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 nr. 224 732 van 8 augustus 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 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, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift X, die verklaart van Surinaamse nationaliteit te zijn, op 15 november 2018 

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

beslissing van 11 oktober 2018 van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om 

het grondgebied te verlaten. 

 

Gezien titel Ibis, 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 11 december 2018  met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 18 april 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 mei 2019. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

 Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat D. GEENS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat E. WILLEMS, die loco advocaten D. MATRAY en S. VAN 

ROMPAEY verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 13 april 2018 dient de verzoekende partij een aanvraag in van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie.  
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1.2. Op 11 oktober 2018 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris (hierna: de 

gemachtigde) tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten.  

 

In punt 2. van haar verzoekschrift specifieert de verzoekende partij uitdrukkelijk dat huidig beroep enkel 

gericht is tegen het bevel om het grondgebied te verlaten en dus niet tegen de beslissing tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden. Ook bij de uiteenzetting van de middelen benadrukt de 

verzoekende partij dat het voorwerp van huidig beroep enkel het bevel om het grondgebied te verlaten 

is.  

 

De bestreden beslissing is dan ook het bevel om het grondgebied te verlaten van 11 oktober 2018 en 

deze is als volgt gemotiveerd:  

 

“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN MET BEVEL OM 

HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid en van art. 58 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 13.04.2018 werd ingediend door: 

 

Naam: B. 

Voornamen: C. L. 

Nationaliteit: Suriname 

Geboortedatum: 21.03.1986 

Geboorteplaats: Paramaribo 

Identificatienummer in het Rijksregister: 86.03.21 682-30 

 

Verblijvende te/verklaart te verblijven 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 13.04.2018 gezinshereniging aan 

met dhr. G. J. M. van Nederlandse   nationaliteit, met rijksregisternummer 74.02.03 400-11, 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 4.05.2018 legden betrokkenen een verklaring wettelijke samenwoonst af.   Op 

24.07.2018 gaf de procureur des Konings te Antwerpen een negatief advies met betrekking tot de 

registratie  van deze verklaring van wettelijke samenwoning in het rijksregister. Dit negatief advies luidde 

als volgt:  Verwijzend naar uw schrijven dd. 12.06.2018 met betrekking tot de registratie van de 

wettelijke samenwoning van   G. J. M. °23.02.1974 van Nederlandse nationaliteit en B. C. L. 

°21.03.1986   van Surinaamse nationaliteit meld ik U dat volgende elementen in huidig dossier aanwezig 

zijn die er duidelijk op  wijzen dat de intentie van minstens een van beide partijen kennelijk enkel gericht 

is op het bekomen van een  verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van wettelijk 

samenwonende, namelijk:   Precaire verblijfssituatie van mevrouw/verblijfsvoordeel voor mevrouw: uit de 

informatie van de Dienst Vreemdelingenzaken blijkt dat mevrouw in het verleden, op 19.03.2015, reeds 

een visum bekwam via de   Nederlandse ambassade te Paramaribo met als reden familiaal en als 

borgsteller F. C. Op 18.05.2017 diende ze opnieuw een visumaanvraag in bij de Nederlandse 

ambassade te Paramaribo, dit keer kort verblijf type C. Het visum werd op 1.06.2017 afgeleverd.   Sinds 

begin 2018 zou mevrouw in België verblijven. Thans beschikt mevrouw over een attest van 

immatriculatie   geldig tot 13.10.2018 ingevolge haar aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de   Europese Unie in haar hoedanigheid van feitelijke partner van meneer.   Een 

wettelijke samenwoning met meneer biedt mevrouw uitzicht op het verwerven van permanent verblijf in   

België.   Tegenstrijdig ontmoetingsrelaas/relatieverloop: tijedens het interview afgenomen door uw 

diensten legden   betrokkenen tegenstrijdige verklaringen af over het ontstaan van hun relatie. Deze 

worden bevestigd tijdens het verhoor door de politie. Ook tijdens het verhoor verklaarde meneer dat hij 
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mevrouw in 2011 ontmoette op straat, haar nummer vroeg en men vervolgens, na de terugkeer van 

meneer naar Nederland, contact hield via sociale media/telefoon. Mevrouw daarentegen verklaarde dat 

ze in 2011 via Facebook bevriend geraakten: ze verklaarde niets over een fysieke ontmoeting in 2011… 

Volgens mevrouw ontmoetten ze mekaar voor het eerst in levende  lijve in september 2015 toen meneer 

naar Suriname reisde naar aanleiding van het overlijden van zijn grootvader.   Meneer daarentegen 

verklaarde dat ze mekaar na hun eerste ontmoeting in 2011, een tweede keer zagen toen   hij in februari 

2015 voor 3 weken op vakantie was in Suriame. Mevrouw situeert het begin van hun relatie uiteindelijk 

in november 2015. Meneer in september – begin oktober 2015. Tussen 2015 en augustus/september   

2017 woonden ze in Suriname; nadien verhuisden ze naar Nederland. Sinds januari 2018 zouden ze in 

België  wonen.    

