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 nr. 228 842 van 18 november 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS 

Lange Lozanastraat 24 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en Volks-

gezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Angolese nationaliteit te zijn, op 21 augustus 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 2 juli 2019 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 16 september 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 oktober 

2019. 

 

Gehoord het verslag van voorzitter G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. GEENS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

attaché N. ONRAET, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster diende op 26 januari 2019, in functie van een Nederlandse man met wie zij stelt een 

duurzame relatie te hebben, een aanvraag in tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie. 

 

1.2. Op 2 juli 2019 nam de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van 

Asiel en Migratie de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten. Deze beslissing, die verzoekster op 26 juli 2019 ter kennis werd gebracht, is 

gemotiveerd als volgt: 
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“In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid gelezen in combinatie met artikel 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 26.01.2019 werd ingediend door: 

 

Naam: [S.] 

Voornamen: [W.V.A.D.] 

Nationaliteit: Angola 

[…] 

 

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 26.01.2019 gezinshereniging aan met haar aangehaalde feitelijke partner, zijnde 

[L.A.M.], van Nederlandse nationaliteit, […], 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 documenten worden voorgelegd met betrekking tot de aangehaalde relatie: 

- verklaring op eer vanwege de referentiepersoon en vanwege derden: echter, gezien het gesolliciteerd 

karakter van verklaringen op eer niet kan worden uitgesloten, en de inhoud van deze verklaringen niet 

wordt gestaafd door overige objectieve stukken, kunnen deze niet in overweging genomen worden als 

afdoende bewijs van de aangehaalde feitelijke relatie tussen betrokkene en de referentiepersoon. 

- ongedateerde foto’s: uit deze voorgelegde foto’s waarbij betrokkene samen met de referentiepersoon 

wordt afgebeeld, kan niet uitgemaakt worden wanneer ze precies zijn genomen, noch in welke context. 

Het zijn momentopnames en deze stukken kunnen geen blijk geven van een duurzame affectieve 

relatie. Zelfs indien kan aangenomen worden dat de foto’s een bepaalde periode beslaan, kan niet 

zonder meer gesteld worden dat op grond van deze foto’s blijkt dat betrokkene een werkelijke affectieve 

duurzame partnerrelatie onderhoudt met de referentiepersoon. 

- bankdocument ‘opening van een rekening’ (BNP Paribas Fortis) dd. 18.05.2018 op naam van 

betrokkene en referentiepersoon 

- contract Luminus dd. 06.07.2018 op naam van betrokkene 

- kwaliteitscertificaat Telenet op naam van betrokkene (zonder datum) 

- attest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen van minder dan 12 jaar dd. 25.03.2019 op naam 

van betrokkene en referentiepersoon: uit het geheel van de beschikbare gegevens blijkt niet dat dit een 

gemeenschappelijk kind betreft. 

- inburgeringsattest dd. 02.02.2018; deelcertificaten Nederlandse les dd. 24.01.2019 op naam van 

betrokkene 

- loonfiche (Katoen Natie Waasland) op naam van de referentiepersoon voor de maand maart 2019 

- onvolledige huurovereenkomst waaruit geen namen, noch een datum blijken 

 

Uit het geheel van de beschikbare gegevens kan enkel met zekerheid opgemaakt worden dat 

betrokkene en de referentiepersoon elkaar kennen sedert mei 2018. Echter, louter elkaar kennen is 

geen afdoende bewijs dat beiden ook een relatie met elkaar hadden 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 zij voorhoudt, werkelijk een duurzame feitelijke relatie heeft met de referentiepersoon, kan van 

haar redelijkerwijze worden aangenomen dat zij 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 elkaars familie en vrienden kennen,… 

 

Uit de gegevens van het Rijksregister blijkt dat de referentiepersoon op 07.06.2018 officieel gedomicili-

eerd werd op het adres van betrokkene. Louter het feit dat betrokkene en de referentiepersoon een 
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gemeenschappelijke verblijfplaats hebben, kan niet worden aanvaard als afdoende bewijs van het 

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

 

Betrokkene toont niet 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. 

 

Aan betrokkene wordt het bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen 30 dagen. 

Wettelijke basis: artikel 7, 1, 2° van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België is verstreken. 

