreerd partnerschap. 

 

Betrokkenen proberen de procedure van feitelijk partnerschap te misbruiken louter om, via een andere 

weg, een verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen, aldus 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. 
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Betrokkene heeft inmiddels tevens het ongeboren kind van mvr. Van B. erkend. In dergelijke 

omstandigheden vormt een weigering evenmin een schending van art. 8 EVRM, omdat dit geen 

verboden inmenging vormt in de uitoefening van zijn recht op privé- en gezinsleven in de zin van dit 

verdragstitel. Uit art. 8 EVRM kan immers niet worden afgeleid dat een vreemdeling een Staat ertoe kan 

verplichten om hem op zijn grondgebied te gedogen door het enkele feit een kind te verwekken die op 

dat grondgebied mag verblijven. Daar het de Staat toegelaten blijft schijnsituaties tegen te gaan, wordt 

in voorkomend geval dit artikel niet geschonden door een weigering van het verblijf. 

 

Het staat betrokkenen vrij om zich elders als gezin te vestigen waar zij legaal kunnen binnenreizen en 

een gezinsleven kunnen beleven. Zoals hierboven omschreven wat het gezins- en familieleven betreft, 

dient opgemerkt te worden dat wordt betwist dat betrokkenen daadwerkelijk een (oprecht) gezinsleven 

heeft met de referentiepersoon. Dit hoeft geen inbreuk te zijn voor het belang van het kind aangezien de 

referentiepersoon en de Nederlandse nationaliteit bezit. 

 

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

van 15.12.1980. Het recht op verblijf geweigerd aan betrokkene. Het Al van betrokkene dient te worden 

ingetrokken. 

 

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 wordt art. 74/13 van de wet van 15.12.1980 wel degelijk in overweging genomen. Er is geen 

sprake van een medische problematiek in hoofde van betrokkene. Het bevel om het grondgebied is het 

logische 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 staat betrokkenen vrij 

zich elders te vestigen alwaar zij legaal kunnen binnenkomen en verblijven. Wat betreft het ongeboren 

kind dient te worden opgemerkt dat uit een ongeboren kind geen rechten kunnen geput worden. 

 

"De Dienst Vreemdelingenzaken wenst uw aandacht erop te vestigen dat de te vervullen voorwaarden 

van de gezinshereniging cumulatief zijn. Aangezien minstens één van deze voorwaarden niet vervuld is, 

wordt uw aanvraag van verblijf geweigerd. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft de andere 

voorwaarden niet volledig onderzocht. Deze beslissing belet de Dienst Vreemdelingenzaken dus niet om 

bij de indiening van een nieuwe aanvraag van verblijf deze andere voorwaarden na te gaan of over te 

gaan tot een onderzoek of analyse die zij nodig acht. De Dienst Vreemdelingenzaken raadt u aan uw 

dossier grondig na te kijken vooraleer een nieuwe aanvraag in te dienen. 

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Artikel 39/81, tweede lid, van de vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 

 

“De verwerende partij bezorgt de griffier binnen acht dagen na de kennisgeving van het beroep het 

administratief dossier, waarbij ze een nota met opmerkingen kan voegen.” 

 

De verweerder heeft in casu geen nota met opmerkingen toegestuurd. 

 

2.2. De verzoeker heeft de griffie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad), 

overeenkomstig artikel 39/81, vierde lid, van de vreemdelingenwet, er tijdig van in kennis gesteld dat hij 

geen synthesememorie wenst neer te leggen. 

 

Dienvolgens wordt de procedure verder gezet conform artikel 39/81, eerste lid, van de 

vreemdelingenwet. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In een eerste middel voert de verzoeker de schending aan van de artikelen 47/1, 1° en 47/3 van de 

vreemdelingenwet. 

 

De verzoeker betoogt dienaangaande als volgt: 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

“Artikel 47/1, 1° stelt het volgende: 

"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°." 

