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 nr. 230 023 van 10 december 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. EL MOUDEN 

Emiel Banningstraat 6 

2000 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 Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 8 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 10 januari 2019 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 20 augustus 2019 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 11 september 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

4 oktober 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. VANDEPUTTE, die loco advocaat A. EL MOUDEN verschijnt 

voor de verzoekende partij, en van advocaat C. MUSSEN, die loco advocaten D. MATRAY & A. DE 

WILDE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 11 maart 2014 legt de verzoekende partij samen met haar vermeende partner W.J. een 

verklaring wettelijke samenwoning af.  
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1.2. Op 10 juli 2014 geeft de procureur des konings te Antwerpen een negatief advies voor de registratie 

van deze verklaring wettelijke samenwoning. 

 

1.3. Op 6 augustus 2014 weigert de ambtenaar van de burgerlijke stand te Antwerpen om de wettelijke 

samenwoning te registreren. Tegen voormelde beslissing dienen de verzoekende partij en haar 

vermeende partner een beroep in. 

 

1.4. Op 16 maart 2015 bevestigt de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen de weigeringsbeslissing 

vermeld in punt 1.3. Tegen voormeld vonnis dienen de verzoekende partij en haar vermeende partner 

een hoger beroep in bij het hof van beroep te Antwerpen. 

 

1.5. Op 8 april 2016 dient de verzoekende partij een aanvraag in voor een verblijfskaart van een ander 

familielid van de burger van de Unie in toepassing van artikel 47/2 van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), in functie van haar feitelijke partner W.J. 

 

1.6. Op 7 oktober 2016 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing houdende de weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Tegen voormelde beslissing dient de verzoekende 

partij een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 

 

1.7. Op 9 november 2016 dient de verzoekende partij opnieuw een aanvraag in voor een verblijfskaart 

van een ander familielid van de burger van de Unie in toepassing van artikel 47/2 van de 

Vreemdelingenwet, in functie van haar feitelijke partner W.J. 

 

1.8. Op 22 november 2016 verklaart het hof van beroep te Antwerpen het hoger beroep vermeld in punt 

1.4. ongegrond. 

 

1.9. Bij arrest nr. 180 639 van 12 januari 2017 verwerpt de Raad het beroep vermeld in punt 1.6. 

 

1.10. Op 5 mei 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing houdende de weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

1.11. In mei 2017 vragen de verzoekende partij en haar vermeende partner W.J. informatie met het oog 

op een huwelijksaangifte. 

 

1.12. Op 24 mei 2017 dient de verzoekende partij opnieuw een aanvraag in voor een verblijfskaart van 

een ander familielid van de burger van de Unie in toepassing van artikel 47/2 van de Vreemdelingenwet, 

in functie van haar feitelijke partner W.J. 

 

1.13. Op 28 juni 2017 weigert de ambtenaar van de burgerlijke stand van Antwerpen de 

huwelijksvoltrekking. Tegen voormelde beslissing dienen de verzoekende partij en haar vermeende 

partner W.J. een beroep in. 

 

1.14. Op 23 november 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing houdende de weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

1.15. Op 9 januari 2018 dient de verzoekende partij opnieuw een aanvraag in voor een verblijfskaart van 

een ander familielid van de burger van de Unie in toepassing van artikel 47/2 van de Vreemdelingenwet, 

in functie van haar feitelijke partner W.J. 

 

1.16. Bij vonnis van 30 maart 2018 verklaart de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen het beroep 

vermeld in punt 1.13. ongegrond. Tegen voormeld vonnis dienen de verzoekende partij en haar 

vermeende partner een hoger beroep in bij het hof van beroep te Antwerpen. 

 

1.17. Op 1 juni 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing houdende de weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten.  
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1.18. Op 12 juli 2018 dient de verzoekende partij opnieuw een aanvraag in voor een verblijfskaart van 

een ander familielid van de burger van de Unie in toepassing van artikel 47/2 van de Vreemdelingenwet, 

in functie van haar feitelijke partner W.J. 

 

1.19.  Op 22 oktober 2018 verklaart het hof van beroep te Antwerpen het hoger beroep vermeld in punt 

1.16. ongegrond. 

 

1.20. Op 10 januari 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 met bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing waarvan de 

motieven luiden als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de 

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 12.07.2018 werd 

ingediend door: 

(…) 

om de volgende reden geweigerd: 

 

De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van 

meer dan   drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie of van een 

ander familielid van een   burger van de Unie.    

Betrokkene vroeg op 12.07.2018 gezinshereniging aan met mvr. W.J. (…) (RR xxx) van Nederlandse 

nationaliteit, op basis van artikel 47/1° 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.”    

Betrokkene bewees onvoldoende een deugdelijk bewezen duurzame relatie te hebben met de 

referentiepersoon.   

Immers, op 11.03.2014 legde betrokkenen een verklaring wettelijke samenwoning af.    

Op 10.07.2014 gaf de procureur des Konings te Antwerpen een negatief advies met betrekking tot de 

registratie   van deze verklaring van wettelijke samenwoning in de registers.    

Op 06.08.2014 weigerde de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Antwerpen de afgelegde 

verklaring   wettelijke samenwoning te registreren in de registers. Uit het dossier blijkt dat betrokkenen in 

beroep gingen   tegen deze weigeringsbeslissing. Op 16.03.2015 bevestigde de Rechtbank van Eerste 

Aanleg te Antwerpen deze   weigeringsbeslissing. Betrokkenen ging in hoger beroep tegen het vonnis 

van de Rechtbank van Eerste Aanleg te   Antwerpen bij het Hof van beroep te Antwerpen; op 

22.11.2016 bevestigde het Hof van beroep te Antwerpen de   bestreden weigeringsbeslissing.    

Op 28.06.2017 gaf de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Antwerpen vervolgens geen 

toestemming   voor een huwelijksvoltrekking.Uit het dossier blijkt dat betrokkenen in beroep gingen 

tegen deze   weigeringsbeslissing. Op 30.03.2018 bevestigde de Rechtbank van Eerste Aanleg te 

Antwerpen deze   weigeringsbeslissing. Betrokkenen zijn in beroep gegaan tegen dit laatste vonnis, 

echter de weigeringsbeslissing   werd bevestigd door het Hof van Beroep te Antwerpen dd. 22.10.2018. 

Gelet op het advies van de procureur des Konings van Antwerpen dd. 10.07.2014 betreffende de   

wettelijke samenwoonst van betrokkene en de referentiepersoon dat als volgt luidt:    

Negatief advies overeenkomstig artikel 1476quater B.W.    

Verwijzend naar uw schrijven dd. 7 mei 2014 met betrekking tot de registratie van de wettelijke 

samenwoning van   M.M. (…) °1.01.1983 en W.J. (…) °24.04.1968, 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 verblijfstoestand van meneer: Meneer verblijf illegaal in het land. De enige manier waarop   

meneer verblijfsrecht zou kunnen bekomen is een huwelijk of een wettelijke samenwoning. Meneer is   

vanuit Marokko naar Spanje vertrokken. In Marokko had hij geen toekomst, verklaart hij. Hij verklaart   

tussen drie en drie en half jaar in Spanje te hebben gewoond, zonder papieren. In maart 2010 is hij naar   

België gekomen. Hij is eerst naar Mol gegaan, waar hij iemand kende. Daarna is hij naar Antwerpen   

verhuisd. Hij woonde bij vrienden in Borgerhout. Daarna woonde hij alleen in een studio. Hij werd   

geholpen door mensen van de moskee en vrienden.   
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- Kennismaking: op 5.04.2012 maakt meneer kennis met mevrouw in café ‘pas de poef’ in Turnhout. Ze   

hadden elkaar daar al enkele keren gezien. Op 5.04.2012 komt mevrouw naar meneer toe en vraagt of   

hij iets wil drinken. Meneer gaat hier op in. Ze gaan nog naar een andere dancing met nog andere   

mensen die mevrouw niet kent en brengen vervolgens de nacht samen door. Er is sprake van een zeer   

snel begin van de relatie, zonder dat betrokkenen elkaar kennen. De dag erna komt mevrouw met   

meneer mee naar Antwerpen. Vanaf dan zijn ze samen gebleven. Er is ook sprake van een zeer snelle   

samenwoonst. Volgens meneer zijn ze na drie en vier maanden gaan samenwonen in Turnhout, dus   

rond juli/augustus 2012. Volgens mevrouw zijn ze rond maart 2013 gaan samenwonen. Bij de   

politiediensten kan mevrouw er geen datum op plakken. Sinds een achttal maanden wonen ze in   

Antwerpen. In het begin was er sprake van een beperkte gemeenschappelijke taal. Mevrouw verklaart   

dat meneer in het begin slechter sprak en dat ze hem regelmatig moest verbeteren.    

- Mevrouw bevindt zich in een positie vatbaar voor misbruik:   Mevrouw heeft een relatie van 18 a 19 

jaar achter de rug met de vader van haar zoon. Mevrouw   verklaart veel problemen te hebben gehad 

met haar ex-vriend in Nederland en is in 2010 naar België   verhuisd. Mevrouw had zin in een nieuwe 

start. Toen mevrouw in 2010 naar België kwam kende ze hier   niemand. Mevrouw heeft geen vaste job. 

Ze werkt voor interimkantoren. Mevrouw heeft met haar familie   niet veel contact. Ze zijn volgens 

mevrouw heel ouderwets. Haar vader is nog boos op haar vanwege de   breuk in haar vorige relatie. 

Mevrouw is niet close met haar familie, met uitzondering van haar zoon van   21 jaar. Mevrouw is 

‘hulpvaardig ingesteld’. Ze heeft reeds een persoon uit Irak geholpen door hem bij   haar te laten 

inschrijven. Dhr. A.B.A. (…) is van 18.11.2010 tot 13.03.2013 op mevrouw   haar adres ingeschreven 

geweest. Mevrouw verklaart dat ze met deze persoon geen relatie had;. Het   was om die man te 

helpen.    

- Samenwoonst: Mevrouw heeft het initiatief genomen om samen te wonen. Volgens meneer dus na 3,5   

maand dat ze elkaar kenden. Volgens meneer was dit om reden dat mevrouw een beperkt inkomen had   

en het beter was dat hij bij haar bleef om de reiskosten te drukken. Mevrouw verklaart echter iets 

anders.   Ze verklaart ‘dat ze in de mot had dat de huisbaas de studio van meneer misbruikte voor 

afspraakjes’.   Mevrouw verklaart verder: “Toen hij er was zijn we begonnen met zijn papieren te regelen 

want ik wou   wel met hem de grens over. Een van zijn broers in Marokko heeft zijn papieren in orde 

gebracht en   opgestuurd naar hem.” Betrokkenen zijn vrij snel de administratieve situatie van meneer 

beginnen   regelen. Mevrouw trok zich de situatie van meneer wel zeer snel aan. Volgens meneer zijn 

betrokkenen   naar Antwerpen verhuisd omdat mevrouw in Antwerpen meer werkgelegenheid heeft. In 

Turnhout werkte   mevrouw voor interimkantoren. Mevrouw doet echter nog steeds interimjobs. 

Mevrouw geeft andere   reden op voor de verhuis naar Antwerpen.Ze verklaart dat het hier in Antwerpen 

beter zou zijn om de   papieren van meneer te regelen, t.g.o. in Turnhout waar ze racistisch zouden zijn. 

Op deze wijze lijkt de   relatie van betrokkenen te draaien rond de precaire verblijfssituatie van meneer. 