 

Hierbij wordt art. 74/13 van de wet van 15.12.1980 wel degelijk in overweging genomen. Van 

gemeenschappelijke kinderen is geen sprake, evenmin van een probleem betreffende de gezondheid 

van betrokkene. Verder, wat het gezins- en familieleven betreft: het bevel is het logische gevolg van het 

niet voldoen aan de verblijfsvoorwaarden. Indien het lang verblijf niet kan worden toegestaan en er geen 

andere rechtsgrond is waardoor betrokkene alsnog legaal in België zou kunnen verblijven, wat hier het 

geval is, is een bevel het enige alternatief. Het duurzame karakter van de aangehaalde feitelijke relatie 

werd niet afdoende aangetoond. Het staat beiden vrij zich elders te vestigen alwaar zij legaal kunnen 

binnenkomen en verblijven of hun contacten zo in te richten dat de referentiepersoon in België verblijft 

en betrokkene een andere verblijfplaats kiest. Er dient tevens opgemerkt te worden dat de huidige 

beslissing geen weigering van voortgezet verblijf inhoudt.” 

 

Dit zijn de bestreden beslissingen. 

 

1.3. Verzoekster diende op 26 juli 2019 een nieuwe aanvraag in tot afgifte van de verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie.  

 

2. Over de ontvankelijkheid  

 

2.1. Verweerder werpt op dat verzoekster geen belang heeft bij het beroep gericht tegen de beslissing 

tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden. Hij zet uiteen dat verzoekster op 26 juli 2019 een 

nieuwe aanvraag om, in functie van haar Nederlandse partner, tot een verblijf in het Rijk te worden 

toegelaten heeft ingediend. Hij betoogt dat verzoekster hierdoor haar wil te kennen heeft gegeven om 

hem haar verblijfsrechtelijke aanspraken nogmaals ter beoordeling voor te leggen en hem ervan te 

overtuigen zijn standpunt dat hij heeft geuit naar aanleiding van de eerdere aanvraag te wijzigen en toch 

een verblijfstoelating te verlenen op basis van de bij de aanvraag gevoegde nieuwe overtuigings-

stukken. Hij stelt dat de vernietiging van de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden slechts tot gevolg kan hebben dat hij een nieuw standpunt moet innemen over verzoeksters 

verblijfsaanvraag en dat hij hoe dan ook reeds verplicht is om dit te doen, gelet op de nieuwe verblijfs-

aanvraag die verzoekster heeft ingediend.   

 

2.2. De Raad merkt op dat, overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de wet van 15 december 1980 

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

lingen (hierna: de Vreemdelingenwet) de beroepen bedoeld in artikel 39/2 van dezelfde wet voor de 

Raad kunnen gebracht worden door de vreemdeling die doet blijken van een benadeling of een belang. 

Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp waarbij voormeld artikel 39/56 werd ingevoerd 

(Parl.St. Kamer, 2005-06, nr. 2479/001, 118) blijkt dat voor de interpretatie van het begrip belang kan 

worden verwezen naar de invulling die de Raad van State aan hetzelfde begrip heeft verleend (met 

verwijzing naar J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State. Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 

1996, nrs. 198 - 413).  

 

Opdat zij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat verzoekster gegriefd is door de 

bestreden rechtshandeling en dat zij nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden beslissing 

moet verzoekster bovendien enig voordeel opleveren en dus een nuttig effect sorteren. 

 

Het belang dient te bestaan op het ogenblik van het indienen van het verzoekschrift en dient ook nog te 

bestaan op het ogenblik van de uitspraak. 

 

De stukken van het administratief dossier tonen aan dat verzoekster op 26 juli 2019, wederom in functie 

van dezelfde Nederlandse man, een nieuwe aanvraag tot afgifte van een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Europese Unie heeft ingediend. Hieruit blijkt dat verzoekster, zoals verweerder 

correct stelt, ervoor heeft geopteerd om haar verblijfsrechtelijke aanspraken nogmaals ter beoordeling 

aan verweerder voor te leggen om hem ertoe te brengen zijn eerder standpunt te herzien en, op basis 
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van de bij deze nieuwe aanvraag gevoegde overtuigingsstukken, de verblijfsaanvraag alsnog in te 

willigen. Het indienen van deze nieuwe verblijfsaanvraag houdt aldus een gewijzigde omstandigheid in 

waardoor verzoekster niet langer doet blijken van het vereiste actueel belang (cf. mutatis mutandis RvS 

4 april 2003, nr. 117.943 en RvS 14 november 2006, nr. 164.727).  

