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 nr. 225 813 van 9 september 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat Y. CHALLOUK 

Abdijstraat 234 

2020 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door 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 Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 5 juni 2019 heeft 

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

van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

van 20 mei 2019 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 1 juli 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 augustus 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat Y. CHALLOUK verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 29 januari 2019 dient de verzoekende partij een aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie op grond van artikel 47/1 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). 

 

1.2. Op 20 mei 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en 

van Asiel en Migratie een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel 

om het grondgebied te verlaten. 
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Dit is de bestreden beslissing, met de volgende motieven: 

 

“(…) 

In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid gelezen in combinatie met artikel 58 of 69ter 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 20.05.2019 werd ingediend door:  

 

Naam: O. 

Voornamen: S. O.  

Nationaliteit: Nigeria  

Geboortedatum: 22.10.1971  

Geboorteplaats: Benin City  

Identificatienummer in het Rijksregister: (…)  

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 ander 

familielid van een burger van de Unie. Betrokkene vroeg op 29.01.2019 gezinshereniging aan met zijn 

aangehaalde feitelijke partner, zijnde A. F. P., van Nederlandse nationaliteit, met rijksregisternummer 

(…), op basis van artikel 47/1, 1° van de wet van 15.12.1980.  

Artikel 47/3 van de wet van 15.12.1980 stelt dat ‘de andere familieleden bedoeld in artikel 47/1, 1°, 

moeten het bestaan bewijzen van een relatie met de burger van de Unie die zij willen begeleiden of bij 

wie zij zich willen voegen en ook het duurzaam karakter van die relatie’.  

 

Volgende bewijsstukken werden voorgelegd ter staving van de aangehaalde duurzame relatie:  

- reispaspoort Nigeria (A07960821) op naam van betrokkene, afgeleverd op 22.05.2017 te Brussel  

- foto’s dd. 17.01.2016, 25.12.2016, 05.02.2017, 27.02.2017, 17.04.2017, 03.05.2017, 14.05.2017, 

11.06.2017, 12.06.2017, 25.07.2017, 28.06.2017, 27.07.2017: uit deze foto’s, waarbij betrokkene samen 

met de referentiepersoon wordt afgebeeld, kan niet uitgemaakt worden in welke context ze precies zijn 

genomen. Het zijn momentopnames, die weliswaar een bepaalde periode beslaan, maar waarvan toch 

niet zonder meer gesteld kan worden dat ze afdoende blijk geven van een duurzame affectieve relatie.  

 

Uit de voorgelegde foto’s blijkt dat betrokkene en de referentiepersoon elkaar kennen sedert minstens 

begin  2016. Echter, louter elkaar kennen is geen afdoende bewijs dat beiden ook een partnerrelatie met 

elkaar onderhouden sinds deze datum.  

 

Op basis van de voorgelegde stukken is zowel de voorgehouden affectieve partnerrelatie tussen 

betrokkenen, als het aangehaalde duurzame karakter ervan, onvoldoende bewezen. Indien betrokkene, 

zoals hij voorhoudt, werkelijk een duurzame feitelijke relatie heeft met de referentiepersoon, kan van 

hem redelijkerwijze worden aangenomen dat hij meer en meer overtuigende stukken kan voorleggen. 

Aan de hand van de beschikbare gegevens kan niet vastgesteld worden wanneer en hoe betrokkenen 

elkaar hebben leren kennen, of zij gedurende een bepaalde periode voor de aankomst van betrokkene 

in België reeds intensief en regelmatig contact onderhielden, of zij elkaar familie en vrienden kennen, …  

 

Uit de gegevens van het Rijksregister blijkt dat betrokkene op 21.12.2017 officieel gedomicilieerd werd 

op het adres van de referentiepersoon. Louter het feit dat betrokkene en de referentiepersoon een 

gemeenschappelijke verblijfsplaats hebben, kan niet worden aanvaard als afdoende bewijs van het 

bestaan van een duurzame partnerrelatie en/of van een gezinsleven.  

 

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

15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging. 

 

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

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van:  
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“artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen (hierna: Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen), artikel 47/1 juncto artikel 

47/3 juncto artikel 62 van de Vreemdelingenwet, schending van het zorgvuldigheids- en 

redelijkheidsbeginsel en schending materiele motiveringsplicht”. 

 

Het eerste middel wordt toegelicht als volgt: 

  

“Geschonden bepalingen en bespreking: 

 

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

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

worden gemotiveerd.  

 

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

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

de juridische motivering dienen te worden opgenomen. Bovendien dient de motivering afdoende te zijn. 

 

Zo stipuleert artikel 62 van de Vreemdelingenwet het volgende: 

 

“De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed.[…]” 

 

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

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

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

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

 

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

duidelijk dat: 

a) De administratieve beslissing uitdrukkelijk dient gemotiveerd te worden; 

b) In de motivering (opgenomen in de betrokken administratieve beslissing – in casu de bestreden 

beslissing d.d. 20.05.2019) zowel de feitelijke als de juridische gronden dienen vermeld te worden; 

c) De motivering afdoende dient te zijn; 

 

De administratieve beslissing is slechts afdoende gemotiveerd wanneer de aangehaalde motieven 

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

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

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

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

vechten. 

 

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

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

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

 

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

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

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

11 juni 2009, punt 2.4.).  