Papieren komen   meerdere keren aan bod in het verhoor van mevrouw. Op de vraag waarom ze kiest 

voor wettelijke   samenwoning antwoordt mevrouw onder meer “iedereen spreekt een andere taal. De 

ene zegt je moet   eerst samenwonen. De andere zegt trouwen.” Dit is een vreemde uitspraak. Mevrouw 

laat blijkbaar haar   beslissing om met iemand samen te wonen of te huwen afhangen van wat andere 

mensen zeggen?   Bedoelt mevrouw dat ze advies hebben gekregen over wat beter zou zijn om meneer 

aan papieren te   helpen: samenwonen of huwen? Hoewel betrokkenen dus verklaren dat ze sinds 2012 

samenwonen,   heeft meneer indetiteitsdocumenten, afgeleverd in 2013, waarin hij als adres Lange 

Kongostraat 50,   2060 Antwerpen opgeeft. Waarom geeft hij een adres op van een ander persoon als 

hij op dat ogenblik   een stabiele samenwoonst heeft met mevrouw?    

- Beperkte kennis van elkaars personalia – tegenstrijdige verklaringen   Mevrouw denkt dat meneer zijn 

familie, dus ook zijn ouders, in kennis heeft gesteld van hun relatie.   Meneer verklaart echter dat hij zijn 

broer in kennis heeft gesteld en die heeft het aan hun ouders verteld.   Meneer denkt dat de ouders van 

mevrouw op de hoogte zijn van hun relatie. Mevrouw verklaart dat   enkel haar zoon op de hoogte is. 

Het grootste verschil in de verklaringen van betrokkenen betreft   kinderen. Meneer wil kinderen. 

Volgens mevrouw willen ze geen kinderen.Volgens meneer eten ze elke   week frietjes van de frituur. 

Volgens mevrouw eten ze zeker geen frieten van de frituur omdat meneer   niet wil omdat ze daar alles 

door elkaar mengen. Volgens meneer is het lievelingseten van mevrouw   ‘groenten’. Mevrouw geeft 

aan graag salades, frieten en tajin te eten. Een van de weinige   gemeenschappelijke activiteiten van 

betrokkenen is tv kijken. Mevrouw verklaart graag naar talkshows te   kijken, meneer niet, ze kijkt graag 

naar films, meneer niet. Volgens mevrouw is meneer geboren in 1982   of 1983, ze weet het niet zeker. 

Volgens meneer houdt mevrouw van rollerblades. Mevrouw geeft aan   graag te schaatsen.    

- Verschil in cultuur en religie: meneer is moslim, mevrouw katholiek. Volgens meneer is mevrouw vrij 

om   moslima te worden. Mevrouw verklaart dat ze nooit een moslima zal worden met een hoofddoek.   

Meneer eet halal vlees, heeft contacten met de mensen van de Moskee. Toch worden er in deze relatie   

geen tradities of culturele of religieuze gewoonten gevolgd. Het is cultureel ook ongewoon dat een man   

samen is met een vrouw die 15 jaar ouder is en een volwassen zoon heeft. Betrokkenen hebben geen   
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gemeenschappelijke vrienden. De gemeenschappelijke interesse is wandelen op straat, tv kijken, of   

terrasjes doen, onder meer bij café Jozef. Mijn ambt meent dat het duidelijk is dat de samenwoonst   

gericht is op de verwerving van verblijf. Meneer is uit zijn precaire situatie geraakt en heeft een dak   

boven zijn hoofd, iemand die het huis proper houdt, en er is alle dagen eten op tafel. Mevrouw heeft   

vanuit haar hulpvaardige instelling meneer geholpen, onder meer toen er misbruik werd gemaakt door   

zijn huisbaas, ze helpt hem papieren te krijgen en heeft thans gezelschap van een jonge man. Mijn ambt   

is er echter van overtuigd dat deze relatie in hoofde van meneer niet gericht is op een duurzame   

levensgemeenschap en dat eens de papieren in orde zijn, meneer zijn leven verder zal zetten met   

iemand die zijn geloof deelt en met hem kinderen zal krijgen. Twee elementen in het leden van meneer   

die zoals blijkt uit de verklaringen belangrijk zijn voor hem, doch in huidige relatie niet aan bod komen.   

Heeft deze relatie een toekomst nadat “het probleem van meneer is opgelost’? Mijn ambt meent uit het   

dossier duidelijk te kunnen afleiden dat dit niet het geval is.    

Op basis van het voorgaande weigert de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag tot verblijf van de 

heer   M.M. (…) als feitelijke partner van mevrouw W.J. (…).    

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

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

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

geregistreerd partnerschap en   evenmin betreffende hun voorgenomen huwelijk (zie daartoe het vonnis 

in eerste aanleg), kan onmogelijk gesteld   worden dat hun feitelijk partnerschap wel voldoende 

duurzaam en stabiel is, opdat betrokkene er verblijf zou   kunnen aan ontlenen. De voorgelegde 

documenten ter staving daarvan, doen geen afbreuk aan de vaststellingen   die werden gedaan bij het 

onderzoek naar de wettelijke samenwoonst en het daaropvolgende voorgenomen   huwelijk. In het 

kader van de aanvraag als feitelijke partners werden er door betrokkene nog volgende   documenten 

voorgelegd:    

- Allerhande foto’s (op Facebook, foto’s met en zonder data, foto’s waar de data met de hand/digitaal   

werd bijgeschreven)    

- Verklaringen op eer door derden    

- Factuur Base    

- Bestelbonnen op naan van betrokkene    

- Hotelreserveringen op naam van betrokkenen    

- Kerstmiskaart van de kinderen van de referentiepersoon    

Er wordt helemaal niet betwist dat betrokkenen elkaar niet zouden kennen, echter onderzoek heeft 

uitgewezen   dat de intenties van minstens één van hen beiden er niet op gericht is een (duurzame) 

levensgemeenschap op te   bouwen. Het louter feit dat betrokkenen samenwonen wordt niet beschouwd 

als een bewijs van een   gezinsleven (arr. RVV, nr. 189065, 28/06/2017). Betrokkenen misbruiken de 

procedure van feitelijk partnerschap   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 

van   15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging.   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 wordt art. 74/13 van de wet van 15.12.1980 wel degelijk in overweging genomen. Van   

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

gezondheid van   betrokkene. Verder, wat het gezins- en familieleven betreft, dient opgemerkt te worden 

dat wordt betwist dat   betrokkene daadwerkelijk een (oprecht) gezinsleven heeft met de 

referentiepersoon. Vandaar dat een bevel aan   betrokkene geen inbreuk kan vormen op dit 

(vermeende) gezinsleven. 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.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 62, 39/79 en 

40bis van de Vreemdelingenwet en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991). Uit de 

bespreking van het middel blijkt dat de verzoekende partij eveneens de schending van de materiële 

motiveringsplicht aanvoert.  
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2.1.1. De verzoekende partij zet haar eerste middel uiteen als volgt: 

 

“Artikel 62 van de wet van 15.12.1980, en artikelen 2 en 3 van de wet van 29.07.1991 bepalen dat de 

beslissingen zowel in feite als in rechte moeten worden gemotiveerd. 

De bestreden beslissing maakt een bestuurshandeling uit in de zin van art. 1 van de vermelde wet van 

19.07.1991. De bestreden beslissing is immers een "eenzijdige rechtshandeling met individuele 

strekking die uitgaat van een bestuur en die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor één of meer 

bestuurden [...]". 

Artikel 2 van de wet van 29.07.1991 bepaalt dat de betrokken bestuurshandelingen "uitdrukkelijk" 

moeten worden gemotiveerd. Dit impliceert dat de beslissing die ter kennis wordt meegedeeld aan de 

betrokkene niet enkel het dictum moet omvatten, maar tevens de redenen moet weergeven op grond 

waarvan de beslissing werd genomen. 

Artikel 3 van dezelfde wet legt het bestuur de verplichting op om de genomen beslissing op "afdoende" 

wijze te motiveren. De opgelegde motivering moet in de akte zowel de juridische als de feitelijke 

overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

De artikelen 2 en 3 van de Motiveringswet stellen derhalve dat de administratieve handeling uitdrukkelijk 

dient te worden gemotiveerd en dat in de motivering van de akte de feitelijke en de juridische gronden 

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

Een gelijkaardige motiveringsverplichting wordt tevens opgelegd door artikel 62 van de wet van 

15.12.1980, waardoor de administratieve beslissingen met redenen omkleed dienen te worden. 

De term "afdoende", bevestigt door de rechtspraak van de Raad van State, vereist dat de deugdelijke 

motivering meer is dan een loutere abstracte en vormelijke stijlformule. De motivering moet pertinent 

zijn, d.w.z. duidelijk te maken hebben met de beslissing. Zij moet daarenboven draagkrachtig zijn, d.w.z. 

dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te schragen. De motivering moet de 

betrokkene ook in staat stellen om met nuttig gevolg te kunnen opkomen tegen de bestuurshandeling in 

kwestie en moet het de rechter mogelijk maken zijn legaliteitscontrole uit te oefenen. In die zin dient de 

afdoende motivering in concreto beoordeeld te worden (R.v.St., nr. 22.896 van 01.02.1983; R.v.St„ nr. 

76.565 van 21.10.1998; R.v.St., nr. 43.259 van 09.06.1993; R.v.St., 43.852 van 12.08.1993; R.v.St., nr. 

43.556 van 30.06.1993). 

Met de term "afdoende" wordt tevens verwezen naar het feit dat de motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn met het belang van de genomen beslissing, dat er dus een verband moet zijn 

tussen het belang, de aard en het voorwerp van de beslissing, aan de ene kant, en het belang dat wordt 

gehecht aan de motivering, aan de andere kant. Niet alle bestuurshandelingen zullen in dezelfde mate 

formeel moeten worden gemotiveerd. Wanneer de overheid bijvoorbeeld beschikt over een 

discretionaire bevoegdheid, dient haar motivering in extenso en uitgebreider te gebeuren. De 

beslissingen waarvan de motivering vaag, nietszeggend of loutere stijlformules inhouden, dienen tevens 

te worden vernietigd.1 

De motivering moet in dit opzicht draagkrachtig zijn, hetgeen wil zeggen dat zij voldoende duidelijk, juist, 

niet tegenstrijdig, pertinent, concreet, precies en volledig moet zijn. De motivering is slechts volledig 

indien zij een grondslag vormt voor alle onderdelen van de beslissing.2 

Artikel 62 Vreemdelingenwet en de artikelen artikel 2 en 3 van de wet van 29.07.1991, stellen 

uitdrukkelijk dat in de motivering van de akte de feitelijke en juridische gronden dienen te worden 

opgenomen. 

Verwerende partij laat na de bestreden beslissing in extenso te motiveren en alle nuttige en juiste 

feitelijke gegevens in overweging te nemen. Deze verplichting vloeit nochtans voort uit de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur, meer in het bijzonder de materiële motiveringsplicht. Verwerende 

partij dient immers, bij het nemen van een welbepaalde beslissing, niet alleen relevante feiten correct en 

volledig vast te stellen, waarderen en interpreteren, maar moet ook zich van alle relevante gegevens op 

de hoogte stellen, desgevallend door de rechtsonderhorige mondeling of schriftelijk te horen of nadere 

informatie in te winnen.3 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft nagelaten de voorliggende gegevens op een correcte wijze te 

beoordelen en is ten gevolge van de voornoemde schendingen tot een onredelijk besluit gekomen, met 

name de weigering van het verblijfsrecht van verzoeker. 

Bovendien stelt verzoeker een schending vast van artikel 39/79 van de Vreemdelingenwet, dat bepaalt 

dat tijdens de voor het indienen van het beroep vastgestelde termijn en tijdens het onderzoek van dit 

beroep, (...), ten aanzien van de vreemdeling geen enkele maatregel tot verwijdering van het 

grondgebied (kan) worden uitgevoerd en mogen geen zodanige maatregelen worden genomen wegens 

feiten die aanleiding hébben gegeven tot de beslissing waartegen dat beroep is ingediend (...). 

De Raad van State heeft bij arrest van 11 mei 20174 geoordeeld dat een beslissing vanwege de Dienst 

Vreemdelingenzaken waartegen een automatisch schorsend beroep mogelijk is niet gepaard mag gaan 
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met een bevel om het grondgebied te verlaten als het bevel steunt op dezelfde feiten die geleid hebben 

tot de beslissing waartegen een schorsend beroep openstaat. 