 

De stelling van verzoeksters raadsman ter terechtzitting dat verzoekster nog een belang heeft bij de 

vernietiging van de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden omdat verweerder 

bij het nemen van een beslissing inzake de nieuwe verblijfsaanvraag verplicht zal zijn om rekening te 

houden met het standpunt dat de Raad in zijn arrest inneemt inzake de regelmatigheid van de beslissing 

inzake de eerdere verblijfsaanvraag kan niet worden gevolgd. Verzoekster kan immers niet enerzijds 

pogen om door een nieuwe verblijfsaanvraag, die zij kon onderbouwen met nieuwe stukken, in te dienen 

tegemoet te komen aan de bemerkingen die verweerder ertoe brachten om een eerdere verblijfsaan-

vraag af te wijzen, hetgeen impliceert dat zij erkent dat deze bemerkingen terecht zijn en zij de 

weigeringsmotieven aanvaardt, en anderzijds voorhouden dat de beslissing tot weigering van verblijf 

onterecht werd genomen en zij dus verwacht dat deze zal worden vernietigd. Indien verzoekster effectief 

van oordeel was dat de bestreden beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

diende te worden vernietigd, dan was er geen reden om een nieuwe verblijfsaanvraag in te dienen. 

Verweerder is er bij een vernietiging van de bestreden beslissing tot weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden immers reeds toe gehouden om rekening te houden met de overwegingen van de Raad.     

 

Er wordt niet aangetoond dat verzoekster een actueel belang heeft bij de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing van 2 juli 2019 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden. 

 

Het beroep gericht tegen de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden is, nu geen 

actueel belang wordt aangetoond, onontvankelijk. 

 

De opgeworpen exceptie is gegrond. 

 

3. Onderzoek van het beroep gericht tegen de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten 

 

3.1. Verzoekster voert in een enig middel de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van 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), van de artikelen 47/1, 

1° en 74/13 van de Vreemdelingenwet, van het redelijkheidsbeginsel, van het zorgvuldigheidsbeginsel 

en van de materiële motiveringsplicht. 

 

Zij verschaft de volgende toelichting: 

 

“1. In de bestreden beslissing wordt zowel de aanvraag tot machtiging van verblijf geweigerd als de 

beslissing genomen tot het opleggen van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Artikel 47/1, 1° van de Vreemdelingenwet stelt dat als andere familieleden van een burger van de Unie 

worden beschouwd: 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° van de Vreemdelingenwet. In de bestreden 

beslissing werd deze bepaling geschonden door de gemachtigde (zie verder hieronder). 

 

Door de gemachtigde werd eveneens een bevel opgelegd om het grondgebied te verlaten, waardoor de 

verzoekende partij gedwongen wordt het grondgebied te verlaten. 

 

De verzoekende partij wijst daarom op de geboden bescherming door artikel 8 EVRM. 

 

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 



  

 

RvV X - Pagina 5 van 9 

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. 

 

Door de verzoekende partij wordt betwist dat de gemachtigde in de bestreden beslissing deze 

verplichting correct heeft nageleefd (zie verder hieronder). 

 

De verwerende partij is eveneens gebonden aan artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, aangezien een 

beslissing tot verwijdering werd genomen. 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet bepaalt bovendien 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. Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet weerspiegelt in deze zin hogere 

rechtsnormen, zoals artikel 3 en 8 van het EVRM. 

 

In de lijn van de vorige bepalingen, betwist de verzoekende partij eveneens dat artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet werd gerespecteerd door de gemachtigde bij het nemen van de bestreden 

beslissing. 

 

2. Verzoekster heeft een feitelijke relatie met een Nederlandse onderdaan, de heer [L.A.M.] […]. 

 

Door verzoekster en haar partner werden verschillende bewijzen overgemaakt om het duurzaam 

karakter van hun relatie verder te staven (zoals een gezamenlijke verklaring van beide partners, foto’s, 

verschillende attesten, brieven en documenten op naam van verzoekster – met vermelding van haar 

adres – en getuigenverklaringen). 