 

Artikel 47/3 stelt het volgende: 

"§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. " 

 

Verzoeker en mevrouw van B. zijn hun relatie gestart in mei 2013. 

 

De relatie tussen verzoeker en mevrouw van B. is snel serieus geworden, waarbij geregeld samen 

uitstapjes worden gedaan. Ook de vrienden en familie van betrokkenen zijn nauw aanwezig bij de 

relatie, wat o.a. blijkt over de veelvuldige feestdagen die samen worden gevierd. 

  

Verzoeker en mevrouw van B. zijn getrouwd volgens het Islamitische geloof op 12 mei 2017, waarbij 

een feest werd gegeven voor vrienden en familie van beide echtgenoten. 

 

Op 16 oktober 2017 zijn verzoeker en mevrouw van B. een huurovereenkomst voor drie jaar aangegaan 

voor het appartement gelegen te 9100 Sint-Niklaas, (…) en derhalve vormen ze dus samen een 

gezinscel. Hiervoor woonden ze samen te 3318 AM Dordrecht (Nederland), (…). 

 

Verwerende partij stelt echter dat betrokkene en de referentiepersoon niet geloofwaardig waren als 

koppel in het kader van het geregistreerd partnerschap en dat ze dat evenmin zijn als feitelijke partners. 

 

Verwerende partij meent dat betrokkenen de procedure van het feitelijk partnerschap misbruiken om 

een verblijfsrechtelijk voordeel te krijgen. 

 

Dat verwerende partij zich dus op 26.07.2018 beroept op een advies dat reeds dateert van 05.01.2015, 

een advies van meer dan 3 jaar oud, om te besluiten dat verzoeker niet de intentie zou hebben om een 

duurzame, "affectieve" levensgemeenschap op te bouwen met zijn partner. 

 

Dat verwerende partij verwijst naar een advies dat zeker niet (meer) actueel is, kan absoluut niet 

volstaan. 

 

Verzoeker wenst bijvoorbeeld aan te halen dat het gegeven dat hij financieel afhankelijk zou zijn van zijn 

partner, die zelf slechts een beperkt inkomen heeft, een verkeerd beeld schept: mevrouw van B. krijgt 

een gemiddeld maandelijks inkomen van € 1.589,13, wat meer is dan het wettelijk referentiebedrag. 

 

De stelling dat de voorgelegde documenten door verzoeker ter staving van het bestaan van een 

afdoende bewezen stabiele en duurzame partnerrelatie geen afbreuk doen aan de vaststellingen die 

werden gedaan tijdens het onderzoek in 2015 m.b.t. het geregistreerde partnerschap, is onterecht. 

 

Het bestaan van een duurzame relatie mag met alle gepaste middelen worden aangetoond (art. 47/3 

Vreemdelingenwet). 

 

De verschillende voorgelegde stavingsdocumenten tonen ontegensprekelijk aan dat verzoeker en 

mevrouw van Ba. een langdurige en intense relatie met elkaar onderhouden. 

 

Verzoeker voldoet dus zeker aan de voorwaarden zoals bepaald in artikelen 47/1, 1° en 47/3 

Vreemdelingenwet. 

  

Verwerende partij schendt dan ook in de bestreden beslissing artikelen 47/1, 1° en 47/3 

Vreemdelingenwet.” 
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In een derde middel voert de verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

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

1991), van artikel 62 van de vreemdelingenwet en van de zorgvuldigheidsplicht. 