 

Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel wanneer men zich tevergeefs afvraagt 

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

geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men na lectuur ervan 

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het is de taak van Uw Raad om het oordeel 

van het bestuur onwettig te bevinden wanneer de administratieve beslissing tegen alle redelijkheid 

ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief 

volkomen ontbreekt (R.v.St. n° 82.301 van 20 september 1999; R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 

2010; R.v.V. arrest nr. 28602 van 11 juni 2009, punt 2.3. in fine en R.v.V. arrest nr. 28599 van 11 juni 

2009, punt 2.4. in fine). Met betrekking tot de uiteenzetting inzake het zorgvuldigheidsbeginsel verwijst 

verzoekster naar zijn uiteenzetting in het eerste middel van huidig verzoekschrift.  
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De materiële motiveringsplicht houdt grosso modo in dat iedere bestuurshandeling moet gedragen 

worden door motieven die in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en met andere woorden gecontroleerd 

kunnen worden aan de hand van (overtuigings)stukken uit het (administratief) dossier. 

 

Artikel 47/1 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° ; 

2° de niet in artikel 40bis, § 2, bedoelde familieleden die, in het land van herkomst, ten laste zijn of deel 

uitmaken van het gezin van de burger van de Unie; 

3° de niet in artikel 40bis, § 2, bedoelde familieleden die wegens ernstige gezondheidsredenen een 

persoonlijke verzorging door de burger van de Unie strikt behoeven. […]”  

 

Artikel 47/3 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. 

[…]” 

 

In casu is de bestreden beslissing van 20/05/2019 op een niet-afdoende wijze gemotiveerd, daar 

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

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

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

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

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

punt 2.3.).  

 

Bovendien is de bestreden beslissing in strijd met de bewoordingen van artikel 47/3 § 1 van de 

Vreemdelingenwet en met de in het eerste middel opgenomen bepalingen en/of beginselen. 

 

De zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vereist dat de verwerende partij slechts na een behoorlijk 

onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag nemen (Cf. 

R.v.V. arrest n° 28599 van 11 juni 2009, punt 2.4.). Overigens staat ook vast dat het 

redelijkheidsbeginsel Uw Raad toestaat de bestreden beslissing onwettig te bevinden wanneer het 

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

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

 

Verwerende partij stelt het volgende vast in de bestreden beslissing van 20/05/2019: 

 

- dat verzoeker niet zou voldoen aan de vereiste voorwaarden om te genieten van een recht op verblijf 

van meer dan drie maanden; 

- dat verzoeker niet heeft aangetoond een “duurzame relatie” te onderhouden met zijn Nederlandse 

partner; 

- dat  de door verzoeker en zijn Nederlandse partner bijgebrachte bewijsstukken “onvoldoende” zijn om 

van een duurzame relatie te kunnen spreken; 

 

Verder dient opgemerkt te worden dat de andere voorwaarden voor “gezinshereniging” van verzoeker 

met zijn Nederlandse partner door verwerende partij niet worden betwist. 

 

Ten eerste dient verwezen te worden naar de bewoordingen zelf van artikel 47/1, 1° van de 

Vreemdelingenwet. Verzoeker voldoet aan deze vereiseten, immers verzoeker is noch gebonden door 

een huwelijk, noch door een wettelijke samenwoning. 

 

Ten tweede dient verwezen te worden naar de bewoordingen van artikel 47/3 § 1 van de 

Vreemdelingenwet. 
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Kortom behelst artikel 47/3 § 1 concreet de volgende cumulatieve voorwaarden: 

 

1) Verzoeker moet aantonen dat hij de referentiepersoon (Eu onderdaan) wenst te begeleiden of te 

vervoegen; 

 

En 

 

2) Verzoeker een duurzame relatie dient aan te tonen met de referentiepersoon (EU onderdaan); 

 

En 

 

3) Het bewijs van de duurzaamheid van het karakter van de relatie vrij kan leveren (elk passend 

bewijsmiddel) (vrije bewijsvoering); 

 

En 

 

4) De Dienst Vreemdelingenzaken (lees: verwerende partij) moet (lees in artikel 47/3: Bij het 

onderzoek naar het duurzame karakter van de relatie houdt de minister of zijn gemachtigde […]) in het 

bijzonder (lees: inzonderheid) rekening houden met: 

 

A) de intensiteit van de banden tussen de partners; 

 

En 

 

B) de duur van de banden tussen de partners; 

 

En 

 

C) de stabiele aard van de banden tussen de partners; 

 

Verzoeker toont minstens aan dat hij een stabiele, intense en duurzame relatie heeft met zijn 

Nederlandse partner en dit sinds minstens 2016. Dit gegeven wordt niet betwist door verwerende partij. 

 

Uit de door verzoeker bijgebrachte stukken (zijnde gedateerde foto’s over een periode van bijna 24 

maanden (2016 en 2017)) blijkt dit genoegzaam te zijn bewezen. 

 

Minstens is er sprake van een intense, stabiele en duurzame relatie tussen verzoeker en zijn partner.  

 

De duurzaamheid mag met elk passend middel worden aangetoond.  

 

Hoewel de bewijsvoering vrij is, en de verwerende partij in casu een discretionaire vrijheid heeft om 

bepaalde bewijselementen als “voldoende” (lees: duurzaam, intens en stabiel) te bestempelen 

(aanvaarden), dan nog gebied de voorzichtigheid en de redelijkheid dat de bewijsvoering niet mag 

ingeperkt worden tot bewijselement die louter betrekking zouden hebben op situaties waarbij betrokken 

(lees: partners) elkaar slechts “in persoon” hebben samen gehad. Dit is immers in strijd met de 

bewoordingen  van artikel 47/3 § 1 van de Vreemdelingenwet.  