 

Tegenstrijdige verklaringen: 

- Betrokkenen leggen tegenstrijdige verklaringen af over hoe ze mekaar hebben leren kennen, over hun 

eerste fysieke ontmoetingen en over de start van hun relatie (cf. supra) 

- In tegenstelling tot wat mevrouw verklaarde tijdens het interview afgenomen door uw diensten (waarin 

ze verklaarde een jaar te hebben samengewoond in Suriname), verklaarde mevrouw aan de politie dat 

ze in Suriname slechts 3 maanden hebben samen gewoond, vanaf mei 2017. Meneer verklaarde op zijn 

beurt aan de politie dat ze in Suriname hebben samengewoond van maart 2017 tot juni 2017 (in het 

interview verklaarde hij nog niet te hebben samengewoond in Suriname). 

- Over de plaats waar ze sinds augustus 2017 (volgens mevrouw) of september 2017 (volgens meneer) 

in Nederland samenwoonden, verklaarde mevrouw aan de politie dat het een huurwoning betrof die 

meneer huurde in Amstelveen. Meneer verklaarde dat ze bij zijn vader in Amsterdam inwoonden. 

- Betrokkenen legden uiteenlopende verklaringen af over waar ze al zijn gaan eten in Antwerpen en 

welke 

gezamenlijke uitstappen/activiteiten ze al gedaan hebben. 

- Over wat ze de avond voorafgaand aan het verhoor door de politie aten, waren betrokkenen het eens 

maar ze legden tegenstrijdige verklaringen af over de reden waarom meneer pas ’s avonds laat thuis 

kwam (volgens mevrouw moest hij bankzaken regelen; meneer verklaarde dat hij bij zijn ex-vrouw en 

kinderen was langs gegaan en gewacht had tot de files voorbij waren). 

- Volgens mevrouw heeft meneer nog een rekening bij ING in Nederland. Meneer verklaarde dat hij 

geen 

bankrekening meer heeft in Nederland. 

- Betrokkenen legden geen volledige gelijklopende verklaringen af over wat ze deden de zondag 

voorafgaand aan het verhoor door de politie. 

- Mevrouw verklaarde aan de politie over de reden waarom ze naar België verhuisden dat er in België 

meer werkgelegenheid is en studeren goedkoper is. Meneer gaf als reden op dat hij in België een 

nieuwe start wil maken na een moeilijke periode in Nederland en dat het woningaanbod in België beter 

in dan in Nederland. Dit strookt niet (volledig) met wat ze verklaarden tijdens het interview afgenomen 

door uw diensten. 

Onwetendheden: 

- Mevrouw weet niet sinds wanneer meneer in Nederland woonde bij zijn vader. 

- Meneer weet niet juist waarom mevrouw in 2015 al eens naar Nederland reisde. Hij kent de persoon 

die 

mevrouw destijds als borgsteller opgaf niet terwijl dit volgens mevrouw een kennis was waar ze een 

maand bij verbleef in 2015. Dit is vreemd, te meer daar betrokkenen beweren in die periode (april 2015 

volgens mevrouw) toch al veelvuldig contact te hebben gehad. 

- Meneer weet niet veel over mevrouw haar jeugd in Nederland. 

- Meneer weet niet juist wie van mevrouw haar familie woonachtig is in Nederland. 

- Betrokkenen weten zeer weinig over mekaars relationeel verleden. Mevrouw situeert het einde van de 

relatie van meneer met de moeder van zijn kinderen in september 2015; volgens meneer was de relatie 

al beëindigd eind 2013. 

Geen of geënsceneerde samenwoonst: de politie deed op 4 verschillende tijdstippen een poging tot 

woonstcontrole doch kon betrokkenen nooit aantreffen. Ook het buurtonderzoek was negatief. De politie 

kon wel 3x de huisgenoot van betrokkenen aantreffen die de eerste keer verklaarde dat betrokkenen 

waren gaan wandelen, de tweede keer dat ze enkele dagen in Nederland verbleven en de derde keer 

dat hij niet wist waar  betrokkenen waren. Gevraagd naar waar ze waren ten tijde van de pogingen tot 

woonstcontrole gaven  betrokkenen aan het niet te weten of liepen hun verklaringen niet gelijk…   

Belgiëroute: meneer werkt met een contract van onbepaalde duur in Nederland. Beiden geven aan dat 

meneer  nog niet onmiddellijk op zoek is zal gaan naar werk in België. Hun familie (ondermeer de vader 

en kinderen van   meneer, een broer en verschillende ooms en tante van mevrouw) en vrienden wonen 

in Nederland. Betrokkenen   hebben bovendien geen of nauwelijks vrienden en familie in België. Ze 
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hebben dus geen enkele band met België.   Ze geven aan dat hun gemeenschappelijke interesses 

liggen in samen gaan eten maar kunnen zo goed als geen adresje opgeven waar ze in 

België/Antwerpen al zijn gaan eten. In Amsterdam daarentegen geven ze beiden aan   al vaak te zijn 

gaan eten. Betrokkenen verklaren dat ze geen eigen auto hebben maar het bedrijfsvoertuig van   

meneer gebruiken. Meneer zou zich dagelijks van en naar het werk begeven met dit voertuig. Navraag 

door de   politie van de ANPR-camera’s teneinde na te gaan of het voertuig regelmatig werd 

gedetecteerd bij het in- of   uitrijden van Antwerpen in een periode van 90 dagen leerde dat het voertuig 

in de 90 dagen voorafgaand aan het   opstellen van het PV dd. 11.07.2018 slechts 4x gedetecteerd 

werd door de ANPR-camera’s… Al deze elementen,   samen met de negatieve woonstcontroles en het 

negatieve buurtonderzoek, wijzen erop dat hier duidelijk sprake   is van een Belgiëroute.    