Bijgevolg mag er tijdens de beroepstermijn en tijdens de behandelingstermijn van het beroep geen 

uitwijzingsbeslissing worden genomen, laat staan mag worden uitgevoerd. 

Immers is verzoeker tijdens de beroepstermijn en tijdens de behandeling van het beroep niet ia onwettig 

verblijf en mocht verweerder bijgevolg geen bevel afleveren op grond van art. 7 Vreemdelingenwet. 

Nochtans vermeldt de bestreden beslissing het volgende: "Aan betrokkene wordt bevel gegeven het 

grondgebied van het Rijk te verlaten binnen 30 dagen. Wettelijke basis Art 7, § 1, 2° legaal verblijf in 

België verstreken". 

De bestreden beslissing is dan ook manifest onwettig. 

Aldus en gelet op het voorgaande dient dit middel als gegrond te worden beschouwd.” 

 

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

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

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

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

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

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

nr. 135 618).  

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij nergens in haar betoog verduidelijkt op welke wijze de 

bestreden beslissing artikel 40bis van de Vreemdelingenwet zou schenden.  

 

In zoverre de verzoekende partij de schending zou wensen aan te voeren van artikel 40bis van de 

Vreemdelingenwet, is het middel dan ook onontvankelijk. 

 

2.1.3. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen 

uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke overwegingen 

dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet 

zijn. Artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve beslissingen met redenen 

worden omkleed. 

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip “afdoende”, zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. 

 

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

waarvan deze is genomen. 

 

De verzoekende partij wordt een verblijfsrecht van meer dan drie maanden als “ander familielid” van een 

burger van de Unie geweigerd, met verwijzing naar de bepalingen van artikel 47/1, 1° en artikel 47/3, §1 

van de Vreemdelingenwet. De verwerende partij stelt vast dat de verzoekende partij onvoldoende 

bewees een deugdelijk bewezen duurzame relatie te hebben met de referentiepersoon. Er wordt 

verduidelijkt dat de verzoekende partij en haar vermeende partner op 11 maart 2014 een verklaring 

wettelijke samenwoning hebben afgelegd, dat de procureur des konings op 10 juli 2014 een negatief 

advies gaf, waarop de ambtenaar van de burgerlijke stand de registratie van de wettelijke samenwoning 

weigerde, dat deze beslissing zowel in beroep, door de rechtbank van eerste aanleg op 16 maart 2015, 

als in hoger beroep, door het hof van beroep op 22 november 2016, bevestigd werd. Eveneens wordt 

erop gewezen dat de ambtenaar van de burgerlijke stand evenmin toestemming gaf voor een 

huwelijksvoltrekking, dat deze beslissing zowel in beroep, door de rechtbank van eerste aanleg op 30 

maart 2018, als in hoger beroep, door het hof van beroep op 22 oktober 2018, bevestigd werd. 

Vervolgens wordt gewezen op en geciteerd uit het advies van de procureur des konings van Antwerpen 

van 10 jul 2014 betreffende de wettelijke samenwoning. Op basis van de daarin vermelde vaststellingen 

weigert de verwerende partij de aanvraag tot verblijf. Zij wijst erop dat om een verblijfsrecht te kunnen 

ontlenen aan een feitelijk partnerschap er sprake dient te zijn van een afdoende bewezen stabiele en 

duurzame partnerrelatie, dat gezien de verzoekende partij en de referentiepersoon niet geloofwaardig 

waren als koppel binnen het kader van een geregistreerd partnerschap en evenmin betreffende het 

voorgenomen huwelijk, onmogelijk kan gesteld worden dat hun feitelijk partnerschap wel voldoende 
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duurzaam en stabiel is, dat de voorgelegde documenten ter staving geen afbreuk doen aan de 

vaststellingen in het kader van het onderzoek naar de wettelijke samenwoonst en het voorgenomen 

huwelijk. De verwerende partij somt in de bestreden beslissing vervolgens de voorgelegde documenten 

op en stelt dat het niet betwist wordt dat de verzoekende partij en haar vermeende partner elkaar 

kennen, doch dat onderzoek heeft uitgewezen dat de intenties van minstens één van hen beiden er niet 

op gericht is een duurzame levensgemeenschap op te bouwen, dat het loutere feit dat de betrokkenen 

samenwonen niet wordt beschouwd als een bewijs van een gezinsleven, dat de verzoekende partij de 

procedure van het feitelijk partnerschap misbruikt louter om, via een andere weg, een verblijfsrechtelijk 

voordeel te verkrijgen. Concluderend wordt gesteld dat de verzoekende partij niet voldoende aantoont te 

voldoen aan de voorwaarden van artikel 47/1, 1° van de Vreemdelingenwet, dat het recht op verblijf 

wordt geweigerd. Betreffende het bevel om het grondgebied te verlaten wordt gewezen op de 

toepasselijke rechtsregel, met name artikel 7, §1, 2° van de Vreemdelingenwet en gemotiveerd dat het 

legaal verblijf van de verzoekende partij in België is verstreken. Tot slot motiveert de verwerende partij 

in de bestreden beslissing eveneens dat rekening werd gehouden met artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet waarna zij de motieven hieromtrent weergeeft in de bestreden beslissing.  

 

De voorziene motivering is pertinent en draagkrachtig en stelt de verzoekende partij in staat om te 

begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is gegrond, derwijze dat het 

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

 

De verzoekende partij betoogt dat de bestreden beslissing nalaat in extenso te motiveren en alle nuttige 

en juiste feitelijke gegevens in overweging te nemen, doch laat na te verduidelijken welke nuttige en 

juiste feitelijke gegevens door de verwerende partij niet in overweging werden genomen of omtrent 

welke gegevens de verwerende partij heeft nagelaten te motiveren.  

 

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

begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 

1991 en artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet.  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aangenomen.  

 

2.1.4. Waar de verzoekende partij de bestreden weigeringsbeslissing inhoudelijk bekritiseert, dient het 

middel te worden onderzocht vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad 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). 

 

De verzoekende partij wijst op de verplichting waarbij de verwerende partij bij het nemen van de 

bestreden beslissing niet alleen relevante feiten correct en volledig dient vast te stellen, te waarderen en 

te interpreteren, maar zich ook van alle relevante gegevens op de hoogte dient te stellen. Zij stelt dat de 

verwerende partij heeft nagelaten de voorliggende gegevens op correcte wijze te beoordelen, doch laat 

na op concrete wijze uiteen te zetten met welke relevante gegevens de verwerende partij geen rekening 

heeft gehouden, noch welke feiten zij niet correct of volledig heeft vastgesteld of op welke wijze de 

voorliggende gegevens niet op correcte wijze werden beoordeeld of de waardering kennelijk onredelijk 

is.  

 

De verzoekende partij maakt dan ook geenszins een schending van de materiële motiveringsplicht 

aannemelijk. 

 

2.1.5. Waar de verzoekende partij voorhoudt dat het aan de verwerende partij toekomt zich van alle 

relevante gegevens op de hoogte te stellen, desgevallend door de rechtsonderhorige mondeling of 

schriftelijk te horen of nadere informatie in te winnen, lijkt zij te wijzen op de hoorplicht in hoofde van de 

verwerende partij. 

 

De Raad wijst erop dat de verzoekende partij de kans had om de vereiste toelichtingen te verstrekken in 

haar aanvraag om tot een verblijf van meer dan drie maanden te worden toegelaten en dat zij deze 

aanvraag met alle nodige gegevens en stukken kon onderbouwen. Het volstaat dat een betrokkene de 
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gelegenheid krijgt haar standpunt op een nuttige wijze uiteen te zetten (RvS 15 februari 2007, nr. 

167.853; RvS 23 juni 2005, nr. 146.472). 

 

De Raad wijst er bovendien op dat het vervullen van de hoorplicht maar zin heeft voor zover het horen 

de overheid informatie kan opleveren die haar behoedt voor een vals beeld van de feiten of die haar 

appreciatie van de feiten kan beïnvloeden, informatie kortom die de overheid van de overwogen, voor 

de betrokkene nadelige beslissing kan afhouden (RvS 21 juni 1999, nr. 81.126). Uit de toelichting van 

de verzoekende partij blijkt niet dat zij dergelijke concrete informatie had kunnen verschaffen: de 

verzoekende partij beperkt zich tot een theoretisch betoog zonder aan te duiden welke documenten en 

bewijsstukken die een invloed konden hebben op de beslissing inzake haar aanvraag van een 

verblijfskaart zij had kunnen voorleggen aan het bestuur. In deze omstandigheden en bij gebrek aan 

nadere duiding vanwege de verzoekende partij, kan de aangevoerde schending van de hoorplicht dan 

ook niet tot de vernietiging van de bestreden beslissing leiden. 

 

2.1.6. Betreffende het betoog van de verzoekende partij met betrekking tot de schendig van artikel 39/79 

van de Vreemdelingenwet, waarbij zij betoogt dat een beslissing waartegen een automatisch schorsend 

beroep mogelijk is niet gepaard mag gaan met een bevel om het grondgebied te verlaten als het bevel 

steunt op dezelfde feiten die geleid hebben tot de beslissing waartegen het schorsend beroep 

openstaat, dat er bijgevolg tijdens de beroepstermijn en tijdens de behandelingstermijn van het beroep 

geen verwijderingsmaatregel mag genomen worden, laat staat uitgevoerd, daar zij tijdens deze 

termijnen niet in onwettig verblijf is en de verwerende partij aldus geen bevel mocht afleveren op grond 

van artikel 7 van de Vreemdelingenwet maar zij dit toch deed, wijst de Raad op wat volgt.  

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij een aanvraag heeft ingediend voor een verblijfskaart van 

een ander familielid van een burger van de Unie in functie van een feitelijke partner van Nederlandse 

nationaliteit. Met andere woorden heeft de verzoekende partij een aanvraag ingediend voor een 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie conform artikel 47/1 van de 

Vreemdelingenwet.  

 

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 47/2 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 
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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.” 

 

Uit artikel 47/2 van de Vreemdelingenwet kan niet worden afgeleid dat het de bedoeling was van de 

Belgische wetgever om tegen een beslissing tot weigering van verblijf getroffen in toepassing van artikel 

47/1 van de Vreemdelingenwet te voorzien in een automatisch schorsend beroep. De beslissingen 

waartegen een van rechtswege schorsend beroep openstaat zijn terug te vinden in artikel 39/79 van de 

Vreemdelingenwet. Echter dient vastgesteld te worden dat deze bepaling niet terug te vinden is onder 

de bepalingen van Hoofdstuk 1 waaraan artikel 47/2 van de Vreemdelingenwet refereert. 

 

De artikelen 47/1, 47/2 en 47/3 van de Vreemdelingenwet werden ingevoegd in de Vreemdelingenwet 

via de wet van 19 maart 2014 (B.S. 5 mei 2014) en vormen de verdere omzetting van artikel 3, tweede 

lid van de Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende 

het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en 

hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 

64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 

90/365/EEG en 93/96/EEG (hierna: de Burgerschapsrichtlijn). Uit de voorbereidende werken 

dienaangaande blijkt dat het de bedoeling was van de wetgever de bepalingen van de 

Vreemdelingenwet in overeenstemming te brengen met de Burgerschapsrichtlijn (Parl. St. Kamer 2013- 

14, nr. 3239/001, 3): “Dit wetsontwerp wil de bepalingen van de wet van 15 december 1980 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in 

overeenstemming brengen met: 

(...) 

2° de Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het 

recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en 

hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 

64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 

90/365/EEG en 93/96/EEG;” 

 

Dienaangaande wordt verder in de voorbereidende werken gesteld als volgt: 

 

“Artikelen 23 en 24 

Dit artikel voegt in Titel II van de wet van 15 december 1980 een nieuw hoofdstuk in dat is gewijd aan 

het verblijf van de “andere” familieleden van een burger van de Unie, waarvan de binnenkomst en het 

verblijf door de lidstaten dienen te worden vergemakkelijkt, en dit krachtens artikel 3, paragraaf 2 van 

Richtlijn 2004/38/EG. 