 

Verwerende partij beperkt daarmee de letter van de wet, doordat de bewijsvoering ingeperkt wordt tot 

bewijsstukken waarbij personen “in persoon” de duurzaamheid van hun relatie kunnen aantonen, terwijl 

de wet duidelijk stelt dat het bewijs kan geleverd worden met ‘elk passend middel’. 

 

Verder kan verwezen worden naar artikel 47/3 § 1 in fine waarbij verwerende partij – alvorens een 

beslissing te nemen – (1) de intensiteit (van de banden tussen de partners), (2) de duur (van de banden 

tussen de partners) en (3) de stabiele aard (van de banden tussen de partners) MOET nagaan.  

 

Dit is een verplichting voor verwerende partij. Uit de bestreden beslissing blijkt niet met zoveel woorden 

dat verwerende partij - rekening houdend met de beschikbare stukken van het administratief dossier – 

heeft onderzocht of dat deze stukken al dan niet aantonen of de banden tussen de partners (1) al dan 

niet van die aard zijn dat ze al dan niet intens zouden zijn, (2) al dan niet van die aard zijn dat zij al dan 

niet duurzaam zouden zijn en (3) al dan niet van die aard zijn dat ze al dan niet stabiel zouden zijn. Om 

deze reden, schendt verwerende partij eveneens artikel 47/3 § 1 in fine van de Vreemdelingenwet. 
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Dat bovendien verzoeker een Nederlandse partner heeft;  

 

In de bestreden beslissing wordt met geen woord gerept over de gang van zaken inzake het 

verblijfsdossier van verzoeker. Verzoeker tracht helemaal niet te onderduiken. Verzoeker heeft 

gewoonweg een verblijfsprocedure  ingediend in 2017 en de Stad Antwerpen erkent hem in het bezit te 

hebben gesteld van een F-kaart geldig voor 5 jaren. Het is omdat men zijn verblijfskaart op 29/01/2019 

heeft ingetrokken, nadat nota bene hij werd uitgenodigd en vrijwillig heeft aangeboden dat hij om 

praktische redenen een nieuwe aanvraag heeft ingediend. 

 

Er is geenszins sprake van onderduiken. De bestreden beslissing bevat niet de volledige waarheid, 

terwijl verwerende partij daarvan op de hoogte is, om minstens behoorde te zijn. 

 

Overigens blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat de door hem bijgebrachte foto’s wel 

gedateerd zijn: 

 

- Periode 2016 (terug te winden om de linker of rechter rand van de foto’s); 

 

- Periode 2017 (terug te winden om de linker of rechter rand van de foto’s); 

 

Overigens wordt helemaal geen rekening gehouden met het gegeven dat verzoeker in het bezit was van 

een F-kaart en dus steeds in de veronderstelling was dat zijn adres in orde was en steeds feitelijk met 

zijn partner heeft samengewoond. 

 

Verzoeker heeft afdoende aangetoond een duurzame relatie met zijn Nederlandse partner te hebben. 

 

Het is niet omdat men het recht heeft om een nieuwe aanvraag in te dienen dat met zich tracht te 

onttrekken of tracht onder te duiken. Na lezing van huidig dossier blijkt de motivering van verwerende 

partij te falen in rechte en in feite.  

 

In casu heeft verzoeker genoegzaam aangetoond aan de hand van objectieve stukken dat verzoeker 

met zijn Nederlandse partner een relationele band heeft, met haar een relatie onderhoud, en thans in 

België ook steeds samenwoont, voldoet verzoeker aan de voorwaarden van artikel 47/1, 1° juncto artikel 

47/3 van de Vreemdelingenwet.  

 

De modus operandi van verwerende partij is kennelijk onzorgvuldig en kennelijk onredelijk.  

 

Er dient minstens te worden vastgesteld dat artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering 

Bestuurshandelingen, artikel 62  en artikel 47/1 juncto artikel 47/3 van de Vreemdelingenwet, het 

zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht schromelijk met de voeten 

werden getreden. De handelswijze van de verwerende partij getuigt van een kennelijk onredelijk en een 

kennelijk onzorgvuldig bestuur. De bestreden beslissing is om die redenen niet afdoende gemotiveerd.  

 

Om al deze redenen dient de bestreden beslissing vernietigd te worden.” 

 

2.1.2. Uit de lezing van het middel blijkt dat de verzoekende partij vooreerst een uitgebreide theoretische 

uiteenzetting geeft over de door haar aangehaalde beginselen van behoorlijk bestuur en de rechtsregels 

die zij als geschonden beschouwt.  

 

2.1.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht is vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en in de 

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

bestuurshandelingen. Het doel is de bestuurde in te lichten over de redenen waarom het bestuur zo 

beslist. De verzoeker moet in staat zijn te oordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen 

waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de 

overheid de juridische en feitelijke overwegingen te melden, die de grond zijn van een beslissing en dit 

op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. In dit geval geeft de bestreden 

beslissing de juridische grondslag weer: de artikelen 47/1, 1° en 47/3 van de Vreemdelingenwet. De 

bestreden beslissing geeft de feitelijke reden weer: uit de voorgelegde stukken (foto’s en paspoort) blijkt 

dat de verzoekende partij haar partner minstens sedert begin 2016 kent en op hetzelfde adres zijn 

ingeschreven in het Rijksregister sinds 21 december 2017. Dit is niet een afdoende bewijs van het 
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bestaan van een duurzame partnerrelatie of van een gezinsleven. De voorwaarde, voorzien in artikel 

47/1, 1° van de Vreemdelingenwet, is niet afdoende aangetoond. 

 

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

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen. Het 

doel van de formele motiveringsplicht is bereikt (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103). 