Mijn ambt meent dan ook overeenkomstig artikel 1476quater B.W. negatief advies te moeten verlenen 

omtrent de   registratie van de verklaring van de wettelijke samenwoning in het Rijksregister.   Uit het 

advies van de Procureur van Antwerpen blijkt dat betrokkene niet de intentie heeft om een duurzame   

“affectieve” levensgemeenschap op te bouwen met haar partner. Ten gevolge van al deze vaststellingen 

werd   beslist de wettelijke samenwoonst niet te registreren.   In het kader van de aanvraag tot verblijf 

als feitelijke partner werden er door betrokkene volgende documenten   voorgelegd:    

- Foto’s zonder digitale data 

- Tekstberichten tussen betrokkenen 

- Overzichtslijst foto’s (GSM) met data 

- Kwitantie op naam van betrokkenen 

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, zijn ze   dat evenmin als feitelijke partners. De documenten die betrokkene 

nu voorlegt ter staving van de partnerrelatie,   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 toont dus niet afdoende aan te voldoen aan de voorwaarden van artikel 47/1,1° 

van de wet   van15.12.1980. Het recht op verblijf geweigerd aan betrokkene. Het AI 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 werd wel degelijk rekening gehouden met art. 74/13 van de wet van 

15.12.1980. Van gemeenschappelijke   kinderen is geen sprake, noch van een medische problematiek 

in hoofde van betrokkene. Wat betreft het   gezinsleven van betrokkene dient te worden opgemerkt dat 

het duurzame karakter van het aangehaalde feitelijke   partnerschap wordt betwist, derhalve kan er van 

een schending van het gezinsleven van betrokkene door het   bevel geen sprake zijn. Het bevel om het 

grondgebied te verlaten is een logisch gevolg van het niet voldoen aan   de verblijfsvoorwaarden: 

immers indien het lang verblijf niet kan worden toegestaan en er geen andere   rechtsgrond is waardoor 

betrokkene alsnog legaal in België zou kunnen verblijven, wat hier het geval is, is een   bevel het enige 

alternatief.” 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 47 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), van het zorgvuldigheidsbeginsel, en 

van de materiële motiveringsplicht.  

 

De verzoekende partij licht het eerste middel als volgt toe:  

 

“ 

1. Door de verwerende partij werd een beslissing genomen tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden op 11 oktober 2018 (zie de bijlage 20). 

Deze beslissing werd genomen op dezelfde datum als het bevel om het grondgebied te verlaten van 11 

oktober 2018, het voorwerp van huidig beroep. 

Uit de motivering van de verwijderingsmaatregel blijkt dat, omwille van de weigering van verblijf van 

verzoekster, een bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten. Dit wordt ook letterlijk gesteld 
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door de gemachtigde: “het bevel om het grondgebied te verlaten is een logisch gevolg van het niet 

voldoen aan de verblijfsvoorwaarden: immers indien een 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” (stuk 1, pagina 3). 

2. Door de verzoekende partij werd bij apart verzoekschrift een beroep tot schorsing en nietigverklaring 

ingediend tegen de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden van 11 oktober 

2018 (de bijlage 20). 

Door verzoekster wordt verzocht tot de nietigverklaring van deze beslissing. 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 het bevel om het grondgebied te verlaten niet 

rechtsgeldig werd gegeven. 

De gemachtigde van de staatssecretaris kan in casu immers geen bevel om het grondgebied te verlaten 

aan de verzoekende partij betekenen zonder dat kan worden vastgesteld of hij op een correcte en 

zorgvuldige wijze is nagegaan of haar aanspraak op een recht op verblijf van meer dan drie maanden al 

dan niet kan worden ingewilligd. 

Een nietigverklaring van het bevel om het grondgebied te verlaten dringt zich dus evenzeer op. 

 

2.1.2. De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen 

op deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die 

in rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 

2008, nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206;  RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221 475). 

 

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, 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. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en 

of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624). 

 

De verzoekende partij werkt op geen enkele concrete wijze uit waarom of op welke wijze de bestreden 

beslissing artikel 47 van de vreemdelingenwet zou schenden. Dit onderdeel van het eerste middel is niet 

ontvankelijk.  

 

De verzoekende partij stelt in haar eerste middel dat zij een apart beroep ingesteld heeft tegen de 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden van 11 oktober 2018. Er is de Raad 

echter geen dergelijk beroep bekend en de verzoekende partij maakt ook niet op enige concrete wijze 

aannemelijk dat zij een dergelijk beroep heeft ingediend.  

 

Aangezien de verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat zij een beroep heeft ingediend tegen de 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden van 11 oktober 2018, maakt zij evenmin 

aannemelijk dat “het gegeven dat de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

dient te worden vernietigd, in voorliggende zaak (leidt) tot de bijkomende conclusie dat ook het bevel om 

het grondgebied te verlaten niet rechtsgeldig werd gegeven”.  