Er zijn drie categorieën van personen waarvan de binnenkomst en het verblijf volgens het nationale 

recht moet worden vergemakkelijkt. Het betreft: 

• de partner met wie de burger van de Unie een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft; 

• de familieleden die niet zijn bedoeld in artikel 40bis van de wet van 15 december 1980, die, in het land 

van herkomst, ten laste zijn van of deel uitmaken van het gezin van de burger van de Unie; 

• de familieleden die niet zijn bedoeld in artikel 40bis van de wet van 15 december 1980, voor wie de 

burger van de Unie dwingend en persoonlijk zorg moet dragen wegens ernstige gezondheidsproblemen. 

Over deze “andere” familieleden heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie, in zijn arrest Rahman 

van 5 september 2012, gezegd voor recht: “(…) de wetgever van de Unie heeft een onderscheid 

aangebracht tussen de familieleden van de burger van de Unie omschreven in artikel 2.2. van Richtlijn 

2004/38, die, onder de voorwaarden vermeld in deze richtlijn, een recht van binnenkomst en verblijf 

genieten in het gastland van die burger, en de andere familieleden bedoeld in artikel 3.2., 1e lid, onder 

a), van dezelfde richtlijn, van wie de binnenkomst en het verblijf uitsluitend door deze lidstaat moeten 

worden vergemakkelijkt. (…) uit de indicatief presens “vergemakkelijkt” in dit artikel 3.2. blijkt dat deze 

bepaling de lidstaten een verplichting oplegt een zeker voordeel toe te kennen, in vergelijking met de 

aanvragen voor binnenkomst en verblijf van andere onderdanen van derde landen, aan aanvragen 

ingediend door personen die een speciale band van afhankelijkheid hebben ten opzichte van een burger 

van de Unie. (…)” 

Artikel 25 

Zodra het recht op binnenkomst en verblijf is toegekend aan de leden van de familie in ruime zin, vallen 

zij onder het werkingsgebied van de Richtlijn 2004/38/EG en dient het gehaal van de bepalingen van 
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deze richtlijn, op hen toegepast worden. Bijgevolg krijgen zij, onder andere, een “verblijfkaart van een 

familielid van een burger van de Unie” en kunnen zij na vijf jaar verblijf op het grondgebied van het Rijk, 

een duurzaam verblijfsrecht verwerven (“kaart van duurzaam verblijf van een familielid van een burger 

van de Unie”). 

Om die reden schrijft artikel 25 voor dat op de familieleden in ruime zin van een burger van de Unie de 

bepalingen van Hoofdstuk I van toepassing zijn, onder voorbehoud van de bijzondere bepalingen van 

Hoofdstuk I/I van Titel II. 

Artikel 26 

Artikel 26 van dit wetsontwerp, dat een nieuw artikel 47/3 invoegt in de wet van 15 december 1980, 

omschrijft de bewijzen die moeten worden geleverd door de familieleden in ruime zin van een burger 

van de Unie om de binnenkomst en het verblijf op het grondgebied van het Rijk te verkrijgen. 

Het duurzaam karakter van de relatie mag met elk passend middel worden bewezen. De minister of zijn 

gemachtigde (de Dienst vreemdelingenzaken) moet bij de beoordeling van het duurzaam karakter van 

de relatie rekening houden met de intensiteit, de duur en de stabiliteit van de band tussen de partners. 

Wat het karakter ten laste betreft, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een vaste 

rechtspraak ontwikkeld: 

“De hoedanigheid van familielid ten laste (…) komt voort uit een feitelijke situatie — ondersteuning 

geboden door de werknemer — zonder dat het noodzakelijk is de redenen vast te stellen waarom op die 

ondersteuning een beroep wordt gedaan.” (Arrest “Lebon” van 18 juni 1987). 

“(…) onder “te hunnen laste zijn” wordt verstaan het feit, voor het familielid van een 

gemeenschapsonderdaan gevestigd in een andere lidstaat in de zin van artikel 43 EG, de materiële 

steun van die onderdaan of diens echtgenoot nodig te hebben om te voorzien in zijn wezenlijke 

behoeften in de Staat van oorsprong of van herkomst van dit familielid op het ogenblik dat het aanvraagt 

zich bij deze onderdaan te voegen. (…) het bewijs van de noodzaak van materiële steun mag met elk  

geschikt middel worden geleverd, terwijl de enkele verbintenis ditzelfde familielid ten laste te nemen, 

uitgaande van de gemeenschapsonderdaan of zijn echtgenoot, niet kan worden beschouwd als een 

gegeven waarbij het bestaan van een situatie van reële afhankelijkheid van het familielid wordt 

vastgesteld.” (Arrest “Jia” van 9 januari 2007). 

Bovendien moeten de documenten die het karakter ten laste of het feit deel uit te maken van het gezin 

bevestigen, krachtens het voorschrift van Richtlijn 2004/38/EG, uitgaan van de bevoegde overheden 

van het land van oorsprong of van herkomst. 

Echter, wanneer de overheden van het land van oorsprong of van herkomst niet dergelijke documenten 

uitreiken, kan de vreemdeling het bewijs van de tenlasteneming of van het feit tot het gezin te behoren, 

elk passend middel, aanbrengen. 

De derde categorie van “andere” familieleden moet het bewijs leveren ernstige gezondheidsproblemen 

te hebben en ook bewijzen dat deze gezondheidsproblemen vereisen dat de burger van de Unie zorg 

moet dragen voor het lid van de familie in ruime zin.” (Parl. St. Kamer 2013-14, nr. 3239/001, 20-22).”  

 

Zoals blijkt uit de voorbereidende werken erkent de Belgische wetgever dat conform de 

Burgerschapsrichtlijn de binnenkomst en het verblijf van de “andere” familieleden van een burger van de 

Unie dienen te worden vergemakkelijkt. Daartoe werden de artikelen 47/1 tot en met 47/3 in de 

Vreemdelingenwet opgenomen. Ook uit de artikelsgewijze bespreking blijkt dat de doelstelling van de 

invoeging van de artikelen 47/1 tot en met 47/3 in de Vreemdelingenwet er enkel in bestaat “onze 

wetgeving af te stemmen op het Europese recht” (Parl. St. Kamer 2013-2014, nr. 3239/003, 18). De 

Belgische wetgever wil zich aldus met de artikelen 47/1 tot en met 47/3 van de Vreemdelingenwet enkel 

conformeren aan hetgeen van hem Unierechtelijk verwacht wordt. 

 

De Raad benadrukt dat uit het arrest Rahman (HvJ 5 september 2012, C-83/11, Rahman) blijkt dat het 

Europees Hof erop wijst dat de Uniewetgever “een onderscheid (eigen onderlijning) heeft gemaakt 

tussen de in artikel 2, punt 2, van richtlijn 2004/38 omschreven familieleden van de burger van de Unie, 

die onder de in deze richtlijn gestelde voorwaarden een recht op binnenkomst en op verblijf in het 

gastland van de bedoelde burger hebben, en de in artikel 3, lid 2, eerste alinea, sub a, van deze richtlijn 

genoemde andere familieleden, wier binnenkomst en verblijf door die lidstaat alleen moeten worden 

vergemakkelijkt” (punt 19). 

 

Zo heeft de advocaat-generaal in zijn conclusie in de zaak Rahman er ook op gewezen dat: “52. Om te 

beginnen moet de tekst van richtlijn 2004/38 in aanmerking worden genomen. Terwijl deze een 

automatisch recht van binnenkomst en verblijf verleent aan de in artikel 2, punt 2, van deze richtlijn 

genoemde „familieleden”, bepaalt artikel 3, lid 2, van de richtlijn alleen dat elke lidstaat de binnenkomst 

en het verblijf van de leden van de familie in de verruimde zin „vergemakkelijkt”. Uit deze bepalingen 

blijkt duidelijk dat de Uniewetgever wat de familie van de burger van de Unie betreft, een onderscheid 
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heeft willen maken tussen de nauw verwante familieleden, die een werkelijk en automatisch recht 

hebben om het grondgebied van het gastland binnen te komen en er met de burger van de Unie te 

verblijven en de verdere familieleden die krachtens richtlijn 2004/38 geen subjectief recht van 

binnenkomst en verblijf genieten. Bovendien bepaalt deze richtlijn dat de binnenkomst en het verblijf van 

de andere familieleden door elke lidstaat dient te worden vergemakkelijkt „overeenkomstig zijn nationaal 

recht”, zodat het recht van binnenkomst en het recht van verblijf niet rechtstreeks hun grondslag vinden 

in richtlijn 2004/38, maar noodzakelijkerwijs uit het interne recht van de lidstaat voortvloeien.” (conclusie 

van advocaat-generaal Y. Bot van 27 maart 2012 in de zaak C-83/11 voor het Hof van Justitie van de 

Europese Unie). 

 

Uit de Burgerschapsrichtlijn kan aldus niet aangenomen worden dat de Uniewetgever de bedoeling had 

om andere familieleden van een Unieburger op dezelfde wijze te behandelen als de nauw verwante 

familieleden, maar enkel de bedoeling had hun binnenkomst en verblijf te “vergemakkelijken”. 

 

De Belgische wetgever heeft er voorts bij de invoering van de artikelen 47/1 tot en met 47/3 ook niet 

voor geopteerd om artikel 39/79 van de Vreemdelingenwet, dat valt onder “Hoofdstuk 5 De 

rechtspleging” van de Vreemdelingenwet en dat bepaalt tegen welke beslissingen een van rechtswege 

schorsend beroep openstaat, in die zin aan te passen dat dit ook geldt voor de beslissingen tot 

weigering van verblijfsaanvragen van andere familieleden van een burger van de Unie. 

 

Artikel 39/79 van de Vreemdelingenwet luidt immers als volgt: 

 

“§ 1 

Behalve mits toestemming van betrokkene, kan tijdens de voor het indienen van het beroep 

vastgestelde termijn en tijdens het onderzoek van dit beroep, gericht tegen de in het tweede lid 

bepaalde beslissingen, ten aanzien van de vreemdeling geen enkele maatregel tot verwijdering van het 

grondgebied gedwongen worden uitgevoerd en mogen geen zodanige maatregelen ten opzichte van de 

vreemdeling worden genomen wegens feiten die aanleiding hebben gegeven tot de beslissing 

waartegen dat beroep is ingediend. 

De in het eerste lid bedoelde beslissingen zijn: 

1° de beslissing tot weigering van de machtiging tot verblijf van de in artikel 10bis bedoelde 

vreemdelingen, op voorwaarde dat de vreemdeling die vervoegd werd, nog steeds in het Rijk verblijft, 

niet langer in het Rijk verblijft dan de beperkte duur van zijn machtiging tot verblijf of niet het voorwerp 

uitmaakt van een bevel om het grondgebied te verlaten; 

2° de beslissing tot weigering van de erkenning van het recht op verblijf of die een einde maakt aan het 

recht op verblijf, genomen in toepassing van artikel 11, § 1 of 2; 

3° het bevel om het grondgebied te verlaten, afgeleverd aan de in artikel 10bis, § 2 of § 3, bedoelde 

familieleden op basis van artikel 13, § 4, eerste lid, of aan de in artikel 10bis, § 1, bedoelde familieleden, 

om dezelfde redenen, op voorwaarde dat de vreemdeling die vervoegd werd, nog steeds in het Rijk 

verblijft, niet langer in het Rijk verblijft dan de beperkte duur van zijn machtiging tot verblijf of niet het 

voorwerp uitmaakt van een bevel om het grondgebied te verlaten”; 

4° de terugwijzing, voor zover deze beslissing overeenkomstig artikel 20, eerste lid, niet reeds het 

voorwerp is geweest van een advies van de Commissie van advies voor vreemdelingen; 

5° het verwerpen van een aanvraag om machtiging tot vestiging of de status van langdurig ingezetene; 

6° de beslissing waarin de vreemdeling, in toepassing van artikel 22, ertoe verplicht wordt bepaalde 

plaatsen te verlaten, ervan verwijderd te blijven of in een bepaalde plaats te verblijven; 

7° elke beslissing tot weigering van erkenning van een verblijfsrecht aan een burger van de Unie of zijn 

familielid bedoeld in artikel 40bis op grond van toepasselijke Europese regelgeving alsmede iedere 

beslissing waarbij een einde gemaakt wordt aan het verblijf van een burger van de Unie of zijn familielid 

bedoeld, in artikel 40bis; 

8° elke beslissing tot weigering van een erkenning van het verblijfsrecht van een vreemdeling bedoeld in 

artikel 40ter; 

9° de beslissing tot weigering van de machtiging tot verblijf, die wordt aangevraagd op basis van artikel 

58, door een vreemdeling die in België wenst te studeren. 