 

2.1.4. De verzoekende partij voert de schending aan van de materiële motiveringsplicht. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) is niet bevoegd om zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid 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 onderzoek naar de schending van de materiële motiveringsplicht verricht de Raad in het kader van 

de volgende bepalingen. 

 

Artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet luidt: 

 

“Als andere familieleden van een burger van de Unie worden beschouwd : 

1° de partner met wie de burger van de Unie een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft en die niet 

bedoeld wordt in artikel 40bis, § 2, 2° ; 

2° de niet in artikel 40bis, § 2, bedoelde familieleden die, in het land van herkomst, ten laste zijn of deel 

uitmaken van het gezin van de burger van de Unie; 

3° de niet in artikel 40bis, § 2, bedoelde familieleden die wegens ernstige gezondheidsredenen een 

persoonlijke verzorging door de burger van de Unie strikt behoeven.” 

 

Artikel 47/2 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Onverminderd de bepalingen van dit hoofdstuk, zijn de bepalingen van hoofdstuk I over de in artikel 

40bis bedoelde familieleden van een burger van de Unie van toepassing op de andere familieleden 

bedoeld in artikel 47/1.” 

 

Artikel 47/3 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 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. 

§ 2 

De andere familieleden bedoeld in artikel 47/1, 2°, moeten bewijzen dat zij ten laste zijn van de burger 

van de Unie die zij willen begeleiden of bij wie zij zich willen voegen of dat zij deel uitmaken van zijn 

gezin. 

De documenten die aantonen dat het andere familielid ten laste is of deel uitmaakt van het gezin van de 

burger van de Unie moeten uitgaan van de bevoegde overheden van het land van oorsprong of van 

herkomst. Bij ontstentenis hiervan, kan het feit ten laste te zijn of deel uit te maken van het gezin van de 

burger van de Unie bewezen worden met elk passend middel. 

§ 3 

De andere familieleden bedoeld in artikel 47/1, 3°, moeten bewijzen dat omwille van ernstige 

gezondheidsredenen, zij een persoonlijke verzorging door de burger van de Unie die zij willen 

vergezellen of bij wie zij zich willen voegen, strikt behoeven.” 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel verplicht de overheid om haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor 

te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 

februari 2007, nr. 167.411). Dit houdt ook in dat zij zich moet steunen op alle gegevens en dienstige 

stukken. 
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De overheid moet zich afdoende informeren over alle relevante elementen. 

 

De zorgvuldigheidsplicht geldt ook voor de rechtsonderhorige of, in het kader van een wederkerig 

bestuursrecht, de burger. In het kader van verblijfsaanvraag rust de bewijslast bij de aanvrager die   

zorgvuldig moet zijn bij het indienen van de aanvraag en alle relevante stukken en elementen moet 

aanbrengen zodat de gemachtigde kan beoordelen of hij voldoet aan de wettelijke voorwaarden. De 

verplichting die in dit geval rust op de verzoekende partij, kadert bijgevolg in de wederkerige 

zorgvuldigheidsverplichting (RvS 28 april 2008, nr. 182.450).  

 

De Raad mag zich bij het beoordelen van de redelijkheid van de genomen beslissing niet in de plaats 

stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt te dezen slechts over een marginale 

toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing strijdig met het redelijkheidsbeginsel kan 

bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat geen enkele redelijk oordelende overheid 

die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931). 

 

2.1.5. Concreet betwist de verzoekende partij de motieven die samengevat erop wijzen dat: “- dat 

verzoeker niet zou voldoen aan de vereiste voorwaarden om te genieten van een recht op verblijf van 

meer dan drie maanden; 

- dat verzoeker niet heeft aangetoond een “duurzame relatie” te onderhouden met zijn Nederlandse 

partner; 

- dat  de door verzoeker en zijn Nederlandse partner bijgebrachte bewijsstukken “onvoldoende” zijn om 

van een duurzame relatie te kunnen spreken;” 

 

De verzoekende partij meent dat zij aantoonde een stabiele, intense en duurzame relatie te hebben 

gehad (en heeft) met haar partner. De bijgebrachte foto’s bewijzen dit genoegzaam. Zij wijst erop dat 

soortgelijke relatie met elk passend middel mag bewezen worden, wat correct is. Zij verwijt de 

verwerende partij de bewijsvoering in te perken tot bewijsstukken waarbij personen “in persoon” de 

duurzaamheid moeten aantonen. De verwerende partij heeft volgens haar de plicht de intensiteit, het 

duurzaam karakter en het stabiel karakter van de relatie na te gaan, temeer de verzoekende partij een 

Nederlandse partner heeft. 

 

De redenering van de verzoekende partij kan niet gevolgd worden. Alhoewel het duurzame karakter van 

een relatie inderdaad met elk passend middel kan bewezen worden, blijkt uit de lezing van de hierboven 

geciteerde bepalingen dat de duurzame relatie deugdelijk moet bewezen zijn (artikel 47/1, 1° en 47/3, 

§1, van de Vreemdelingenwet). Uit deze bepalingen blijkt overduidelijk dat de bewijslast op de 

schouders van de verzoekende partij rust. Het komt derhalve de verzoekende partij toe op deugdelijke 

wijze te bewijzen dat de relatie duurzaam is. 