 

Verzoekster is bovendien sinds 7 juni 2018 gedomicilieerd op het adres van haar partner. Haar partner 

is voltijds werkzaam als arbeider bij Katoen Natie. Buiten haar partner is niemand woonachtig op het 

adres (zie stuk 3). 

 

Verzoekster bepleit dat, op basis van de voorgebrachte documenten, kan worden vastgesteld dat zij een 

duurzame relatie heeft met een Nederlands onderdaan met wie zij samenwonend is […]. 

 

3. In de bestreden beslissing wordt door de gemachtigde gesteld als volgt: “aan de hand van de 

beschikbare gegevens kan niet vastgesteld worden wanneer en hoe betrokken 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 elkaars familie en vrienden kennen, …” (stuk 1, 

pagina 2). 

 

Dit oordeel, op basis waarvan wordt besloten dat de relatie tussen verzoeker en haar partner geen duur-

zaam karakter zou hebben, is kennelijk onzorgvuldig en gaat uit van een onzorgvuldig feitenonderzoek. 

 

Door de verzoekende partij werden bij haar aanvraag tot machtiging van verblijf als familielid van een 

burger van de Unie, overeenkomstig artikel 47/1, 1° van de Vreemdelingenwet, stukken voorgebracht 

waaruit bovenvermelde zaken wel kunnen afgeleid worden (waardoor er dus wel “beschikbare 

gegevens” voorhanden waren). 

 

Verzoekster wijst hierbij in het bijzonder op de voorgebrachte getuigenverklaringen, waaronder de eigen 

verklaring van verzoekster en haar partner. Deze stukken werden op 24 april 2019 overgemaakt aan de 

gemeente. Hierin staat onder meer te lezen dat beide partners elkaar leerden kennen in Portugal (waar 

ze elkaar tegenkwamen op een feest). Een jaar na hun ontmoeting kwamen zij elkaar opnieuw tegen, 

ditmaal in België. Verzoekster woonde toen bij haar zus in België. Zij hebben elkaar in België beter leren 

kennen en zijn in België een relatie gestart. Hun relatie is daarbij stelselmatig gegroeid. Na een relatie 
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van ongeveer één jaar, heeft de partner van verzoekster gevraagd of zij bij hem wou intrekken. Zij zijn 

sindsdien samenwonend en hebben trouwplannen. Dit vereist echter dat ze ook de nodige documenten 

kunnen voorbrengen (onder meer uit Angola) om de toelating te kunnen verkrijgen om in België te 

kunnen trouwen. Hierdoor lopen hun trouwplannen vertraging op. Ondertussen wonen zij wel samen en 

staat het huurcontract op beider namen. 

 

Hieruit blijkt dat er weldegelijk “beschikbare gegevens” waren op het moment van het nemen van de 

bestreden beslissing waaruit onder meer blijkt hoe de relatie tussen verzoekster en haar partner is tot 

stand gekomen. 

 

Hierdoor schendt de gemachtigde artikel 47/1, 1° van de Vreemdelingenwet, samengelezen met het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel. 

 

4. Verzoekster dient vast te stellen dat de gemachtigde de voorgebrachte getuigenverklaringen, met 

duiding over de relatie tussen verzoekster en haar partner, in de bestreden beslissing terzijde schuift 

omdat “de inhoud van deze verklaringen niet wordt gestaafd door overige objectieve stukken” (stuk 1, 

pagina 1). 

 

Dit oordeel is onzorgvuldig en kennelijk onredelijk. 

 

De getuigenverklaringen geven een inkijk op het ontstaan en de evolutie van de relatie tussen 

verzoekster en haar partner. Deze getuigenverklaringen worden ondersteund door de overige 

documenten die werden voorgebracht bij de aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 

47/1, 1° van de Vreemdelingenwet, zoals foto’s, het huurcontract en brieven met de vermelding van het 

adres van verzoekster. De gemachtigde kon zelf vaststellen dat verzoekster reeds geruimde tijd 

gedomicilieerd staat op het adres van haar partner. Ook dit is een ondersteunend (objectief) bewijs voor 

de aangehaalde getuigenverklaringen waarin wordt geschetst hoe de relatie tussen verzoekster en haar 

partner is ontstaan en sinds wanneer zij samenwonend zijn. Deze verschillende gekende elementen 

door de gemachtigde ondersteunen de voorgebrachte getuigenverklaringen. 