§ 2 

De EU-vreemdeling zal bij een betwisting bedoeld in § 1, tweede lid, 7° en 8° desgevallend gemachtigd 

worden door de Minister of zijn gemachtigde om zijn verdediging in persoon te voeren, behalve wanneer 

zijn verschijning kan leiden tot ernstige verstoring van de openbare orde of de openbare veiligheid of 

wanneer het beroep betrekking heeft op een weigering van de toegang tot het grondgebied. 

Deze bepaling is eveneens van toepassing voor de Raad van State, optredend als cassatierechter 

tegen een uitspraak van de Raad.” 



  

 

 

RvV  X - Pagina 13 

Artikel 39/79 van de Vreemdelingenwet is duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar. 

 

Bij koninklijk besluit van 13 februari 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 

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

vreemdelingen werd ook de kennisgeving van de bijlage 20 (document waarmee de beslissing tot 

weigering van verblijf, al dan niet met bevel om het grondgebied te verlaten ter kennis wordt gebracht) 

gewijzigd in die zin dat volgende vermelding werd toegevoegd: “Het beroep tot nietigverklaring schorst 

de tenuitvoerlegging van onderhavige maatregel echter niet indien het ingediend wordt door een ander 

familielid van een burger van de Unie bedoeld in artikel 47/1 van de wet”. 

 

Toen voormeld koninklijk besluit werd gewijzigd heeft de Belgische wetgever geen enkel initiatief 

genomen om zich te verzetten tegen de inhoud van dit koninklijk besluit, zodat op heden niet meer kan 

gesteld worden dat het de wil was van de wetgever om alsnog een automatisch schorsende werking toe 

te kennen aan een beroep tot nietigverklaring ingediend tegen de weigering van verblijf aan een ander 

familielid van een burger van de Unie bedoeld in artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet. 

 

Bijgevolg kan noch uit de Burgerschapsrichtlijn, noch uit de desbetreffende bepalingen in de 

Vreemdelingenwet, noch uit voormeld koninklijk besluit blijken dat de “andere” familieleden, louter omdat 

de Belgische wetgever ervoor geopteerd heeft hen eenzelfde verblijfsrecht toe te kennen als 

familieleden van een burger van de Unie wanneer zij blijken te voldoen aan het recht op binnenkomst en 

verblijf als andere familieleden van de burger van de Unie, daarom ook dezelfde procedurele 

waarborgen genieten of moeten genieten als deze die gelden voor de familieleden van de burger van de 

Unie, wanneer hun aanvraag wordt afgewezen op grond van de vaststelling dat zij niet voldoen aan de 

vereisten om als ander familielid verblijfsrecht te verkrijgen. 

 

Ten overvloede wijst de Raad erop dat ook de handelingen van de verwerende partij niet hebben laten 

uitschijnen dat het beroep tot nietigverklaring tegen de bijlage 20 schorsend is daar enerzijds aan de 

verzoekende partij geen bijlage 35 werd afgeleverd waar dat wel het geval is bij een van rechtswege 

schorsend beroep in de zin van artikel 39/79 van de Vreemdelingenwet en anderzijds in de akte van 

kennisgeving ook uitdrukkelijk melding werd gemaakt van het niet-schorsend karakter van het beroep tot 

nietigverklaring bij de Raad. 

 

De verzoekende partij kan dan ook niet gevolgd worden waar zij lijkt aan te geven dat huidig beroep, op 

grond van artikel 39/79 van de Vreemdelingenwet schorsend is, en dat tijdens de beroepstermijn en de 

behandelingstermijn van het beroep geen bevel mocht worden afgeleverd.  

 

Een schending van artikel 39/79 van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond.  

 

2.1.7. Het eerste middel is, in de mate het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

2.2. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het beginsel van de redelijke termijn. 

 

2.2.1. De verzoekende partij licht haar tweede middel toe als volgt: 

 

“Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op een zorgvuldige wijze dient voor 

te bereiden. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt tevens in dat de overheid zich vergewist van de situatie 

waarin verzoeker zich bevindt en zich hieromtrent afdoende informeert. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt 

aan een bestuur dus de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en 

te stoelen op een correcte feitenvinding. 

Dat de bestreden beslissing ook het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel schendt. Dit 

houdt in dat gerechtvaardigde verwachtingen, dewelke door het bestuur bij de rechtsonderhorigen zijn 

gewekt moeten worden gehonoreerd, op gevaar anders het vertrouwen, dat rechtsonderhorigen stellen 

in het bestuur, te misleiden. Het recht moet voorzienbaar en toegankelijk zijn en de rechtszoekende 

moet in staat zijn om in redelijke mate de gevolgen van een bepaalde handeling te voorzien op het 

tijdstip dat de handeling wordt verricht De Raad van State omschreef het vertrouwensbeginsel als '...één 

der beginselen van behoorlijk bestuur krachtens hetwelk de burger moet kunnen betrouwen op een 

vaste 

gedragslijn van de overheid of op toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete geval heeft 

gedaan"5 
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Meer nog, "Het vertrouwensbeginsel houdt in dat het bestuur de rechtmatige verwachtingen, die de 

burger uit het bestuursoptreden put, niet mag beschamen. De burger moet kunnen vertrouwen op een 

vaste gedragslijn van de overheid of op regelmatige toezeggingen of beloften die de overheid in een 

concreet geval heeft gedaan. Als rechtmatige verwachtingen kunnen worden beschouzod de 

verzoachtingen die de burger in redelijkheid heeft kunnen puren uit het bestuursoptreden. "6 

Of nog: "Het vertrouxvensbeginsel houdt in dat de burger moet kunnen vertrouwen op wat door hem kan 

loorden opgevat als een gedrags- ofbeleidsregel van de overheid."7 

"Het vertrouxvensbeginsel is een beginsel van behoorlijk bestuur dat moet vermijden dat de rechtmatige 

verwachtingen welke een persoon uit het bestuursoptreden put, te kort worden gedaan. Het 

vertrouivensbeginsel kan enkel geschonden zijn wanneer eenzelfde overheid op een niet te 

verantwoorden wijze terugkomt op een vaste gedragslijn of op toezeggingen of beloften die zij in een 

bepaald concreet geval heeft gedaan."8-9 

2.1 Met betrekking tot de uitreiking van de F-kaart 

In casu kan duidelijk worden gesteld dat verzoeker - door de toekenning van het verblijfsrecht en de 

uitreiking van de F-kaart - rechtmatige verwachtingen had met betrekking tot zijn verblijfsstatus, die hij 

"in redelijkheid heeft kunnen puren uit het bestuursoptreden 

De Raad van State oordeelde dat door de afgifte van een document de rechten ontstaan, wat los staat 

van het al dan niet bestaan van een grondslag voor de afgifte: "Ondanks de nietigverklaring van 

verzoekers huwelijk met een Belgische onderdane werden aan verzoeker nog identiteitskaarten voor 

vreemdeling uitgereikt. De afgifte van bedoelde documenten doet rechten ontstaan in hoofde van 

verzoeker en machtigt hem aldus zich in het Rijk te vestigen. De bestreden verwijderingsmaatregel werd 

dan ook genomen t.a.v. een persoon die gemachtigd is zich in het Rijk te vestigen."10 

Een onregelmatige bestuurshandeling die rechten doet ontstaan kan worden ingetrokken onder 

bepaalde voorwaarden en binnen een bepaalde termijn. Louter voorhouden dat aan de voorwaarden 

niet is voldaan, volstaat niet om een verblijfstitel in te trekken.11 

Verzoeker wordt in januari 2019 uitgenodigd om de beslissing met betrekking tot zijn verblijfsaanvraag in 

ontvangst te nemen. Er wordt hem een F-kaart uitgereikt. 

Verwerende partij heeft blijkbaar niet gemerkt dat de bestreden beslissing niet werd betekend aan 

verzoeker, en dat aan verzoeker een F-kaart werd uitgereikt op 12.01.2019. 

Van een zorgvuldige overheidsdienst zou toch mogen verwacht worden dat zij dossiers opvolgt, en - 

indien een gebrek in de afhandeling zou worden vastgesteld - zij binnen de kortst mogelijke termijn dit 

eventueel gebrek dient recht te zetten, en dit volgens de in de wet voorziene mogelijkheden. 

Het is pas op 23 juli 2019 dat aan verzoeker een schrijven wordt gericht houdende de bestreden 

beslissing, zijnde meer dan zes maanden nadat hij in het bezit wordt gesteld van een F-kaart. 

Verzoeker ging er dan ook van uit dat hij zijn verblijfsrecht definitief had verworven. 

Hieruit blijkt dat verwerende partij onzorgvuldig omspringt met dossiers, en kampt met een gebrek aan 

opvolging van de lopende dossiers. Het is de Stad Antwerpen die aan verzoeker de bestreden 

beslissing bezorgt. Er blijkt nergens uit dat verwerende partij heeft opgemerkt dat verzoeker in het bezit 

was gesteld van een F-kaart OF dat de bestreden beslissing niet aan verzoeker was betekend. 

Door het uitreiken van een F-kaart en het toekennen van een verblijfsrecht was bij verzoeker de 

rechtmatige verwachting gecreëerd dat hij in regel was met zijn verblijf. 

Het beginsel van de rechtszekerheid vereist bovendien dat rechtshandelingen die rechten hebben doen 

ontstaan na een bepaalde tijd onaantastbaar zijn, ook wanneer ze onwettig zijn.12 

"Het recht strekt ertoe om met betrekking tot de te beschermen waarden en belangen zekerheid en 

vastheid aan het maatschappelijk verkeer te geven. De zekerheid en vastheid in het maatschappelijk 

verkeer - en dus ook in het rechtsverkeer - vereisen dat gevestigde particuliere situaties stabiel zouden 

blijven. De eis van de stabiliteit van die situaties en rechtsverhoudingen geldt inzonderheid bijzonder 

sterk in de publiekrechtelijke sfeer in verband met de verhoudingen tussen de overheid en de 

particulieren, wat o.m. medebrengt dat de rechtmatigheid van die particuliere situaties - d.w.z. de vraag 

of die situaties overeenkomstig het recht tot stand zijn gekomen en behouden - niet onbeperkt in de tijd 

mag worden betwist, zulks om te voorkomen dat in het rechtsverkeer een verlammende, permanente 

onzekerheid zou ontstaan betreffende de juiste situaties van de in het rechtsverkeer optredende 

personen en betreffende de op die situaties gevestigde rechtsverhoudingen. "13 

Er is in casu ook een duidelijke schending van de redelijke termijneis "dat een algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur is dat voortvloeit uit het zorgvuldigheidsbeginsel en het principe van de 

rechtszekerheid, nochtans ontegensprekelijk bindende rechtsregels".14 

Immers, wanneer geen bepaling zulks uitdrukkelijk voorschrijft, dient de overheid krachtens een 

beginsel van behoorlijk bestuur binnen een redelijke termijn uitspraak te doen over aangelegenheden 

waardoor de betrokkene ernstig in zijn belangen kan worden geschaad. "Het redelijk karakter van de 

termijn moet telkens worden beoordeeld aan de hand van de concrete gegevens van de zaak, zoals de 

complexiteit ervan, het gedrag van de betrokkene en het gedrag van de overheid."15 



  

 

 

RvV  X - Pagina 15 

"Het doel van de redelijke-termijneis in het administratief recht is tweeërlei : enerzijds het doen 

respecteren van de rechtsplicht tot handelen; anderzijds het bevorderen van de rechtszekerheid".16 

Het is de plicht van een openbaar bestuur om binnen een redelijke termijn duidelijkheid en 

rechtszekerheid te verschaffen over de rechtstoestand en dus ook de verblijfstoestand van de 

betrokkene. De rechtszekerheid vereist immers dat een eventuele intrekkingsmogelijkheid wordt 

begrensd. 