 

Zoals weergegeven in de bestreden beslissing heeft de verzoekende partij over haar relatie foto’s 

bijgebracht. Over deze foto’s motiveert de bestreden beslissing: 

 

“(…) 

Volgende bewijsstukken werden voorgelegd ter staving van de aangehaalde duurzame relatie:  

- reispaspoort Nigeria (A07960821) op naam van betrokkene, afgeleverd op 22.05.2017 te Brussel  

- foto’s dd. 17.01.2016, 25.12.2016, 05.02.2017, 27.02.2017, 17.04.2017, 03.05.2017, 14.05.2017, 

11.06.2017, 12.06.2017, 25.07.2017, 28.06.2017, 27.07.2017: uit deze foto’s, waarbij betrokkene samen 

met de referentiepersoon wordt afgebeeld, kan niet uitgemaakt worden in welke context ze precies zijn 

genomen. Het zijn momentopnames, die weliswaar een bepaalde periode beslaan, maar waarvan toch 

niet zonder meer gesteld kan worden dat ze afdoende blijk geven van een duurzame affectieve relatie.  

 

Uit de voorgelegde foto’s blijkt dat betrokkene en de referentiepersoon elkaar kennen sedert minstens 

begin  2016. Echter, louter elkaar kennen is geen afdoende bewijs dat beiden ook een partnerrelatie met 

elkaar onderhouden sinds deze datum.  

 

Op basis van de voorgelegde stukken is zowel de voorgehouden affectieve partnerrelatie tussen 

betrokkenen, als het aangehaalde duurzame karakter ervan, onvoldoende bewezen. Indien betrokkene, 

zoals hij voorhoudt, werkelijk een duurzame feitelijke relatie heeft met de referentiepersoon, kan van 

hem redelijkerwijze worden aangenomen dat hij meer en meer overtuigende stukken kan voorleggen. 

Aan de hand van de beschikbare gegevens kan niet vastgesteld worden wanneer en hoe betrokkenen 

elkaar hebben leren kennen, of zij gedurende een bepaalde periode voor de aankomst van betrokkene 

in België reeds intensief en regelmatig contact onderhielden, of zij elkaar familie en vrienden kennen, … 
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(…)” 

 

Deze motieven vinden steun in het administratief dossier en zijn kennelijk redelijk. Foto’s op zich tonen 

niet aan dat de relatie duurzaam is en evenmin wanneer de relatie is begonnen. Het louter kennen van 

elkaar sinds 2016 is nog geen afdoende bewijs in dit geval van het bestaan van een duurzame 

partnerrelatie, terwijl de bestreden beslissing kennelijk redelijk oordeelt dat het officieel gedomicilieerd 

zijn op eenzelfde adres sinds 21 december 2017 evenmin afdoende is omdat een gemeenschappelijke 

domicilie op zich niet het bestaan van een duurzame relatie bewijst. 

 

Zoals de bestreden beslissing opmerkt ten titel van voorbeeld, blijkt uit het administratief dossier niet dat 

er gegevens voorhanden zijn wanneer en hoe een relatie gestart is, of voor de komst van de 

verzoekende partij in België al een periode bestond van intensieve en regelmatige contacten, of zij 

elkaars familie en vrienden kennen, enz. Het komt de Raad voor dat de verzoekende partij zelf 

onzorgvuldig is geweest. 

 

Uit de bewoordingen van de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat op basis van de voorgelegde 

stukken de verwerende partij een onderzoek verrichtte, ook in toepassing van artikel 47/3 , §1 in fine 

van de Vreemdelingenwet, en de intensiteit naging. De bestreden beslissing stelt evenmin dat de foto’s 

niet zouden gedateerd zijn, wel integendeel. 

 

Voorts betwist de verzoekende partij niet dat haar aanvraag werd ingediend in toepassing van artikel 

47/1 en volgende van de Vreemdelingenwet zodat de verwerende partij terecht een onderzoek verrichtte 

naar de toepassing van deze bepalingen. 

 

Waar de verzoekende partij stelt niet onder te duiken, kan de Raad enkel vaststellen dat geen enkel 

motief in de bestreden beslissing een onderduiken suggereert. 

 

Waar de verzoekende partij de volgende kritiek levert: “In de bestreden beslissing wordt met geen 

woord gerept over de gang van zaken inzake het verblijfsdossier van verzoeker. Verzoeker tracht 

helemaal niet te onderduiken. Verzoeker heeft gewoonweg een verblijfsprocedure  ingediend in 2017 en 

de Stad Antwerpen erkent hem in het bezit te hebben gesteld van een F-kaart geldig voor 5 jaren. Het is 

omdat men zijn verblijfskaart op 29/01/2019 heeft ingetrokken, nadat nota bene hij werd uitgenodigd en 

vrijwillig heeft aangeboden dat hij om praktische redenen een nieuwe aanvraag heeft ingediend.”, is dit 

niet relevant. 

 

Temeer blijkt uit het administratief dossier dat de verzoekende partij tegen deze beslissing geen beroep 

heeft aangetekend en het thans de Raad niet toekomt eerdere definitieve beslissingen (waaronder de 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden van 18 juni 2018, met kennisgeving op 

29 januari 2019, ten gevolge waarvan een attest van afneming op 29 januari 2019 ook ter kennis is 

gebracht aan de verzoekende partij) in vraag te stellen. 

 

De bestreden beslissing besluit terecht dat de duurzaamheid van de relatie niet voldoende is bewezen. 

Het oordeel is correct en kennelijk redelijk. 

 

De verzoekende partij maakt derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing 

is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. De schending van de artikelen 47/1 en 47/3 van de Vreemdelingenwet en van 

de materiële motiveringsplicht is niet aangetoond. De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat de 

bestreden beslissing onzorgvuldig werd genomen of zonder rekening te houden met de voorgelegde 

stukken. De verzoekende partij toont evenmin concreet aan met welk dienstig gegeven geen rekening is 

gehouden. De Raad stelt niet een kennelijke onredelijkheid vast. 