 

Het op algemene wijze wegzetten van de getuigenverklaringen als “gesolliciteerd” omdat “de inhoud van 

deze verklaringen niet wordt gestaafd door overige objectieve stukken”, is hierom onzorgvuldig en 

kennelijk onredelijk. 

 

Hierdoor schendt de gemachtigde artikel 47/1, 1° van de Vreemdelingenwet, samengelezen met het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel. 

 

5. Verzoekster verkreeg tevens een bevel om het grondgebied te verlaten op grond van artikel 7, §1, 2° 

van de Vreemdelingenwet. 

 

Door de gemachtigde wordt gesteld, in het verlengde van het bovenstaande, dat “het duurzaam karakter 

van de aangehaalde feitelijke relatie” niet afdoende zou zijn aangetoond. 

 

Dit laatste wordt door verzoekster betwist, gelet op bovenvermelde elementen. Verzoekster kan zich 

weldegelijk beroepen op de geboden bescherming door artikel 8 EVRM en artikel 74/13 Vreemdelingen-

wet omwille van de relatie die zij heeft met haar in België verblijvende Nederlandse partner (zie 

bovenvermelde elementen). 

 

Verzoekster betwist overigens de stelling van de gemachtigde dat een verwijderingsmaatregel “het 

enige alternatief” is indien het lang verblijf niet werd toegestaan. De gemachtigde heeft immers perfect 

de mogelijkheid om de machtiging tot verblijf te weigeren zonder het opleggen van een verwijderings-

maatregel. 

 

Indien de gemachtigde alsnog opteert voor het opleggen van een verwijderingsmaatregel, komt het de 

gemachtigde eveneens toe op zorgvuldige wijze alle gekende elementen in overweging te nemen bij het 

opleggen van dergelijke beslissing. Het blijkt evenwel dat, zoals hierboven betoogd, de gemachtigde 

heeft nagelaten op een zorgvuldige wijze alle elementen in overweging te nemen. 

 

Verzoekster heeft een feitelijke relatie met een Nederlandse onderdaan, de heer [L.A.M.] […]. Door 

verzoekster en haar partner werden verschillende bewijzen overgemaakt om het duurzaam karakter van 

hun relatie verder te staven (zoals een gezamenlijke verklaring van beide partners, foto’s, verschillende 
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attesten, brieven en documenten op naam van verzoekster – met vermelding van haar adres – en 

getuigenverklaringen). Verzoekster is bovendien sinds 7 juni 2018 gedomicilieerd op het adres van haar 

partner. Haar partner is voltijds werkzaam als arbeider bij Katoen Natie. Buiten haar partner is niemand 

woonachtig op het adres (zie ook stuk 3). 

 

Verzoekster bepleit dan ook dat, op basis van de voorgebrachte documenten, kan worden vastgesteld 

dat zij een duurzame relatie heeft met een Nederlands onderdaan met wie zij samenwonend is […]. 

 

Hieruit blijkt dat de gemachtigde op onzorgvuldige wijze vaststelt dat “het duurzame karakter van de 

aangehaalde feitelijke relatie” door verzoekster “niet afdoende” zou zijn “aangetoond” (stuk 1, pagina 2). 

 

De gemachtigde handelt hierom in strijd met artikel 74/13 Vreemdelingenwet en artikel 8 EVRM handelt, 

samengelezen met het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de materiële motiverings-

verplichting.” 

 

3.2.1. Allereerst moet worden gesteld dat geen toepassing werd gemaakt van artikel 47/1, 1° van de 

Vreemdelingenwet bij het nemen van de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten en dit artikel ook niet diende te worden toegepast bij het nemen van deze beslissing. Een 

schending van artikel 47/1, 1° van de Vreemdelingenwet kan dan ook niet worden vastgesteld. 