"(...) wanneer het bestuur optreedt nadat de redelijk termijn is verstreken, is er sprake van een foutief 

overheidshandelen ".17 

"De beoordeling van de redelijkheid van de termijn gebeurt in concreto, d.w.z. rekening houdend met de 

specifieke gegevens van de zaak18 

"Des te belangrijker het te nemen besluit voor de rechtzoekende is, des te strenger de termijn zal 

loorden beoordeeld" 19 Het hoeft geen betoog dat bij het toekennen of opnieuw afnemen van een 

verblijfsrecht de belangrijkheid van het te nemen besluit niet kan worden overschat. 

In casu verkeerde verzoeker in de zekerheid dat hij zijn verblijfsrecht definitief had verworven. Het is 

manifest onredelijk dat de bestreden beslissing nog aan verzoeker wordt betekend. 

Het Hof van Justitie heeft inzake artikel 10 van de Richtlijn 2004/38 geoordeeld dat "de verplichting voor 

de lidstaten om de verblijfskaart aan een familielid van een burger van de Unie af te geven binnen de in 

artikel 10,lidl, van richtlijn 2004/38 dwingend voorgeschreven termijn van zes maanden 

noodzakelijkerwijs inhoudt dat een besluit wordt genomen en ter kennis van betrokkene wordt gebracht 

vóór die termijn verstrijkt. 

"Dat geldt ook wanneer de bevoegde nationale autoriteiten de betrokkene een verblijfskaart van 

familielid van een burger van de Unie weigeren. 

In die context kan de termijn waarbinnen het besluit over de aanvraag voor een verblijfskaart als 

familielid van een burger van de Unie ter kennis van de aanvrager wordt gebracht niet verschillen 

naargelang het besluit van de bevoegde nationale overheid positief of negatief uitvalt. 

Ook wanneer de bevoegde nationale autoriteit na behandeling van de aanvraag voor een verblijfskaart 

vaststelt dat de voorwaarden voor afgifte daarvan niet zijn vervuld, dient zij haar besluit tot weigering 

van de verblijfskaart bijgevolg te nemen en ter kennis te brengen van de aanvrager binnen diezelfde 

termijn van zes maanden."20 

Het feit dat de aanvraag dateert van 12.07.2018 en de bestreden beslissing pas per schrijven van 

23.07.2019 wordt medegedeeld aan verzoeker, is duidelijk in tegenstrijd met hetgeen het Hof van 

Justitie vooropstelt. 

2.2 Met betrekking tot de motivering van de bestreden beslissing 

Verwerende partij baseert zich voor de bestreden beslissing op een negatief advies van de 

procureur des Konings in het kader van de aanvraag tot registratie van de wettelijke samenwoonst, een 

advies dat dateert van 10.07.2014 (!): "Op basis van het voorgaande weigert de Dienst 

Vreemdelingenzaken de aanvraag tot verblijf van de heer M.M. (…) als feitelijke partner van mevrouw 

W.J. (…). "(stuk 1) 

Verwerende partij geeft hiermee aan dat het advies van de procureur des Konings van juli 2014 de basis 

is voor de bestreden beslissing. 

Dit is kennelijk onzorgvuldig. 

Het is niet alleen aan verzoeker om zijn situatie te actualiseren na het indienen van een 

verblijfsaanvraag. 

Het is tevens een verplichting van verwerende partij om als bestuursoverheid rekening te houden met 

alle feiten en haar beslissing zorgvuldig voor te bereiden, en alle feitelijke en juridische aspecten te 

onderzoeken.21 

Dit houdt ook in dat verwerende partij rekening dient te houden met de nieuwe feitelijke situatie. 

Er kan niet anders dan worden vastgesteld dat het advies waarop verwerende partij zich beroept om het 

verblijf aan verzoeker te weigeren achterhaald is, en niet meer actueel, nu het aangehaalde advies op 

het moment van de beslissing dateerde van bijna 5 jaar voordien. 

Daarnaast houdt verwerende partij voor dat verzoeker de procedure van feitelijk partnerschap zou 

"misbruiken" en leidt hieruit af dat er sprake zou zijn van fraude, die volgens verwerende partij 

bovendien "doorslaggevend" zou zijn. 

Verzoeker maakt gebruik van de mogelijkheid tot aanvraag van een verblijfskaart als feitelijke partner 

van een burger van de Unie. Deze mogelijkheid is duidelijk omschreven in artikel 47/1 van de 

Vreemdelingenwet. 

Van bedrog in hoofde van verzoeker is geen sprake. 

Verzoeker heeft - nog steeds - een duurzame relatie met zijn Nederlandse partner. 

Artikel 47/3 Vreemdelingenwet voorziet dat het bewijs van de relatie met alle passende middelen kan 

worden aangetoond. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 16 

Verzoeker heeft in het kader van zijn verblijfsaanvraag van 12.07.2018 bijkomende overtuigingsstukken 

voorgelegd teneinde zijn feitelijke en duurzame relatie met de referentiepersoon aan te tonen. Deze 

documenten dateren van na het negatieve advies van de procureur des Konings van 10.07.2014. 

Verzoeker is van oordeel dat het vanwege verwerende partij kennelijk onredelijk is om uit het onderzoek 

van het parket dat werd gevoerd begin 2014 af te leiden dat zij nog steeds ongeloofwaardig zouden zijn 

als feitelijke partners zodat verzoeker fraude zou hebben gepleegd door een verblijfsaanvraag te doen 

als feitelijke partner. 

Daarenboven werden de bijgevoegde overtuigingsstukken door verwerende partij niet in concreto 

beoordeeld, en geeft verwerende partij niet aan waarom hieruit niet zou blijken dat verzoeker en zijn 

Nederlandse partner geen duurzame relatie zouden hebben. 

Aldus en gelet op het voorgaande dient dit middel als gegrond te worden beschouwd.” 

 

2.2.2. Met betrekking tot de uitreiking van de F-kaart betoogt de verzoekende partij, dat zij door 

toekenning ervan de rechtmatige verwachting had met betrekking tot haar verblijfsstatus die zij in 

redelijkheid heeft kunnen puren uit het bestuursoptreden, dat de Raad van State oordeelde dat door de 

afgifte van een document rechten ontstaan, wat los staat van het al dan niet bestaan van een grondslag 

voor de afgifte. Zij wijst erop dat een onregelmatige bestuurshandeling die rechten doet ontstaan kan 

worden ingetrokken onder bepaalde voorwaarden en binnen een bepaalde termijn, dat louter 

voorhouden dat aan de voorwaarden niet is voldaan niet volstaat om een verblijfstitel in te trekken. Zij 

wijst erop dat zij in januari 2019 uitgenodigd werd om de beslissing met betrekking tot haar 

verblijfsaanvraag in ontvangst te nemen en haar een F-kaart werd uitgereikt, dat de verwerende partij 

blijkbaar niet heeft gemerkt dat de bestreden beslissing niet werd betekend. Zij meent dat van een 

zorgvuldige overheid zou mogen verwacht worden dat zij dossiers opvolgt en, indien een gebrek in de 

afhandeling zou worden vastgesteld, zij binnen de kortst mogelijke termijn dit eventueel gebrek dient 

recht te zetten en dit volgens de wet voorziene mogelijkheden. Zij wijst erop dat het pas op 23 juli 2019 

is dat haar een schrijven wordt gericht houdende de in casu bestreden beslissing, zijnde meer dan zes 

maanden nadat zij in het bezit werd gesteld van een F-kaart, dat zij er dan ook vanuit ging dat zij haar 

verblijfsrecht definitief had verworven, dat hieruit blijkt dat de verwerende partij onzorgvuldig omspringt 

met dossiers en kampt met een gebrek aan opvolging van lopende dossiers, dat het de stad Antwerpen 

is die haar de bestreden beslissing bezorgt, dat nergens blijkt dat de verwerende partij heeft opgemerkt 

dat de verzoekende partij in het bezit was van een F-kaart of dat de bestreden beslissing niet aan de 

verzoekende partij was betekend. Zij herhaalt dat door het uitreiken van de F-kaart en het toekennen 

van het verblijfsrecht de rechtmatige verwachting werd gecreëerd dat zij in regel was met haar verblijf, 

dat het beginsel van rechtszekerheid bovendien vereist dat rechtshandelingen die rechten hebben doen 

ontstaan na een bepaalde tijd onaantastbaar zijn, ook wanneer ze onwettig zijn.  

 

Daarnaast meent de verzoekende partij dat er in casu ook een duidelijke schending is van de redelijke 

termijneis, dat immers wanneer geen bepaling dit uitdrukkelijk voorschrijft, de overheid binnen een 

redelijke termijn uitspraak dient te doen over aangelegenheden waardoor de betrokkene ernstig in zijn 

belangen kan worden geschaad. Zij meent dat het de plicht is van een openbaar bestuur om binnen een 

redelijke termijn duidelijkheid en rechtszekerheid te verschaffen over de rechtstoestand en dus ook over 

de verblijfstoestand van de verzoekende partij, dat de rechtszekerheid immers vereist dat een eventuele 

intrekkingsmogelijkheid wordt begrensd. Het hoeft volgens de verzoekende partij geen betoog dat bij het 

toekennen of opnieuw afnemen van een verblijfsrecht de belangrijkheid van het te nemen besluit niet 

kan worden overschat. In casu verkeerde zij in de zekerheid dat zij haar verblijfsrecht definitief had 

verworven waardoor het manifest onredelijk is dat de bestreden beslissing nog aan haar wordt 

betekend. 

 

Tot slot wijst de verzoekende partij ook nog op een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie 

van 27 juni 2018 in de zaak C-246/17 en stelt zij dat het feit dat de aanvraag dateert van 12 juli 2018 en 

de bestreden beslissing pas per schrijven van 23 juli 2019 wordt meegedeeld aan de verzoekende partij, 

duidelijk in tegenstrijd is met wat het Hof van Justitie vooropstelt.  

 

2.2.3. De Raad stelt vooreerst vast dat nergens uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat 

aan de verzoekende partij een F-kaart werd afgeleverd op 12 januari 2019. De verzoekende partij voegt 

ook geen bewijs hieromtrent bij haar verzoekschrift. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt 

dat aan de verzoekende partij op 12 januari 2019 een bijlage 15 werd afgeleverd, waarop staat vermeld 

“Dit attest dekt voorlopig het verblijf tot 26/02/2019. Dit attest dekt het verblijf in België van de 

betrokkene voor de duur van zijn tewerkstelling als grensarbeider”. Uit het louter vermelden in e-

mailverkeer dat de verzoekende partij ten onrechte een F-kaart werd afgeleverd en uit de vermelding op 

een document dat de F-kaart wordt geannuleerd, blijkt niet dat de verzoekende partij op 12 januari 2019 
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een F-kaart werd afgeleverd. Nu niet blijkt uit het administratief dossier dat de verzoekende partij op 12 

januari 2019 in het bezit werd gesteld van een F-kaart en dit ook niet wordt aangetoond door de 

verzoekende partij, is haar betoog niet dienstig.  