 

2.1.6. Uit het voorgaande blijkt dat het eerste middel ongegrond is. De aan het verzoekschrift 

toegevoegde stukken doen hieraan geen afbreuk. 

 

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

Europees Verdrag tot Bescherming voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het 

EVRM) en van het hoorrecht. 
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Het tweede middel wordt als volgt toegelicht: 

 

“Artikel 8 van het EVRM bepaalt dat: 

 

“Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

 

Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht 

dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van ’s 

lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de 

openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 

zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Het recht op een gezinsleven dat geput kan worden uit artikel 8 van het EVRM sluit niet uit dat de 

overheid, gelet op het tweede lid van artikel 8 van het EVRM, zich in het gezinsleven mengt op 

voorwaarde dat dit gebeurt via een maatregel die voorzien is bij de wet, dat de inmenging noodzakelijk 

is in een democratische samenleving en dat een legitiem doel wordt nagestreefd.  

 

Echter is het zo dat de bestreden beslissing op geen enkele wijze in evenredigheid is met de grote 

schade die zij aanricht aan het hele gezin.  

 

De bestreden beslissing is echter enkel onrechtmatig wanneer zij het resultaat is van een kennelijk 

onredelijk handelen, en wanneer het voordeel dat de overheid uit de bestreden beslissing zou putten, 

buiten elke redelijke verhouding staat tot het nadeel dat de verzoekende partij erdoor ondergaat.  

 

Dat bovendien verzoeker een Nederlandse partner heeft waarmee hij een duurzame relatie heeft; Dit 

betekent concreet dat verzoeker nog steeds zijn verblijfstoestand kan regulariseren en conform artikel 

47/1 van de Vreemdelingenwet en artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit een aanvraag 

gezinshereniging kan doen.  

 

Dat verzoeker de Nigeriaanse nationaliteit heeft. 

 

Dat verzoeker met zijn Nederlandse partner onder één dak samenwonen sinds2017 en een relatie 

onderhouden sinds 2016.  

 

Dat verzoeker en zijn Nederlandse verblijfsgerechtigde partner een gezinscel vormen in de zin van 

artikel 8 EVRM. Dat verzoeker minstens aantoont met haar partner een “huishouden” en een gezinscel 

te vormen daar zij hun relatie onderhielden. Dat hij thans in België een gezincel vormen waar blijkt dat 

zij op hetzelfde adres leven en wonen. 

 

Dat verzoeker met zijn in België verblijfsgerechtigde Nederlandse partner (die in het bezit is van een E-

kaart) een duurzame en hechte relatie heeft en dat deze relatie nog steeds verder duurt.  

 

Dat er wel degelijk relationele banden bestaan en dat deze reëel en actueel zijn. Dat zij allemaal onder 

één en hetzelfde dat samenleven. 

 

Dat verwerende partij geen enkele ernstige afweging heeft gemaakt van de persoonlijke belangen van 

het gezin van verzoeker. 

 

Bovendien is er sprake van een voldoende hechte relatie tussen verzoeker en diens Nederlandse 

partner. 

 

Het is nagenoeg onmogelijk voor verzoekster om in zijn land van oorsprong een familieleven te leiden, 

daar het centrum van zijn sociale, familiale en economische belangen zich in België bevinden.  

 

Gelet op dit alles maakt verzoeker minstens aannemelijk dat er sprake is van een kennelijk 

disproportionele en kennelijk onredelijke beslissing, dewelke in strijd is met de bepalingen en de geest 

van artikel 8 EVRM. 

 

Dat verzoeker een gezinsleven heeft in de zin van artikel 8 EVRM met zijn Nederlandse partner. Dat van 

al deze elementen in het kader van de administratieve aanhouding en de bestreden beslissing helemaal 
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geen enkel woord wordt aangetroffen. Dat zeker het gegeven dat verzoeker in het bezit was van een F-

kaart nergens terug te vinden is in de bestreden beslissing. 

 

Dat ondanks deze elementen, de Dienst Vreemdelingenzaken niet getuigt van een proportioneel en 

zorgvuldig handelen; 

 

Dat er dan ook een schending voorhanden is van artikel 8 EVRM, daar met het gezinsleven van 

verzoeker door verwerende partij schromelijk met de voeten werd gestreden. 

 

Bovendien is er sprake van een voldoende hechte relatie tussen de verzoeker en zijn Nederlandse 

partner.  Het is nagenoeg onmogelijk of alleszins bijzonder moeilijk voor verzoeker om op basis van 

deze opgebouwde relatie in zijn land van oorsprong een familieleven te leiden, daar het centrum van zijn 

sociale, familiale en economische belangen zich in België bevinden.  

 

Gelet op dit alles maakt verzoeker minstens aannemelijk dat er sprake is van een kennelijk 

disproportionele en kennelijk onredelijke beslissing, dewelke in strijd is met de bepalingen en de geest 

van artikel 8 EVRM. 

 

Minstens is er een schending van artikel 8 EVRM vast te stellen; 

 

Met betrekking tot de schending van het hoorrecht: 

 

In een arrest van 11 december 2014 benadrukt het Hof van Justitie dat een onwettig verblijvende 

derdelander het recht heeft om gehoord te worden vooraleer een EU-lidstaat een terugkeerbesluit 

aflevert (HvJ dd. 11/12/2014, Kamer 5, zaak C 249/13, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=NL&text=&pageIndex=0&part=1&mod

e=lst&docid=160563&occ=first&dir=&cid=438823#Footnote* ). Het Hof verduidelijkt ook de draagwijdte 

van dit hoorrecht. 