 

Het derde middel wordt als volgt toegelicht: 

 

“De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen 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 kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

 

De artikelen 2 en 3 van 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. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de verwerende partij de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat zij bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle 

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

 

De hoorplicht houdt in dat het bestuur, bij afwezigheid van een formele regeling ter zake, niemand een 

voordeel kan weigeren dat zijn belangen aanmerkelijk kan beïnvloeden, noch hem dergelijk voordeel 

kan ontnemen noch hem een sanctie met een voldoende ernstig karakter kan opleggen zonder dat de 

betrokkene vooraf de gelegenheid wordt geboden om zijn standpunt op nuttige wijze te doen kennen. Bij 

de aanvraag van een voordeel is in beginsel aan deze voorwaarde voldaan doordat de aanvrager in zijn 

aanvraag alle nuttige elementen kan laten gelden (RvS 9 september 2015, nr. 232.145, Khusbeen). 

(RvV arrest nr. 177 911 dd. 18.11.2016) 

 

Verwerende partij beroept zich op een advies van de procureur des Konings van méér dan 3 jaar oud, 

zijnde dd. 05.01.2015. 

 

Verwerende partij ontwikkelt zelf nauwelijks een eigen motivering, maar aanvaardt zonder meer dat 

aangezien de procureur des Konings meer dan 3 jaar geleden heeft besloten dat verzoeker en zijn 

partner niet voldoen aan de wettelijke vereisten voor geregistreerd partnerschap, dit ook zo is voor een 

feitelijke relatie 3 jaar later! 

 

Het is thans eveneens onduidelijk of en hoe verwerende partij is nagegaan dat de vaststellingen die 

worden vernoemd in het negatieve advies van de procureur des Konings dd. 05.01.2015 (nog steeds) 

correct en van toepassing zijn. 

 

Dat het in dit dossier duidelijk is dat de motivering van de tegenpartij incorrect is, minstens niet 

afdoende. 

 

Dat dit eveneens een schending inhoudt van artikel 62 van de wet van 15 december 1980 

(Vreemdelingenwet). 

 

Tevens blijkt dat verwerende partij niet zorgvuldig heeft gehandeld door een beslissing te nemen louter 

op basis van een advies van de procureur des Konings van meer dan 3 jaar oud.” 

 

Gelet op hun onderlinge verwevenheid worden het eerste en het derde middel samen onderzocht. 

 

De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze 

voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 22 maart 2010, nr. 202.182, RvS 21 

september 2009, nr. 196.247; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Een 

zorgvuldige voorbereiding van de beslissing impliceert dat deze beslissing dient te steunen op werkelijk 

bestaande en concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid 

verplicht de overheid onder meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing 
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en ervoor te zorgen dat de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht 

worden, zodat de overheid met kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 maart 2013, nr. 222.953; RvS 

29 januari 2013, nr. 222.290; RvS 28 juni 2012, nr. 220.053).  

 

Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die 

de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is 

kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. 

 

De aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht dient te worden beoordeeld in het licht van de 

wettelijke bepalingen die op de voorliggende rechtsverhouding van toepassing zijn. 

 

In de bestreden beslissing wordt toepassing gemaakt van de artikelen 47/1, 1°, en 47/3 van de 

vreemdelingenwet. In het eerste middel voert de verzoeker de schending van deze bepalingen aan.  

 

Artikel 47/1, 1°, van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“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°;” 

 

Artikel 47/3 van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“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.” 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 8 februari 2018 een aanvraag indiende voor een 

verblijfskaart van een (ander) familielid van een burger van de Unie (bijlage 19ter), zoals bedoeld in 

artikel 47/1, 1°, van de vreemdelingenwet op grond van een duurzame relatie met zijn partner, die 

Nederlands staatsburger is. Op de bijlage 19ter werd vermeld dat de verzoeker de volgende 

documenten heeft overgelegd: “Paspoort: pasport Guinee (…, akte op 14-09-2017, afgegeven te Guinee 

op 17-08-2016), Bewijs van de feitelijke relatie: deel 8: zwangerschap: doktersattest + echo, Bewijs van 

de feitelijke relatie: deel 7: bonnen uitjes + huurcontract + betalingsafschrijving, Bewijs van de feitelijke 

relatie: deel 6: foto’s 2017, Bewijs van de feitelijke relatie: deel 5: foto’s 2016, Bewijs van de feitelijke 

relatie: deel 4: foto’s 2015, Bewijs van de feitelijke relatie: deel 3: foto’s 2014, Bewijs van de feitelijke 

relatie: deel 2: foto’s 2013; Bewijs van de feitelijke relatie: deel 1: gesprekken + zwangerschapsbewijs, 