 

Zelfs in de veronderstelling dat de verzoekende partij op 12 januari 2019 een F-kaart heeft ontvangen, 

blijkt uit de stukken van het administratief dossier duidelijk dat deze ten onrechte werd afgeleverd daar 

reeds de in casu bestreden beslissing van weigering van verblijf van meer dan drie maanden werd 

genomen op 10 januari 2019. 

 

Er blijkt aldus duidelijk dat de F-kaart ten onrechte was afgegeven, aangezien dit is gebeurd op totaal 

onbegrijpelijke wijze kort nadat de gemachtigde het verblijf voor meer dan drie maanden aan de 

verzoekende partij had geweigerd. De F-kaart van de verzoekende partij was bijgevolg niet ondersteund 

door een onderliggend verblijfsrecht, maar was niet meer dan een verkeerd afgegeven kaart of 

instrumentum. 

 

De Raad wijst erop dat de afgifte van een verblijfskaart enkel een declaratoir doch geen constitutief 

karakter heeft. Het verblijf kan bijgevolg niet als legaal worden aangemerkt, enkel op grond van het feit 

dat een dergelijke kaart geldig was afgegeven of des te meer als de kaart ongeldig was afgegeven, 

zoals in casu. De verzoekende partij werd in het bezit gesteld van een F-kaart, in casu, maar die kaart 

had geen andere waarde dan een instrumentum, niet onderbouwd door een negotium. 

 

De kritiek van de verzoekende partij is overigens gericht tegen het onterecht afleveren van of de 

intrekking van de F-kaart, doch niet tegen de in casu bestreden beslissing. 

 

Bovendien stelt de Raad vast dat de door de verzoekende partij beweerde aflevering van de F-kaart 

dateert van na het nemen van de bestreden beslissing tot weigering van verblijf voor meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten van 10 januari 2019, genomen naar aanleiding van 

de aanvraag van 12 juli 2018. 

 

Voor zijn wettigheidstoetsing dient de Raad zich te plaatsen op het ogenblik van het nemen van de 

bestreden beslissing. Immers dient de regelmatigheid van een administratieve beslissing te worden 

beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing 

kon beschikken om deze beslissing te nemen. 

 

De verzoekende partij toont dan ook niet aan dat bij het nemen van de bestreden beslissing, op een 

ogenblik waarop zij nog geen F-kaart ontvangen had, enige rechtmatige verwachting zou zijn 

genegeerd, waardoor er sprake zou zijn van een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, het 

vertrouwensbeginsel en/of het rechtszekerheidsbeginsel. 

 

2.2.4. De verzoekende partij kan voorts niet gevolgd worden waar zij meent dat de verwerende partij 

onzorgvuldig heeft opgetreden en de redelijke termijn heeft geschonden door de bestreden beslissing te 

betekenen zes maanden na de afgifte van de F-kaart. De Raad herhaalt dat uit de stukken van het 

administratief dossier niet blijkt dat een F-kaart werd afgegeven en zelfs in de hypothese dat deze wel 

werd afgegeven, blijkt dat de F-kaart ten onrechte werd afgegeven. Eveneens blijkt dat de verzoekende 

partij korte tijd nadien, met name op 25 april 2019, een afspraak had bij de stad Antwerpen voor de 

betekening van de bestreden beslissing. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de 

verzoekende partij niet op voornoemde afspraak is geweest. De verzoekende partij kan dan ook niet 

dienstig wijzen op een schending van de redelijke termijn, waarvoor zij zelf verantwoordelijk is. 

Bovendien kan de verzoekende partij bezwaarlijk voorhouden dat het betekenen van een beslissing zes 

maanden na het nemen ervan buiten elke redelijke termijn is. 

 

Een onzorgvuldig optreden van de overheid blijkt niet, evenmin als een schending van de redelijke 

termijnvereiste. 

 

Bovendien wijst de Raad erop dat de verzoekende partij meent dat de betekening van de bestreden 

beslissing de redelijke termijnvereiste schendt. Een eventuele onregelmatigheid bij de kennisgeving 

heeft geenszins de onwettigheid van de beslissing zelf tot gevolg.  

 

Zelfs indien zou worden aangenomen dat te dezen de redelijke termijn overschreden werd bij de 

betekening van de bestreden beslissing, moet worden vastgesteld dat de verzoekende partij er geen 

belang bij heeft om de overschrijding van de redelijke termijn als annulatiemiddel aan te voeren. Een 
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nieuwe uitspraak over en/of betekening van de door de verzoekende partij ingediende aanvraag zal 

immers noodzakelijkerwijze van een nóg latere datum zijn. Mocht dus de bestreden beslissing onwettig 

zijn omdat ze te laat is betekend na de aanvraag, dan zou dat a fortiori gelden voor de beslissing die, na 

een eventuele nietigverklaring, nog moet worden genomen en betekend.  

 

Een eventuele schending van de redelijke termijn zou hoe dan ook niet tot gevolg hebben dat er enig 

recht op verblijf in hoofde van de verzoekende partij zou ontstaan (RvS 18 februari 2008, nr. 179.757). 

 

In zoverre de verzoekende partij meent dat de redelijke termijn geschonden is bij het onbestaande 

beschouwen of intrekken van de F-kaart, doordat pas zes maanden na de afgifte van de F-kaart de 

bestreden beslissing werd betekend, is deze kritiek niet gericht tegen de in casu bestreden beslissing.  

 

2.2.5. De verzoekende partij wijst voorts op rechtspraak van het Hof van Justitie, meer bepaald het 

arrest Diallo, met betrekking tot artikel 10 van de Burgerschapsrichtlijn en stelt dat het feit dat de 

aanvraag dateert van 12 juli 2018 en de beslissing pas per schrijven van 23 juli 2019 wordt meegedeeld, 

in tegenstrijd is met hetgeen het Hof van Justitie vooropstelt.  

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij zich beperkt tot een partiële lezing van het arrest. 

 

Met haar betoog gaat de verzoekende partij er aan voorbij dat de verwerende partij tot de conclusie 

komt dat de verzoekende partij niet aantoont te voldoen aan de voorwaarden om in overeenstemming 

met Unierecht in België te verblijven. Zoals blijkt uit onderhavig arrest, slaagt de verzoekende partij er 

niet in de motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten of te weerleggen, zodat de motieven in 

dit verband stand houden.  

 

De Raad merkt op dat het Hof van Justitie in het voormeld arrest Diallo duidelijk heeft vastgesteld dat 

“richtlijn 2004/38 […] aldus [moet] worden uitgelegd dat zij zich verzet tegen een nationale regeling als 

in het hoofdgeding aan de orde, die de bevoegde nationale autoriteiten verplicht ambtshalve een 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie aan de betrokkene af te geven 

wanneer de in artikel 10, lid 1, van richtlijn 2004/38 voorgeschreven termijn van zes maanden wordt 

overschreden, zonder dat eerst wordt vastgesteld dat die persoon daadwerkelijk voldoet aan de 

voorwaarden om in overeenstemming met het Unierecht in het gastland te verblijven”. Hierbij stelde het 

Hof van Justitie dat “dergelijk stelsel [d.i. de automatische afgifte van een verblijfskaart van een familielid 

van een Unieburger bij het verstrijken van de termijn van zes maanden] […] haaks [staat] op de 

doelstellingen van richtlijn 2004/38 voor zover het het mogelijk maakt dat een verblijfskaart wordt 

afgegeven aan iemand die niet voldoet aan de voorwaarden daarvoor.”  

 

Daargelaten de vraag of in casu het arrest Diallo van toepassing is, toont de verzoekende partij 

geenszins aan welk belang zij heeft bij haar kritiek dat de betekening van de bestreden beslissing 

geschiedde buiten de termijn van zes maanden. Immers wordt er in voormeld arrest op gewezen dat 

geen verblijfskaart kan worden afgeleverd “zonder dat eerst wordt vastgesteld dat die persoon 

daadwerkelijk voldoet aan de voorwaarden om in overeenstemming met het Unierecht in het gastland te 

verblijven” en, het weze herhaald, heeft de verwerende partij geconcludeerd dat de verzoekende partij 

niet aantoont te voldoen aan de voorwaarden om in overeenstemming met Unierecht in België te 

verblijven. 

 

2.2.6. Met betrekking tot de motivering van de bestreden beslissing voert de verzoekende partij aan dat 

de verwerende partij zich baseert op een negatief advies van de procureur des konings in het kader van 

een aanvraag tot registratie van de wettelijke samenwoonst, een advies dat dateert van 10 juli 2014, dat 

dit de basis is voor de bestreden beslissing, dat dit kennelijk onzorgvuldig is. De verzoekende partij 

meent dat het niet enkel aan haar is om haar situatie te actualiseren na het indienen van de 

verblijfsaanvraag, maar dat het tevens de verplichting is van de verwerende partij om als 

bestuursoverheid rekening te houden met alle feiten en haar beslissing zorgvuldig voor te bereiden en 

alle feitelijke en juridische aspecten te onderzoeken, dat dit ook inhoudt dat de verwerende partij 

rekening dient te houden met de nieuwe feitelijke situatie, dat er niet anders kan dan worden vastgesteld 

dat het advies waarop de verwerende partij zich steunt achterhaald is en niet meer actueel nu het 

aangehaalde advies op het moment van de bestreden beslissing dateerde van bijna vijf jaar voordien. 

Daarnaast stelt de verzoekende partij dat de verwerende partij voorhoudt dat zij de procedure van het 

feitelijk partnerschap zou misbruiken en hieruit afleidt dat er sprake zou zijn van fraude die 

doorslaggevend is. Zij wijst erop dat zij van de mogelijkheid gebruik maakt tot aanvraag van een 

verblijfskaart als feitelijke partner van een burger van de Unie en deze mogelijkheid duidelijk 
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omschreven is in artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet, dat er van bedrog in haar hoofde geen sprake 

is. Zij wijst erop dat zij nog steeds een duurzame relatie heeft met haar Nederlandse partner. Zij 

benadrukt dat artikel 47/3 van de Vreemdelingenwet voorziet dat het bewijs van de relatie met alle 

passende middelen kan worden aangetoond en stelt dat zij in het kader van haar verblijfsaanvraag van 

12 juli 2018 bijkomende overtuigingsstukken heeft neergelegd teneinde haar feitelijke en duurzame 

relatie met de referentiepersoon aan te tonen, dat deze documenten dateren van na het negatieve 

advies van 10 juli 2014. De verzoekende partij is van oordeel dat het kennelijk onredelijk is om uit het 

onderzoek van het parket dat werd gevoerd begin 2014 af te leiden dat zij nog steeds ongeloofwaardig 

zijn als feitelijke partners zodat zij fraude zou hebben gepleegd door een verblijfsaanvraag te doen als 

feitelijke partner. Daarenboven, zo betoogt de verzoekende partij, werden de bijgevoegde 

overtuigingsstukken door de verwerende partij niet in concreto beoordeeld en geeft de verwerende partij 

niet aan waarom hieruit niet zou blijken dat de verzoekende partij en haar feitelijke partner een 

duurzame relatie zouden hebben.  

 

2.2.7. Wat betreft de aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht moet erop worden gewezen 

dat dit beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de verplichting oplegt 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 de zorgvuldigheidsplicht houdt derhalve 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.  

 

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

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

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

voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. 

 

2.2.8. De aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht wordt onderzocht in het licht van de in 

casu toepasselijke wettelijk bepaling, met name van artikel 47/1, 1° en artikel 47/3 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

De verzoekende partij diende een aanvraag gezinshereniging in functie van haar in België verblijvende 

Nederlandse partner op grond van artikel 47/1, 1° van de Vreemdelingenwet in, dat 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° ; 

(…)” 

 

Artikel 47/3, §1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“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.” 