 

Bovendien blijkt dat het bevel wel degelijk op zichzelf kan bestaan. Zo verwijst het bevel naar de 

wettelijke grondslag, met name artikel 7, § 1, 2° van de vreemdelingenwet en naar de feitelijke 

omstandigheden die er aan ten grondslag liggen, met name dat het legaal verblijf van de verzoekende 

partij in België is verstreken. De verzoekende partij toont geenszins aan dat dit niet correct is en dat het 

in de gegeven omstandigheden niet mogelijk zou zijn voor de verwerende partij om een bevel om het 

grondgebied te verlaten te treffen. Zolang er aan de verzoekende partij geen verblijfsrecht wordt 

toegekend, ziet de Raad niet in waarom dit bevel om het grondgebied te verlaten dient te worden 

vernietigd, minstens toont de verzoekende partij dit niet aan met de argumenten aangebracht door haar 
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in haar eerste middel. Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en van de materiële 

motiveringsplicht wordt niet aangetoond. 

 

Het eerste middel is, voor zover ontvankelijk, niet gegrond.  

 

 

2.2.1. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 8 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM), van 

artikel 7 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest), van 

artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel, 

en van de materiële motiveringsplicht.  

 

De verzoekende partij licht haar tweede middel als volgt toe:  

 

“ 

1. De verzoekende partij beroept zich nadrukkelijk op de bescherming van artikel 8 EVRM en artikel 7 

van het Handvest gelet op het privéleven, gezinsleven en de gezondheidstoestand van de verzoekende 

partij. 

Verzoekster wijst tevens op haar partnerrelatie. Zij heeft een relatie met de heer G. J. M., van 

Nederlandse nationaliteit (RR: 74.02.03 400-11). Zij zijn beide woonachtig te (…). 

Beide partners hebben elkaar leren kennen in Suriname in 2011. Verzoekster heeft de Surinaamse 

nationaliteit. Haar partner heeft de Nederlandse nationaliteit, maar bezoekt Suriname vaak. Beide 

personen hadden toen geen relatie, maar onderhielden wel contact met elkaar via sociale media (zoals 

Facebook). 

In 2015 keerde de heer G. opnieuw terug naar Suriname. Hij verbleef drie weken in Suriname. Hun 

relatie nam alsdan een aanvang. Zij hebben ook samengewoond in Suriname. 

Sedert januari 2018 verblijft verzoekster in België, samen met haar partner. Zij zijn beide woonachtig te 

(…). Dit is het adres waar zij tot op heden wonen. 

2. Verzoekster merkt op dat zij samen met haar partner een aanvraag indiende tot wettelijke 

samenwoonst. Dit gebeurde op 4 mei 2018. 

Er volgde een onderzoek, waarna op 8 augustus 2018 de verklaring van wettelijke samenwoonst werd 

geweigerd (hetgeen gebaseerd was op het negatief advies van de Procureur des Konings, waarna ook 

de gemachtigde zich baseert). Deze beslissing werd door beide partners in ontvangst genomen op 21 

augustus 2018. 

Op 7 september 2018 diende de verzoekende partij beroep in tegen deze beslissing tot weigering (stuk 

3). De procedure is momenteel lopende voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, afdeling 

Antwerpen (en gekend onder AR 18/4490/A). 

Deze elementen moeten ook betrokken worden in het onderzoek naar de inmenging (en mogelijke 

schending) van artikel 8 EVRM bij het nemen van de verwijderingsmaatregel. 

3. Artikel 8 van het EVRM is erop gericht om het individu te beschermen tegen een willekeurige 

overheidsinmenging in het gezinsleven. 

Hoewel artikel 8 EVRM geen absoluut recht omvat, zijn de Verdragsluitende Staten er wel toe gehouden 

om, binnen de beleidsmarge waarover zij beschikken, een billijke afweging te maken tussen de 

concurrerende belangen van het individu en het algemeen belang (zie EHRM 28 juni 2011, 

Nuñez/Noorwegen, §§ 68- 69). 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of 

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen: 

- een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van de zaak; 

- en dit op grond van de omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou moeten hebben. 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet bepaalt verder het volgende: “Bij het nemen van een beslissing 

tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met het hoger belang van het kind, het 

gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land.” 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet noodzaakt steeds een individueel onderzoek waarbij de situatie 

van de betrokken vreemdeling wordt beoordeeld en waarborgt dat de verwerende partij bij het nemen 

van een verwijderingsbeslissing rekening houdt met welbepaalde fundamentele rechten en daaromtrent 

een concrete afweging maakt. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 

4. Er dient vervolgens te worden nagegaan of met bovenvermelde elementen, gelet op de vereisten van 

artikel 8 EVRM en artikel 74/13 Vreemdelingenwet, werd rekening gehouden door de gemachtigde bij 

het opleggen van de bestreden beslissing (een bevel om het grondgebied te verlaten). 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde stelt als volgt: “Wat betreft het gezinsleven van 

betrokkene dient te worden opgemerkt dat het duurzame karakter van het aangehaalde feitelijke 

partnerschap wordt betwist, derhalve kan er van een schending van het gezinsleven van betrokkene 

door het bevel geen sprake zijn” (stuk 1, pagina 3). 