 

3.2.2. De Raad merkt daarnaast op dat verzoekster in wezen stelt dat verweerder, bij het nemen van de 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, de verplichtingen die voortvloeien uit 

artikel 8 van het EVRM en artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet niet heeft gerespecteerd of minstens 

op een onzorgvuldige wijze is tewerk gegaan bij het uitvoeren van het onderzoek waartoe hij ingevolge 

deze bepalingen is gehouden. 

 

Uit de aan de Raad voorgelegde stukken blijkt niet dat verzoekster reeds werd toegelaten of gemachtigd  

tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk. Er kan derhalve niet worden gesteld dat de 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, die haar verblijfsstatus niet wijzigt, 

moet worden beschouwd als een effectieve inmenging in enig bestaand privé- of familieleven. De Raad 

dient ook te benadrukken dat uit artikel 8 van het EVRM geen algemene verplichting voor een Staat kan 

worden afgeleid om de keuze van de gemeenschappelijke verblijfplaats van vreemdelingen te eerbiedi-

gen of om een gezinsvorming op het grondgebied toe te laten (EHRM 19 februari 1996, nr. 23.218/94, 

Gül/Zwitserland; J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds), Handboek EVRM Deel 2 Artikelsgewijze 

Commentaar, Volume I, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004, 754-756). Verzoekster maakt verder niet 

aannemelijk dat zij met de Nederlandse man met wie zij beweert een duurzame relatie te hebben alleen 

in België een gezinsleven kan hebben en verweerder verkeerdelijk zou hebben geoordeeld dat het 

verzoekster en de Nederlandse man bij wie zij in België verblijft “vrij [staat] om zich elders te vestigen 

alwaar zij legaal kunnen binnenkomen en verblijven of hun contacten zo in te richten dat de referentie-

persoon in België verblijft en betrokkene een andere verblijfplaats kiest”. Tevens moet worden geduid 

dat uit de aan de Raad voorgelegde stukken kan worden afgeleid dat verzoekster en de Nederlandse 

man bij wie zij verblijft hun gezinsleven in België hebben opgestart op een ogenblik dat zij beiden wisten 

of behoorden te weten dat verzoekster niet over een verblijfstitel beschikte die haar zou toelaten dit 

gezinsleven in het Rijk verder te zetten. Er blijkt ook niet dat enig onderdeel van verzoeksters privéleven 

dat onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM valt door de beslissing tot afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten in het gedrang komt. In deze omstandigheden kan niet worden 

geconcludeerd dat er op verweerder enige, uit artikel 8 van het EVRM voortvloeiende, positieve 

verplichting zou rusten die een belemmering zou kunnen vormen om een beslissing tot afgifte van een 

bevel op het grondgebied te nemen op basis van de vaststelling dat verzoekster niet langer legaal in 

België verblijft. 

 

De bewering van verzoekster dat de relatie die zij met de Nederlandse referentiepersoon heeft een 

duurzaam karakter heeft en het gegeven dat zij met deze persoon samenwoont heeft doen geen 

afbreuk aan het voorgaande. 

 

Ten overvloede kan de Raad nog aangeven dat verzoekster ook niet kan worden gevolgd in haar 

stelling dat verweerder verkeerdelijk oordeelde dat zij in gebreke bleef om het duurzaam karakter van 

haar relatie met een Nederlands onderdaan die rechtsgeldig in België verblijft aan te tonen. Verzoekster 

wijst op het bestaan van getuigenverklaringen, doch verliest schijnbaar uit het oog dat verweerder deze 

verklaringen onderzocht vooraleer hij de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten nam en dat hij overwoog dat deze stukken geen bewijswaarde hebben. Het is ook niet kennelijk 



  

 

RvV X - Pagina 8 van 9 

onredelijk om geen bewijswaarde toe te kennen aan stukken die op eenvoudige vraag door vrienden en 

kennissen werden opgesteld. Verzoekster stelt dat zij ook foto’s, een huurcontract en brieven met 

vermelding van haar adres aanbracht en dat verweerder kon vaststellen dat zij gedomicilieerd is op het 

zelfde adres als de Nederlandse referentiepersoon. Verweerder heeft evenwel gesteld dat uit 

ongedateerde foto’s geen duurzame effectieve relatie kan worden afgeleid, dat slechts een onvolledige 

huurovereenkomst werd aangebracht en dat het feit dat twee personen op hetzelfde adres 

gedomicilieerd zijn geen bewijs vormt van het bestaan van een relatie of gezinsleven, zodat deze 

stukken ook niet toelaten te besluiten dat verzoekster en de Nederlandse referentiepersoon een 

duurzame relatie hebben. Dit standpunt is niet kennelijk onredelijk.   