Bijlage 8, E-kaart of bijlage 19 van de EU burger: bijlage 19 11/12/2017, Andere bewijsstukken: carte 

d’identité consulaire (…) (afgegeven Ambassade Guinee op 17/06/2016), Andere bewijsstukken: bewijs 

voldoende bestaansmiddelen partner – jaaropgaaf 2017, Andere bewijsstukken: bewijs voldoende 

bestaansmiddelen partner – werkcontract + loonstroken”. Vervolgens wordt de verzoeker verzocht om 

“binnen de drie maanden, dus ten laatste op 07-05-2018 (…) de volgende documenten over te leggen: 

bewijs verzekering die de ziektekosten in België volledig dekt, eventueel bijkomende bewijzen duurzame 

relatie, eventueel bijkomende bewijzen voldoende bestaansmiddelen partner, zie ook bijlage 19 partner 

van 11/12/2017.”  

 

Blijkens het administratief dossier legde de verzoeker nog bijkomende relatiebewijzen voor, die op 6 juni 

2018 door de diensten van de stad Sint-Niklaas aan de diensten van de verweerder werden 

overgemaakt. Het betreft onder meer foto’s van een babyshower en een afschrift van de erkenningsakte 

van het ongeboren kind van de referentiepersoon.  

 

In de bestreden akte wordt in de eerste plaats verwezen naar en geciteerd uit het negatieve advies van 

de procureur des Konings bij het parket van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout van 5 januari 

2015, dat werd gegeven in het kader van verzoekers verklaring van wettelijke samenwoning met de 

referentiepersoon van 16 september 2014. De gemachtigde leidt uit dit advies af dat de verzoeker niet 

de intentie heeft om een duurzame “affectieve” levensgemeenschap op te bouwen met zijn partner. 

Vervolgens worden de documenten opgesomd die de verzoeker in het kader van zijn verblijfsaanvraag 
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van 8 februari 2018 heeft voorgelegd en wordt de volgende redengeving naar voor geschoven als 

waarom deze verblijfsaanvraag (als feitelijke partner in een duurzame relatie) wordt geweigerd: 

 

“Om verblijfsrecht te kunnen ontlenen aan een feitelijk partnerschap dient sprake te zijn van een 

afdoende bewezen stabiele en duurzame partnerrelatie (zie art. 47/3, §1). Gezien betrokkene en de 

referentiepersoon dienaangaande niet geloofwaardig waren als koppel binnen het kader van het 

geregistreerd partnerschap en deze bevindingen recent werden bevestigd in het arrest van 22.06.2018, 

zijn ze dat evenmin als feitelijke partners. De voorgelegde documenten ter staving daarvan, doen geen 

afbreuk aan de vaststellingen die werden gedaan bij het onderzoek naar het geregistreerd partnerschap. 

 

Betrokkenen proberen de procedure van feitelijk partnerschap te misbruiken louter om, via een andere 

weg, een verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen, aldus 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. 

 

Betrokkene heeft inmiddels tevens het ongeboren kind van mvr. Van B. erkend. In dergelijke 

omstandigheden vormt een weigering evenmin een schending van art. 8 EVRM, omdat dit geen 

verboden inmenging vormt in de uitoefening van zijn recht op privé- en gezinsleven in de zin van dit 

verdragstitel. Uit art. 8 EVRM kan immers niet worden afgeleid dat een vreemdeling een Staat ertoe kan 

verplichten om hem op zijn grondgebied te gedogen door het enkele feit een kind te verwekken die op 

dat grondgebied mag verblijven. Daar het de Staat toegelaten blijft schijnsituaties tegen te gaan, wordt 

in voorkomend geval dit artikel niet geschonden door een weigering van het verblijf. 