De gemachtigde lijkt derhalve de stelling te onderschrijven dat verzoekster zich niet kan beroepen op 

een beschermingswaardig gezinsleven met haar partner. Hierdoor zou er zich geen belangenafweging 

opdringen. 

Verzoekster betwist dit oordeel, aangezien door de gemachtigde geen nauwkeurig en volledig 

onderzoek werd verricht naar het gezinsleven van verzoekster (zie hieronder). 

5. Door de gemachtigde wordt het duurzaam karakter van de relatie van verzoekster betwist bij de 

bespreking van de aanvraag tot verblijf van verzoekster. 

Er kan derhalve van worden uitgegaan dat de gemachtigde ook m.b.t. het onderzoek dat moet worden 

gevoerd op basis van artikel 8 EVRM en artikel 74/13 Vreemdelingenwet, zich hierop baseert om “het 

duurzame karakter van het aangehaalde feitelijke partnerschap” te betwisten. 

Uit de weigeringsbeslissing blijkt dat deze aanvraag wordt afgewezen omdat het bestaan van een 

duurzame relatie met de Nederlandse referentiepersoon onvoldoende werd bewezen, meer zelfs, omdat 

uit het geheel van de elementen blijkt dat de intentie van minstens de verzoekende partij niet is gericht 

op het uitbouwen van een duurzame levensgemeenschap maar enkel op het verkrijgen van een 

verblijfsrechtelijk voordeel. Meer nog, de gemachtigde stelt expliciet dat er sprake is van fraude. 

De gemachtigde van de staatssecretaris sluit zich aan bij een negatief advies dat de procureur des 

Konings van Antwerpen op 24 juli 2018 uitbracht met betrekking tot de door de verzoekende partij en de 

Nederlandse referentiepersoon voorgenomen wettelijke samenwoning. Dit advies wordt in zijn geheel 

hernomen in de beslissing tot weigering van verblijf van de gemachtigde. 

De gemachtigde stelt dat de verzoekende partij de procedure van feitelijke levensgemeenschap 

misbruikt om een verblijfsrechtelijk voordeel te bewerkstelligen. De gemachtigde verwijst naar het 

algemene rechtsbeginsel “fraus omnia corrumpit”. 

6. Verzoekster merkt vooreerst opdat de gemachtigde van de staatssecretaris, waar hij het advies van 

de procureur des Konings van Antwerpen volgt, heeft nagelaten een eigen afweging te maken. 

Door de verzoekende partij werden meerdere stukken voorgelegd bij haar aanvraag om een duurzame 

relatie aan te tonen, maar uit de bestreden beslissing blijkt niet dat deze stukken in de motieven 

werkelijk werden betrokken (of zelfs maar zijn bekeken). 

Door de gemachtigde worden de stukken opgesomd die door verzoekster werden overgemaakt (“In het 

kader van de aanvraag tot verblijf als feitelijke partner werden er door betrokkene volgende documenten 

voorgelegd”), maar deze stukken worden vervolgens niet beoordeeld. Het gaat om foto’s, tekstberichten 

tussen beide partners, een overzichtslijst van foto’s met data en een kwitantie op naam van beide 

partners. 

De gemachtigde van de staatssecretaris dient de beslissing tot weigering van verblijf én een eventueel 

bevel om het grondgebied te verlaten (de thans bestreden beslissing) zorgvuldig voor te bereiden, wat 

inhoudt dat de voorgelegde stukken werkelijk dienen onderzocht te worden. 

Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat de gemachtigde van de staatssecretaris bij het nemen van zijn 

beslissing daadwerkelijk rekening heeft gehouden met de stukken die de verzoekende partij bij haar 

aanvraag voegde ter staving van het duurzaam karakter van haar relatie. Er blijkt niet dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris deze stukken bij zijn besluitvorming heeft betrokken, ook niet wat 

betreft het opleggen van het bevel om het grondgebied te verlaten. 

De verzoekende partij benadrukt bovendien dat het advies van het parket slechts een advies betreft en 

het bovendien reeds dateert van 24 juli 2018, terwijl de thans voorliggende beslissing dateert van 11 

oktober 2018. In dit advies blijkt niet dat bovenvermelde stukken werden beoordeeld. 

Verzoekster benadrukt dat de betwisting van het duurzaam karakter van de relatie van verzoekster 

steunt op een advies van het parket. Een eigen afweging door de gemachtigde van de staatssecretaris, 

waarbij alle op dat ogenblik voorhanden zijnde gegevens en stukken zichtbaar worden betrokken, drong 

zich dus op. In casu blijkt niet dat deze eigen afweging op een voldoende zorgvuldige wijze is 

doorgevoerd. 

Omwille van bovenvermelde redenen, dient een schending te worden aangenomen van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, de materiële motiveringsverplichting, artikel 8 EVRM en artikel 74/13 

Vreemdelingenwet 

7. Verzoekster merkt op dat zij samen met haar partner een aanvraag indiende tot wettelijke 

samenwoonst. Dit gebeurde op 4 mei 2018. 
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Er volgde een onderzoek, waarna op 8 augustus 2018 de verklaring van wettelijke samenwoonst werd 

geweigerd (hetgeen gebaseerd was op het negatief advies van de Procureur des Konings, waarna ook 

de gemachtigde zich baseert). Deze beslissing werd door beide partners in ontvangst genomen op 21 

augustus 2018. 