 

In een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 5 september 2014, arrest n° 128856 

(http://www.kruispuntmi.be/sites/default/files/rvv_128856.pdf) stelt de Raad inzake het Hoorrecht het 

volgende: 

 

(… )  

 

Het is redelijk wanneer een administratieve overheid een ingrijpende beslissing wenst te nemen (in 

casu: “Beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het 

grondgebied te verlaten” (conform bijlage 20)) dat zij eerst minstens betrokkenen uitnodigen om 

eventuele bijkomende stukken (bv, tewerkstelling, opleiding, gezondheid, familieleven (bv. 

zwangerschap, andere familieleden), etc.) binnen te brengen, die eventueel verweerder op tot een 

andere beslissing zouden hebben kunnen leiden. 

 

Het is toch redelijk, wanneer een administratieve overheid met vragen/onduidelijkheden zit, zij dan ook 

de rechtsonderhorige hiervan in kennis stelt en op basis van de bekomen gegevens documenten 

waaruit de antwoorden al dan niet moeten blijken, een oordeel kan vormen. Verzoeker is in casu 

helemaal niet gehoord geweest door verweerder (DVZ Brussel).  

 

De modus operandi van verwerende partij is kennelijk onzorgvuldig en kennelijk onredelijk en schendt 

de in het middel aangehaalde bepalingen en beginselen.  

 

Verzoeker werd niet verder ondervraagt noch gehoord over haar persoonlijk en familiale situatie zodat 

de Dienst Vreemdelingenzaken belangrijke informatie (lees: het gegeven dat hij reeds in het bezit was 

van een F-kaart) niet in overweging heeft kunnen nemen). 

 

Zodoende werd het hoorrecht in combinatie met artikel 8 EVRM geschonden.” 

 

2.2.2. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  
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2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”  

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven. 

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in 

de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden 

beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven, 

dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (EHRM 31 

oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 61). 

 

De verzoekende partij die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, zal vooreerst het 

bestaan moeten aantonen van het privé- en/of het familie- en gezinsleven waarop zij zich beroept, en dit 

op voldoende nauwkeurige wijze, in acht genomen de omstandigheden van de zaak. 

 

Uit de bespreking van het eerste middel blijkt dat de verzoekende partij niet afdoende aantoonde een 

duurzame relatie te hebben met haar voorgehouden partner en evenmin blijkt dat de verzoekende partij 

dermate nauwe banden aantoont met de referentiepersoon, dat er sprake is van een door artikel 8 van 

het EVRM beschermingswaardig familieleven. 

 

De Raad wijst erop dat artikel 8 van het EVRM enkel effectief beleefde nauwe persoonlijke banden 

beoogt. Dit aspect is onduidelijk: uit het voorleggen van foto’s en het samen gedomicilieerd zijn met een 

Nederlandse referentiepersoon, kunnen nauwe persoonlijke banden op zich niet blijken. Zo dergelijke 

banden bestaan, staat het de verzoekende partij vrij dit aan te tonen en een nieuwe aanvraag in te 

dienen. Gelet op de bespreking van het eerste middel toont de verzoekende partij het bestaan van 

dergelijke banden niet aan. 

 

Artikel 8 houdt het recht in op een persoonlijke ontwikkeling, alsook het recht om relaties aan te gaan en 

te ontwikkelen met andere personen en de buitenwereld in het algemeen. Het behelst aspecten van de 

sociale identiteit van een persoon (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 29 april 

2002, Pretty/Verenigd Koninkrijk, § 61). In die zin maakt het netwerk van persoonlijke, sociale en 

economische belangen onderdeel uit van het privéleven van elke persoon (EHRM 9 oktober 2003, 

Slivenko/Letland (GK), § 95-96). Het privéleven bestaat uit de optelsom van alle banden die de 

vreemdeling met de Belgische samenleving is aangegaan. In dit geval toont het onderdeel niet aan op 

welke wijze het privéleven van de verzoekende partij zou geschonden zijn en of al een 

beschermingswaardig privéleven werd opgebouwd sinds haar recente komst naar België. 

 

Er wordt opgemerkt dat ook in het middel de verzoekende partij enkel een vaag betoog houdt over haar 

privéleven. Het louter voorhouden dat de verzoekende partij wel een duurzame relatie heeft en dat 

België het centrum is van haar sociale, familiale en economische belangen, volstaat evenmin.  

 

De volgende opmerking van de verwerende partij in haar nota met opmerkingen is in dit geval correct: 

 

“Verweerder benadrukt dat de verzoekende partij tot tweemaal toe een aanvraag indiende tot vestiging 

op basis van artikel 47/1, 1° van de Vreemdelingenwet in functie van mevr. A. F.. Beide aanvragen 

werden geweigerd omdat op basis van de overgemaakte stukken werd vastgesteld dat zowel de 

voorgehouden affectieve partnerrelatie tussen de verzoekende partij en mevr. A. F. als het aangehaalde 

duurzame karakter niet konden worden aangetoond. Bovendien kan worden aangenomen dat de 

verzoekende partij, wanneer zij daadwerkelijk een duurzame relatie onderhoudt, redelijkerwijs meer en 

meer overtuigende stukken kan overmaken. Het is dan ook niet kennelijk onredelijk om aan te nemen 

dat de weigeringsbeslissingen een contra-indicatie vormen inzake het bestaan van een werkelijk 

gezinsleven.  