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

3.2.3. Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing leert ook dat verweerder duidelijk rekening 

heeft gehouden met de bepalingen van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, waarin is vastgelegd dat 

hij bij het nemen van een beslissing tot verwijdering rekening moet houden met het hoger belang van 

het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een 

derde land. Verweerder heeft uitdrukkelijk naar voormeld artikel verwezen en heeft uiteengezet dat 

verzoekster en de Nederlandse referentiepersoon geen gemeenschappelijke kinderen hebben, dat er 

geen sprake is van een gezondheidsprobleem en dat verzoekster en de Nederlandse referentiepersoon 

zich kunnen vestigen in een land waar ze legaal kunnen verblijven of dat zij zich anders kunnen 

organiseren om hun contacten te kunnen verderzetten.  

 

Door opnieuw te stellen dat zij en de man bij wie zij verblijft een relatie hebben die een duurzaam 

karakter heeft en dat verweerder dit, gelet op de voorgelegde overtuigingsstukken, onterecht niet 

aanvaardt, toont verzoekster niet aan dat verweerder de verplichting die voortvloeit uit artikel 74/13 van 

de Vreemdelingenwet niet heeft gerespecteerd.  

 

3.2.4. Om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing 

staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk is genomen. Het 

redelijkheidsbeginsel staat de rechter 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 Raad stelt, in het kader van zijn opdracht van wettigheidstoetsing, vast dat verweerder in redelijkheid 

tot de door hem gedane vaststelling komt en er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die 

onverenigbaar zijn met die vaststelling. Tot een schending van het redelijkheidsbeginsel kan bijgevolg 

niet worden besloten. 

 

3.2.5. Waar verzoekster betoogt dat verweerder ervoor had kunnen opteren om geen beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten te nemen, dient erop te worden gewezen dat zij 

voorbij gaat aan wat is bepaald in artikel 7, eerste lid van de Vreemdelingenwet. Dit artikel voorziet dat 

verweerder, behoudens indien er meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag 

spelen – hetgeen niet wordt aangetoond –, “moet” overgaan tot de afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten aan een vreemdeling die noch gemachtigd, noch toegelaten is tot een verblijf 

van meer dan drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen wanneer deze vreemdeling langer in 

het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 van de Vreemdelingenwet bepaalde termijn of indien hij 

er niet in slaagt het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet heeft overschreden. Het staat niet ter 

discussie dat verzoekster niet werd toegelaten of gemachtigd tot een verblijf van meer dan drie 

maanden of om zich in het Rijk te vestigen en dat zij langer in het Rijk verblijft dan de geldigheidsduur 

van haar visum. Verweerder had in deze situatie geen keuzevrijheid en kon dus aangeven dat de afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten “het enige alternatief” was.    

 

De uiteenzetting van verzoekster laat niet toe te concluderen dat de beslissing tot afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke 

wijze of met overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover verweerder beschikt. Een 

schending van de materiële motiveringsplicht blijkt derhalve niet. 

 

3.2.6. Het zorgvuldigheidsbeginsel – dat verzoekster ook geschonden acht – legt de overheid de ver-

plichting op 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). Het respect voor 
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het zorgvuldigheidsbeginsel houdt bijgevolg in dat de administratie bij het nemen van een beslissing 

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

 

Uit de gegevens van het dossier en uit wat voorafgaat blijkt dat verweerder op basis van een correcte 

feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen, zodat geen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan 

worden vastgesteld.   

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring gericht tegen de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden is onontvankelijk en verzoekster heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten kan leiden aangevoerd. Er is 

derhalve grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 

houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, 

als accessorium van de nietigverklaring, wordt derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring 

verworpen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien november tweeduizend negentien 

door: 

 

dhr. G. DE BOECK, voorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 
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