Op 7 september 2018 diende de verzoekende partij beroep in tegen deze beslissing tot weigering (stuk 

3). De procedure is momenteel lopende voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, afdeling 

Antwerpen (en gekend onder AR 18/4490/A). 

De gemachtigde is bekend met de rechtsmiddelen die open staan tegen een beslissing tot weigering 

van een wettelijke samenwoonst. Deze werden gebruikt door verzoekster door het indienen van een 

dagvaarding op 7 september 2018. De beslissing tot weigering van de wettelijke samenwoning is dus 

niet definitief. 

In de bestreden beslissing, daterende van 11 oktober 2018 (d.w.z. meer dan een maand na het 

uitbrengen van de dagvaarding door verzoekster), wordt echter geen rekening gehouden met dit 

rechtsmiddel dat door verzoekster werd aangewend. 

Dit geldt des te meer indien de gemachtigde onomwonden stelt dat verzoekster het feitelijk partnerschap 

zou misbruiken, louter tot het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel. De gemachtigde spreekt 

verder van bedrog en fraude. 

Dergelijke besluitvorming vereist dat met alle beschikbare gegevens wordt rekening gehouden, zoals de 

procedure die door verzoekster werd aangevat. De gemachtigde handelt hierom onzorgvuldig. 

Omwille van bovenvermelde redenen, dient een schending te worden aangenomen van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, de materiële motiveringsverplichting, artikel 8 EVRM en artikel 74/13 

Vreemdelingenwet” 

 

2.2.2. De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen 

op deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die 

in rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 

2008, nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206;  RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221 475). 

 

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, 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. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en 

of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624). 

  

Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel 

dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

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

1999, nr. 82.301). 

 

De verzoekende partij stelt in haar tweede middel dat zij een partnerrelatie heeft met de heer G. J. M., 

van Nederlandse nationaliteit. Zij stelt dat zij samenwonen in Antwerpen en een aanvraag tot wettelijke 

samenwoonst hebben ingediend. De wettelijke samenwoning werd geweigerd en op 7 september 2018 

diende de verzoekende partij beroep in tegen deze beslissing tot weigering. De verzoekende partij stelt 

dat de procedure momenteel lopende is voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. De 

gemachtigde is volgens de verzoekende partij verder bekend met de rechtsmiddelen die open staan 

tegen een beslissing tot weigering van een wettelijke samenwoonst. Deze werden gebruikt door de 

verzoekende partij door het indienen van een dagvaarding op 7 september 2018. De beslissing tot 

weigering van de wettelijke samenwoning is dus niet definitief. In de bestreden beslissing, daterende 

van 11 oktober 2018 (d.w.z. meer dan een maand na het uitbrengen van de dagvaarding door de 

verzoekende partij), wordt volgens haar echter geen rekening gehouden met dit rechtsmiddel dat door 

verzoekster werd aangewend. Deze elementen moeten volgens de verzoekende partij ook betrokken 
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worden in het onderzoek naar de inmenging en mogelijke schending van artikel 8 van het EVRM bij het 

nemen van de verwijderingsmaatregel. 

 

De verzoekende partij stelt verder dat de gemachtigde de stelling lijkt te onderschrijven dat ze zich niet 

kan beroepen op een beschermingswaardig gezinsleven met haar partner. Hierdoor zou er zich geen 

belangenafweging opdringen. De verzoekende partij betwist dit. Uit de weigeringsbeslissing blijkt 

volgens de verzoekende partij dat deze aanvraag wordt afgewezen omdat het bestaan van een 

duurzame relatie met de Nederlandse referentiepersoon onvoldoende werd bewezen, meer zelfs, omdat 

uit het geheel van de elementen blijkt dat de intentie van minstens de verzoekende partij niet is gericht 

op het uitbouwen van een duurzame levensgemeenschap maar enkel op het verkrijgen van een 

verblijfsrechtelijk voordeel. Meer nog, de gemachtigde stelt expliciet dat er sprake is van fraude. De 

gemachtigde van de staatssecretaris sluit zich volgens de verzoekende partij aan bij een negatief advies 

dat de procureur des Konings van Antwerpen op 24 juli 2018 uitbracht met betrekking tot de 

voorgenomen wettelijke samenwoning. Dit advies wordt in zijn geheel hernomen in de beslissing tot 

weigering van verblijf van de gemachtigde. De verzoekende partij merkt op dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris, waar hij het advies van de procureur des Konings van Antwerpen volgt, heeft 

nagelaten een eigen afweging te maken. 

Door de verzoekende partij werden volgens haar meerdere stukken voorgelegd bij haar aanvraag om 

een duurzame relatie aan te tonen, maar uit de bestreden beslissing blijkt niet dat deze stukken in de 

motieven werkelijk werden betrokken (of zelfs maar zijn bekeken). Deze stukken werden volgens de 

verzoekende partij niet beoordeeld. Het gaat volgens haar om foto’s, tekstberichten tussen beide 

partners, een overzichtslijst van foto’s met data en een kwitantie op naam van beide partners. 