Terwijl, in elk geval, ook niet wordt aangetoond dat de relatie die de verzoekende partij heeft met de 

door haar voorgehouden partner voldoende hecht is om onder het toepassingsgebied van artikel 8 

EVRM te vallen.  
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Met haar kritiek gaat de verzoekende partij niet in op de gedegen motieven van de bestreden beslissing. 

De loutere bewering van de verzoekende partij alsdat zij een duurzame relatie onderhoudt met haar 

Nederlandse partner, toont niet aan de weigeringsbeslissing geen contra-indicatie zou vormen inzake 

het bestaan van een werkelijk gezinsleven. Terwijl er ook niet wordt aangetoond dat de ‘relatie’ die de 

verzoekende partij zou onderhouden met de door haar voorgehouden partner voldoende hecht is om 

onder het toepassingsgebied van artikel 8 EVRM te vallen.”  

 

Er kan geen kennelijk onredelijk of onrechtmatig handelen in de bestreden beslissing worden 

vastgesteld. Het louter “huishouding vormen” toont niet aan dat er een door artikel 8 van het EVRM 

beschermenswaardig gezinsleven is. Er is geen onzorgvuldig of disproportioneel handelen aangetoond. 

 

Met betrekking tot de afgeleverde F-kaart, nadien ingetrokken, kan de Raad enkel vaststellen dat de 

verzoekende partij geen beroep aantekende tegen deze beslissing of tegen de beslissing van 18 juni 

2018 (kennisgeving op 29 januari 2019), die de eerste aanvraag op dezelfde basis weigerde. Het attest 

van afneming (bijlage 37) met de verwijzing naar de eerste weigeringsbeslissing werd ook aan de 

verzoekende partij ter kennis gegeven op 29 januari 2019. De beslissing die oordeelt dat de afgifte van 

de F-kaart een materiële vergissing was, is inmiddels definitief. Het al dan niet in rekening brengen van 

dit gegeven is niet dienstig. 

 

Waar de verzoekende partij wijst op de toepassing van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM, 

betreft het in dit geval een situatie eerste toelating. Hierbij oordeelt het EHRM dat er geen inmenging is 

en geschiedt geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM.  

 

Ook dit onderdeel mist grond. 

 

Tot slot toont de verzoekende partij evenmin aan, zo zij al een door artikel 8 van het EVRM 

beschermenswaardig gezinsleven heeft, dat het onmogelijk of bijzonder moeilijk is dit gezinsleven elders 

te laten plaatsgrijpen. 

 

De verzoekende partij meent dat haar hoorrecht geschonden is. 

 

Dit beginsel van behoorlijk bestuur houdt in dat tegen niemand een ernstige maatregel kan worden 

getroffen die gegrond is op zijn persoonlijk gedrag en die van aard is om zijn belangen zwaar aan te 

tasten, zonder dat hem de gelegenheid wordt geboden om zijn standpunt op nuttige wijze te doen 

kennen (RvS 23 mei 2001, nr. 95.805; RvS 22 oktober 2001, nr. 100.007; RvS 18 mei 2006, nr. 

158.985; RvS 15 februari 2007, nr. 167.887). Bestuurshandelingen die een weigering inhouden om een 

door de verzoekende partij gevraagd voordeel te verlenen, zijn niet onderworpen aan tegenspraak, daar 

deze niet zijn gesteund op een tekortkoming van de betrokkene (RvS 15 februari 2007, nr. 167.887; I. 

Opdebeek, “De hoorplicht” in Beginselen van behoorlijk bestuur in Administratieve rechtsbibliotheek, 

Brugge, die Keure, 206, 247). De bestreden beslissing betreft het weigeren van een aanvraag voor een 

verblijfskaart van verblijf. Deze is niet gestoeld op een persoonlijke tekortkoming van de verzoekende 

partij, maar houdt een weigering in om een door haar gevraagd voordeel - m.n. verblijf in het Koninkrijk - 

te verlenen. Dus kan de verzoekende partij niet op een dienstige wijze de schending van de hoorplicht 

als algemeen rechtsbeginsel aanvoeren (RvS 21 september 2009, nr. 196.233). Bovendien heeft de 

verzoekende partij ruimschoots de tijd gehad om haar aanvraag aan te vullen, alle relevante informatie 

bij te brengen en laat zij na te verduidelijken welke bijkomende gegevens zij bij het horen had kunnen 

bijbrengen, van die aard dat zij de bestreden beslissing konden wijzigen. 

 

Er moet verwezen worden naar de bespreking van het eerste middel waar uiteengezet wordt dat de 

bewijslast van het aantonen van een duurzame relatie met de referentiepersoon op de verzoekende 

partij rust, die dergelijke relatie niet heeft aangetoond. Het is een wettelijke bepaling die deze 

bewijsplicht opdraagt aan de verzoekende partij. De verwerende partij was bijgevolg geenszins ertoe 

gehouden de verzoekende partij nog eens te horen als de aangebrachte bewijzen niet afdoende zijn. 

 

De verwijzing naar het arrest van 11 december 2014 van het Hof van Justitie in de zaak C-249/13 en 

naar het arrest 128 856 van de Raad, is niet dienstig: de bestreden beslissing bevat geen 

verwijderingsbeslissing of geen terugkeerbesluit. 

 

2.2.3. De Raad besluit tot de ongegrondheid van het tweede middel. 
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2.3. De raadsvrouw van de verzoekende partij legt ter terechtzitting een stuk neer waaruit blijkt dat de 

verzoekende partij nog steeds is geïnterneerd. Dit stuk doet geenszins afbreuk aan het voorgaande. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing kan leiden. 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. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen september tweeduizend negentien 

door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. BEELEN 

 