 

Het staat betrokkenen vrij om zich elders als gezin te vestigen waar zij legaal kunnen binnenreizen en 

een gezinsleven kunnen beleven. Zoals hierboven omschreven wat het gezins- en familieleven betreft, 

dient opgemerkt te worden dat wordt betwist dat betrokkenen daadwerkelijk een (oprecht) gezinsleven 

heeft met de referentiepersoon. Dit hoeft geen inbreuk te zijn voor het belang van het kind aangezien de 

referentiepersoon en de Nederlandse nationaliteit bezit. 

 

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

van 15.12.1980. Het recht op verblijf geweigerd aan betrokkene. Het Al van betrokkene dient te worden 

ingetrokken.” 

 

Zoals de verzoeker pertinent opmerkt, kan het bestaan van een duurzame relatie met alle gepaste 

middelen worden aangetoond (cf. artikel 47/3 van de vreemdelingenwet). Zoals hiervoor werd 

weergegeven, heeft de verzoeker in het kader van zijn verblijfsaanvraag op grond van artikel 47/1, 1°, 

van de vreemdelingenwet tal van overtuigingstukken voorgelegd teneinde zijn feitelijke en duurzame 

relatie met de referentiepersoon aan te tonen.  De overgrote meerderheid van deze documenten dateert 

van ná het negatieve advies van de procureur des Konings van 5 januari 2015. Het is dan ook kennelijk 

onredelijk om uit het onderzoek van het parket, dat meer dan drie jaar voorafgaand aan verzoekers 

verblijfsaanvraag werd gevoerd en waaruit bleek dat de verzoeker en de referentiepersoon niet 

geloofwaardig waren als koppel in het kader van het geregistreerd partnerschap, af te leiden dat zij 

medio 2018 (datum van de bestreden beslissing) nog steeds niet geloofwaardig zijn als feitelijke 

partners zodat de verzoeker in het kader van de aanvraag als feitelijke partner fraude heeft gepleegd. 

Dit klemt des te meer nu de verzoeker bij zijn verblijfsaanvraag van 8 februari 2018 tal van 

overtuigingsstukken heeft gevoegd, die recent zijn en dateren van de jaren ná het advies van de 

procureur des Konings, terwijl deze door de gemachtigde niet in concreto werden beoordeeld en er niet 

wordt weergegeven waarom zij niet zouden aantonen dat de verzoeker en de referentiepersoon nadien 

alsnog een duurzame relatie hebben ontplooid. De Raad wijst in dit kader in het bijzonder op de talrijke 

foto’s van 2015, 2016 en 2017 (onder meer betreffende een religieus huwelijk), de erkenning van het 

ongeboren kind van de referentiepersoon en het huurcontract d.d. 18 september 2017. 

 

De vermelding dat de bevindingen van de procureur des Konings werden bevestigd in een recent arrest 

van 22 juni 2018, vindt geen enkele steun in het administratief dossier en zij is bovendien tegenstrijdig 

met het motief dat “[u]it de gegevens van het administratieve dossier en de documenten die 

betrokkenen zelf hebben voorgelegd kan niet afgeleid worden dat betrokkenen in beroep gingen tegen 

de beslissing van de Ambtenaar van de Burgerlijke stand aangaande de niet registratie van de wettelijke 

samenwoonst.” Met het voormelde motief kan dan ook geen rekening worden gehouden. 
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Ook waar in de bestreden akte wordt overwogen: “Betrokkene heeft inmiddels tevens het ongeboren 

kind van mvr. Van B. erkend. In dergelijke omstandigheden vormt een weigering evenmin een 

schending van art. 8 EVRM, omdat dit geen verboden inmenging vormt in de uitoefening van zijn recht 