De verzoekende partij benadrukt bovendien dat het advies van het parket slechts een advies betreft en 

het bovendien reeds dateert van 24 juli 2018, terwijl de thans voorliggende beslissing dateert van 11 

oktober 2018. Uit dit advies blijkt volgens haar niet dat bovenvermelde stukken werden beoordeeld. 

 

De Raad merkt op dat de verzoekende partij, die aanvoert dat de bestreden beslissing afbreuk doet aan 

haar rechtsmiddel tegen een weigering om de wettelijke samenwoning te registreren, niet aantoont dat 

dit rechtsmiddel enkel op nuttige wijze kan worden aangewend voor zover zij nog aanwezig is op het 

Belgische grondgebied en niet met behulp van haar advocaat een verzoekschrift kan worden opgesteld 

en ingediend, ook al verblijft zij in het buitenland. De Raad merkt nog op dat de verzoekende partij reeds 

een dergelijk beroep heeft ingediend en zij niet aannemelijk maakt dat haar persoonlijke aanwezigheid 

voor de behandeling van dit beroep nog nodig is.  

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt verder dat de verwerende partij het bestaan van een 

werkelijk gezinsleven met de beweerde partner niet aanvaardt, gelet op het feit dat de ambtenaar van 

de burgerlijke stand op 8 augustus 2018 weigerde de wettelijke samenwoning te registreren. Deze 

weigering was gestoeld op het feit dat de verklaring van wettelijke samenwoning kennelijk enkel gericht 

is op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel voor de verzoekende partij. 

 

Gelet op de weigering van de ambtenaar van burgerlijke stand acht de Raad het niet kennelijk onredelijk 

dat de verwerende partij vervolgens besluit dat deze weigering een contra-indicatie vormt voor het 

vaststellen van het bestaan van een werkelijk gezinsleven. Immers, de weigering van de ambtenaar van 

burgerlijke stand raakt aan de kern van wat als een beschermenswaardig gezinsleven wordt beschouwd 

in de zin van artikel 8 van het EVRM, met name een stabiele en oprechte de facto relatie tussen 

partners. In het licht van dit gegeven en waar niet blijkt dat deze beslissing intussen werd herroepen dan 

wel vernietigd, staat het niet vast dat er op het moment van het nemen van de bestreden beslissing 

sprake was van een wettelijk en oprecht beleefd en duurzaam gezinsleven dat onder de bescherming 

kan vallen van artikel 8 van het EVRM. De Raad is verder niet bevoegd zelf een oordeel te vellen over 

de voorgenomen wettelijke samenwoning. Het gegeven dat verzoekende partij zou verblijven bij haar 

beweerde partner doet geen afbreuk aan de duidelijke voormelde tegenindicatie. Een gezamenlijke 

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

van het EVRM aan, zodat het niet kennelijk onredelijk is dat de verwerende partij dit gegeven niet heeft 

beschouwd als een indicatie van een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. Bovendien heeft 

de verwerende partij in de bestreden beslissing expliciet gemotiveerd dat de opgegeven 

‘gemeenschappelijke verblijfplaats’ op enkele maanden tijd slechts enkele keren werd bezocht door 

mijnheer. De verwerende partij meent met andere woorden dat er de facto geen sprake is van een 

gemeenschappelijke verblijfplaats. De verzoekende partij brengt tegen deze motivering niets in, zodat zij 

overeind blijft. Ook met de verwijzing naar het beroep dat werd aangetekend tegen de weigering van 

registratie van de wettelijke samenwoning bij de rechtbank in Antwerpen, toont de verzoekende partij, 

gelet op het grondig onderzoek van de ambtenaar van de burgerlijke stand, niet aan dat zij een effectief 
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beleefde partnerrelatie heeft. De verwerende partij kon op kennelijk redelijke wijze oordelen dat dit 

gegeven op zich geen schending inhoudt van artikel 8 van het EVRM. Immers dient er op gewezen te 

worden dat de omstandigheid dat een ongunstige beslissing het voorwerp uitmaakt van een beroep bij 

de burgerlijke rechter op zich niet impliceert dat deze beslissing onwettig is. Integendeel, een 

bestuurlijke beslissing is bekleed met een vermoeden van wettigheid (cf. RvS 23 oktober 2014, nr. 