op privé- en gezinsleven in de zin van dit verdragstitel. Uit art. 8 EVRM kan immers niet worden afgeleid 

dat een vreemdeling een Staat ertoe kan verplichten om hem op zijn grondgebied te gedogen door het 

enkele feit een kind te verwekken die op dat grondgebied mag verblijven. Daar het de Staat toegelaten 

blijft schijnsituaties tegen te gaan, wordt in voorkomend geval dit artikel niet geschonden door een 

weigering van het verblijf. Het staat betrokkenen vrij om zich elders als gezin te vestigen waar zij legaal 

kunnen binnenreizen en een gezinsleven kunnen beleven. Zoals hierboven omschreven wat het gezins- 

en familieleven betreft, dient opgemerkt te worden dat wordt betwist dat betrokkenen daadwerkelijk een 

(oprecht) gezinsleven heeft met de referentiepersoon. Dit hoeft geen inbreuk te zijn voor het belang van 

het kind aangezien de referentiepersoon en de Nederlandse nationaliteit bezit.”, blijkt hieruit niet dat de 

gemachtigde, die niet betwist dat de verzoeker de verwekker is van het ongeboren kind van de 

referentiepersoon, standpunt inneemt over de vraag of dit nieuw gegeven alsnog aantoont dat er tussen 

de verzoeker en zijn partner sprake is van een duurzame relatie.  

 

Hoewel in de bestreden akte wel melding wordt gemaakt van de door de verzoeker voorgelegde 

overtuigingsstukken, blijkt uit niets dat de gemachtigde deze vele documenten daadwerkelijk in rekening 

heeft genomen bij het nemen van de thans bestreden weigeringsbeslissing. Nog minder blijkt dat de 

gemachtigde concreet is nagegaan of deze documenten, waarvan de overgrote meerderheid dateert 

van ná het advies van de procureur des Konings van 5 januari 2015, op de datum van de bestreden 

beslissing een bewijs vormen van een duurzame relatie tussen de verzoeker en de referentiepersoon. 

De overweging dat “(d)e voorgelegde documenten ter staving daarvan doen geen afbreuk aan de 

vaststellingen die werden gedaan bij het onderzoek naar het geregistreerd partnerschap” is vaag, louter 

affirmatief en kan dienst doen als passe-partout-antwoord voor eender welke aanvraag van een 

vreemdeling die eerder geconfronteerd werd met een weigeringsbeslissing van de ambtenaar van de 

burgerlijke stand.  

 

Een schending van de zorgvuldigheidsplicht is dan ook aangetoond.  

 

Het eerste en derde middel zijn, in de aangegeven mate, gegrond.  

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van de andere middelen niet tot een ruimere vernietiging kan 

leiden, dienen deze niet meer te worden onderzocht (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 24 

oktober 2002, nr. 111.881).  

 

Het gegeven dat de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden dient te worden 

vernietigd, leidt in voorliggende zaak tot de bijkomende conclusie dat ook de beslissing tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten niet rechtsgeldig werd genomen. De gemachtigde kan in casu 

immers geen bevel om het grondgebied te verlaten betekenen aan de verzoeker zonder eerst op een 

zorgvuldige wijze te hebben nagegaan of zijn aanspraak op een recht op verblijf van meer dan drie 

maanden al dan niet kan worden ingewilligd. In dit kader kan overigens worden gewezen op 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, dat bepaalt: “Indien de minister of zijn 

gemachtigde het recht op verblijf niet erkent, wordt het familielid van deze beslissing kennis gegeven 

door de afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 20, dat desgevallend een bevel 

om het grondgebied te verlaten bevat. Het attest van immatriculatie wordt ingetrokken.”  

 

De thans bestreden bijlage 20 moet dan ook in haar geheel worden vernietigd.  

 

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 26 juli 2018 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om 

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

 

Artikel 2 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien januari tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. DE GROOTE 

 