228.901). Hierbij dient erop gewezen te worden dat volgens het EHRM het huwelijk dat als wettelijk en 

oprecht wordt beschouwd een beschermenswaardig gezinsleven is dat valt binnen de werkingssfeer van 

artikel 8 van het EVRM (‘lawful and genuine marriage’, zie EHRM 28 mei 1985, nrs. 9214/80, 9473/81 

en 9474/81, Abdulaziz, Cabales en Balkandali v. Verenigd Koninkrijk, par. 62). Dezelfde vereiste van 

“oprechtheid” kan naar analogie wordt gesteld voor een de facto relatie. Omdat na onderzoek werd 

vastgesteld dat de intentie van de verzoekende partij kennelijk niet gericht is op het tot stand brengen 

van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk 

voordeel dat is verbonden aan de staat van wettelijk samenwonende, is er in casu dan ook geen sprake 

van een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. Voorts merkt de Raad op dat een dergelijk 

beroep geen invloed heeft op de onregelmatige verblijfssituatie van de verzoekende partij en geen 

schorsende werking kent die de uitvoerbaarheid van onderhavig bevel verhindert. Vorderingen die 

betrekking hebben op de wettelijke samenwoning zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, ressorteren 

niet onder de gevallen waarin krachtens het Gerechtelijk Wetboek een persoonlijke verschijning 

verplicht is. De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat zij zich niet door haar raadsman kan laten 

vertegenwoordigen noch dat haar beroep niet zal worden behandeld op grond van het loutere feit dat zij 

zich door haar raadsman laat vertegenwoordigen. Daarenboven laten moderne communicatiemiddelen 

de verzoekende partij toe om haar beroep bij de rechtbank in overleg met haar raadsman grondig voor 

te bereiden en hem alle nodige documenten en informatie te bezorgen. De verzoekende partij maakt 

niet aannemelijk dat zij niet over een effectief rechtsmiddel zal kunnen beschikken. 

 

De Raad merkt in dit verband nog op dat in het geval de procedure bij de familierechtbank ertoe zou 

leiden dat de wettelijke samenwoning alsnog geregistreerd mag worden, de verzoekende partij een 

visumaanvraag kan indienen bij de voor haar bevoegde Belgische vertegenwoordiging. 

 

Waar de verzoekende partij stelt dat de gemachtigde, waar hij het advies van de procureur des Konings 

van Antwerpen volgt, heeft nagelaten een eigen afweging te maken, merkt de Raad op dat uit de 

motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij zich voor haar eigen onderzoek, 

standpunt en beslissing inzake de verblijfsaanvraag van verzoeker op basis van artikel 47/1, 1° van de 

vreemdelingenwet geheel op het advies van de procureur des Konings van het parket te Antwerpen 

heeft gebaseerd. Ze heeft de motieven van dit advies integraal overgenomen en eigen gemaakt, waarna 

ze besluit dat uit dit advies blijkt dat de verzoekende partij niet de intentie heeft om een duurzame 

affectieve levensgemeenschap op te bouwen met haar partner. De verwerende partij meent dat 

aangezien de verzoekende partij en haar Nederlandse partner niet geloofwaardig waren als koppel 

binnen het kader van de voorgenomen wettelijke samenwoning, ze dat evenmin zijn als feitelijke 

partners. Volgens de verwerende partij misbruikt de verzoekende partij de procedure van feitelijk 

partnerschap louter om een verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen. De documenten die de 

verzoekende partij voorlegde in het kader van de verblijfsaanvraag doen volgens de verwerende partij 

geen afbreuk aan voorgaande vaststellingen. Uit deze motivering en de vermelding van de door de 

verzoekende partij bij de aanvraag voorgelegde stukken blijkt dat de verwerende partij wel degelijk heeft 

gemotiveerd omtrent de voorgelegde stukken. De verzoekende partij maakt overigens niet aannemelijk 

dat de beoordeling van de verwerende partij dat de door de verzoekende partij voorgelegde stukken de 

beoordeling van de beweerde relatie niet kunnen weerleggen, kennelijk onredelijk zou zijn.  

 

Ten slotte merkt de Raad op dat de verzoekende partij de volgende motieven van het bevel om het 

grondgebied te verlaten niet betwist: “Aan betrokkene wordt het bevel gegeven het grondgebied van het 

Rijk te verlaten binnen 30 dagen. Wettelijke basis artikel 7§1, 2° van de wet van 15.12.1980: legaal 

verblijf in België is verstreken.   Hierbij werd wel degelijk rekening gehouden met art. 74/13 van de wet 

van 15.12.1980. Van gemeenschappelijke kinderen is geen sprake, noch van een medische 

problematiek in hoofde van betrokkene. (…) Het bevel om het grondgebied te verlaten is een logisch 

gevolg van het niet voldoen aan de verblijfsvoorwaarden: immers indien het lang verblijf niet kan worden 

toegestaan en er geen andere rechtsgrond is waardoor betrokkene alsnog legaal in België zou kunnen 

verblijven, wat hier het geval is, is een   bevel het enige alternatief.”. Zij blijven dan ook overeind.  

 

Uit voorgaande bespreking is gebleken dat de verzoekende partij de schending van de door haar 

opgeworpen bepalingen en beginselen niet aannemelijk heeft gemaakt, noch heeft zij aannemelijk 

gemaakt dat de bestreden beslissing op kennelijk onredelijke wijze werd genomen.  
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Het tweede middel is niet gegrond.  

 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij 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. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

6. Kosten 

 

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

partij.  

 

Het door de verzoekende partij onverschuldigd gekweten rolrecht ten belope van 186 dient te worden 

terugbetaald. 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1. 

 

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

 

Artikel 2. 

 

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

 

Artikel 3. 

 

Het door de verzoekende partij onverschuldigd gekweten rolrecht ten belope van 186 dient te worden 

terugbetaald. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht augustus tweeduizend negentien door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT J. CAMU 

 