 

2.2.9. Waar de verzoekende partij meent dat de bestreden beslissing zich baseert op het negatief 

advies van 10 juli 2014, dat dit de basis is voor de bestreden beslissing en dat dit kennelijk onzorgvuldig 

is daar de verwerende partij gehouden is rekening te houden met alle feiten en haar beslissing 

zorgvuldig moet voorbereiden en alle feitelijke en juridische aspecten dient te onderzoeken, dat dit ook 

inhoudt dat de verwerende partij rekening dient te houden met de nieuwe feitelijke situatie, dat er niet 

anders kan dan worden vastgesteld dat het advies waarop de verwerende partij zich steunt achterhaald 

is en niet meer actueel nu het aangehaalde advies op het moment van de bestreden beslissing dateerde 

van bijna vijf jaar voordien, dat het kennelijk onredelijk is om uit het onderzoek van het parket dat werd 

gevoerd begin 2014 af te leiden dat zij nog steeds ongeloofwaardig zijn als feitelijke partners, kan zij niet 

worden gevolgd. Zij gaat er immers aan voorbij dat de verwerende partij om vast te stellen dat de 

verzoekende partij onvoldoende een deugdelijk bewezen duurzame relatie te hebben met de 

referentiepersoon bewees, niet enkel verwees naar het negatief advies van 10 juli 2014, doch ook op 

volgende feiten “Op 06.08.2014 weigerde de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Antwerpen 
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de afgelegde verklaring   wettelijke samenwoning te registreren in de registers. Uit het dossier blijkt dat 

betrokkenen in beroep gingen   tegen deze weigeringsbeslissing. Op 16.03.2015 bevestigde de 

Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen deze   weigeringsbeslissing. Betrokkenen ging in hoger 

beroep tegen het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te   Antwerpen bij het Hof van beroep te 

Antwerpen; op 22.11.2016 bevestigde het Hof van beroep te Antwerpen de   bestreden 

weigeringsbeslissing.    

Op 28.06.2017 gaf de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Antwerpen vervolgens geen 

toestemming   voor een huwelijksvoltrekking.Uit het dossier blijkt dat betrokkenen in beroep gingen 

tegen deze   weigeringsbeslissing. Op 30.03.2018 bevestigde de Rechtbank van Eerste Aanleg te 

Antwerpen deze   weigeringsbeslissing. Betrokkenen zijn in beroep gegaan tegen dit laatste vonnis, 

echter de weigeringsbeslissing   werd bevestigd door het Hof van Beroep te Antwerpen dd. 22.10.2018.” 

Gelet op de voormelde vaststellingen kan de verzoekende partij niet dienstig betogen dat het advies 

achterhaald en niet langer actueel is. Het laatste beroep werd immers verworpen bij arrest van het Hof 

van Beroep te Antwerpen op 22 oktober 2018, met name nog geen drie maanden voor het nemen van 

de bestreden beslissing. Uit het voormeld arrest, dat werd gevoegd aan de nota met opmerkingen en 

zich in het administratief dossier bevindt, blijkt dat het hof van beroep te Antwerpen op 22 oktober 2018 

heeft geoordeeld dat bij arrest van het hof van 22 november 2016 de vordering van de verzoekende 

partij en haar feitelijke partner W.J. om de beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand tot 

weigering van inschrijving van de wettelijke samenwoning te vernietigen, werd afgewezen, dat in het 

arrest duidelijk het ontbreken van enige intentie om een levensgemeenschap te bouwen bewezen werd 

geacht, dat dit arrest gezag van gewijsde heeft, dat daaruit volgt dat, behoudens op grond van 

gewijzigde omstandigheden, geen nieuwe hiermee strijdige beslissing kan worden genomen, dat te 

dezen geen gewijzigde omstandigheden te weerhouden zijn sedert het genoemde arrest, dat de thans 

nieuw bijgebrachte stukken zijnde wat foto’s, een welwillendheidsverklaring en een hotelrekening 

waarvan geenszins vaststaat dat ze op twee personen betrekking heeft, geenszins overtuigen en geen 

bewijs vormen van nieuwe elementen die zouden moeten wijzen op enige vorm van samenwoning. Er 

blijkt aldus niet dat er sprake is van gewijzigde omstandigheden waardoor zou kunnen geoordeeld 

worden dat het negatief advies van 10 juli 2014 niet langer actueel is. Het loutere feit dat het advies niet 

recent is leidt er niet ipso facto toe dat het niet langer actueel of achterhaald zou zijn. Bovendien werden 

in de bestreden beslissing, in tegenstelling tot wat de verzoekende partij lijkt voor te houden, wel 

degelijk de voorgelegde bijkomende overtuigingsstukken die dateren van na 10 juli 2014 beoordeeld en 

werd in concreto aangegeven waarom deze elementen niet kunnen leiden tot een andere conclusie en 

dit als volgt: “Om verblijfsrecht te kunnen ontlenen aan een feitelijk partnerschap dient sprake te zijn van 

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

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

geregistreerd partnerschap en evenmin betreffende hun voorgenomen huwelijk (zie daartoe het vonnis 

in eerste aanleg), kan onmogelijk gesteld worden dat hun feitelijk partnerschap wel voldoende duurzaam 

en stabiel is, opdat betrokkene er verblijf zou kunnen aan ontlenen. De voorgelegde documenten ter 

staving daarvan, doen geen afbreuk aan de vaststellingen die werden gedaan bij het onderzoek naar de 

wettelijke samenwoonst en het daaropvolgende voorgenomen   huwelijk. In het kader van de aanvraag 

als feitelijke partners werden er door betrokkene nog volgende   documenten voorgelegd:    

- Allerhande foto’s (op Facebook, foto’s met en zonder data, foto’s waar de data met de hand/digitaal   

werd bijgeschreven)    

- Verklaringen op eer door derden    

- Factuur Base    

- Bestelbonnen op naan van betrokkene    

- Hotelreserveringen op naam van betrokkenen    

- Kerstmiskaart van de kinderen van de referentiepersoon    

Er wordt helemaal niet betwist dat betrokkenen elkaar niet zouden kennen, echter onderzoek heeft 

uitgewezen   dat de intenties van minstens één van hen beiden er niet op gericht is een (duurzame) 

levensgemeenschap op te   bouwen. Het louter feit dat betrokkenen samenwonen wordt niet beschouwd 

als een bewijs van een   gezinsleven (arr. RVV, nr. 189065, 28/06/2017). Betrokkenen misbruiken de 

procedure van feitelijk partnerschap   louter om, via een andere weg, een verblijfsrechtelijk voordeel te 

verkrijgen, aldus tegen de finaliteit van de   vreemdelingenwet in.” Het komt de Raad niet foutief noch 

kennelijk onredelijk voor te oordelen dat de bewijzen, bestaande uit foto’s, verklaringen op eer door 

derden, een factuur van Base, bestelbonnen en hotelreserveringen en een kerstmiskaart van de 

kinderen van de referentiepersoon, “geen afbreuk (doen) aan de vaststellingen die werden gedaan bij 

het onderzoek naar de wettelijke samenwoonst en het daaropvolgende voorgenomen   huwelijk.” en dat 

het onderzoek heeft uitgewezen dat de intenties van minstens één van hen beiden er niet op gericht is 

een duurzame levensgemeenschap op te bouwen waarbij wordt opgemerkt dat het louter samenwonen 

niet beschouwd wordt als een bewijs van een gezinsleven. Immers dateert (de herbevestiging van) de 
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vaststelling van het ontbreken van enige intentie om een levensgemeenschap op te bouwen, van 22 

oktober 2018, aldus nog geen drie maanden voor het nemen van de bestreden beslissing. Gelet op het 

feit dat op basis van een wettelijke samenwoning of een huwelijk een verblijfsrecht kan bekomen 

worden en gelet op het feit dat reeds meerdere malen werd vastgesteld – zowel in het kader van de 

aanvraag tot wettelijke samenwoning als in het kader van een aanvraag tot huwelijksvoltrekking – dat er 

geen sprake is van een intentie om een duurzame levensgemeenschap op te bouwen, dat dit niet wordt 

aangetoond en gelet op het feit artikel 47/1, 1° van de Vreemdelingenwet vereist dat er sprake is van 

“een deugdelijk bewezen duurzame relatie”, komt het de Raad voorts ook niet foutief of kennelijk 

onredelijk voor om te stellen dat de verzoekende partij de procedure van feitelijk partnerschap ‘misbruikt’ 

om via een andere weg, dan via een huwelijk of een wettelijke samenwoning, een verblijfsrechtelijk 

voordeel te verkrijgen, tegen de finaliteit van de Vreemdelingenwet in. Het feit dat zij gebruik maakt van 

een wettelijke mogelijkheid leidt er niet ipso facto toe dat er geen sprake zou kunnen zijn van misbruik. 

De voormelde motieven waar gewezen wordt op de verschillende procedurele voorafgaanden in het 

kader van hun aanvraag tot registratie van wettelijke samenwoonst en hun aanvraag tot 

huwelijksvoltrekking en op het negatief advies van 10 juli 2014 en de voormelde motieven waaruit blijkt 

waarom de voorgelegde bewijsstukken niet kunnen leiden tot een andere conclusie, volstaan om de 

vaststelling dat de verzoekende partij onvoldoende bewees een deugdelijk bewezen duurzame relatie te 

hebben met de referentiepersoon en aldus niet afdoende heeft aangetoond te voldoen aan de 

voorwaarden van artikel 47/1, 1° van de Vreemdelingenwet te schragen. Het motief betreffende fraude 

en bedrog is dan ook een overtollig motief. Kritiek op een overtollig motief kan niet leiden tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing.  

 

Met het enkel voorhouden dat zij nog steeds een duurzame relatie heeft met haar Nederlandse partner, 

toont de verzoekende partij dit geenszins aan. Zij beperkt zich tot het louter tegenspreken van de 

bevindingen van de verwerende partij, doch toont geenszins aan dat de voormelde motieven op 

kennelijk onredelijke of onzorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen. 

 

2.2.10. Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

2.2.11. Het tweede middel is, in de mate het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

2.3. In een derde middel beroept de verzoekende partij zich op de schending van artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet en 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 het recht op een privé- en gezinsleven. 

 

2.3.1. De verzoekende partij zet haar derde middel uiteen als volgt: 

 

“Overeenkomstig artikel 74/13 Vreemdelingenwet dient bij het nemen van een beslissing tot verwijdering 

de minister of zijn gemachtigde rekening te houden met het hoger belang van het kind, het gezins- en 

familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. Dit vloeit 

eveneens voort uit artikel 8 EVRM. 

"Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet weerspiegelt in deze zin hogere rechtsnormen, zoals deze 

onder meer voortvloeien uit artikel 8 van het EVRM en maakt een individueel onderzoek 

noodzakelijk."22 

In de bestreden beslissing ontbreekt duidelijk het vereiste individueel onderzoek. 

Artikel 8 EVRM bepaalt: 

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

correspondentie. 

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

zover hij 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." 

Inzake maatregelen die een inmenging uitmaken op het privé- en gezinsleven moet volgens het EHRM 

rekening worden gehouden met de belangen verwoord in art. 8 EVRM. Het gaat dan zowel om situaties 

van een weigering van voortgezet verblijf 23 als voor situaties van een eerste toelating tot verblijf.24 

Aangezien art. 8 EVRM primeert op de Vreemdelingenwet is het een verplichting van verwerende partij 

om een gedegen en nauwkeurig onderzoek te doen 25 
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Bij de belangenafweging met betrekking tot de eerbiediging van het privé- en gezinsleven moet een "fair 

balance" worden gevonden tussen het belang van de vreemdeling enerzijds en het algemeen belang 

van de Belgische samenleving anderzijds. 

In casu betwist verwerende partij dat verzoek "een (oprecht) gezinsleven" onderhoudt met de 

gevestigde, en miskent hierbij het gegeven dat verzoeker wel degelijk sinds jaren een duurzame relatie 

heeft met de referentiepersoon. 

Verwerende partij laat na dit nauwkeurig te onderzoeken en heeft geen rekening gehouden met alle 

relevante feiten. Bijgevolg kan de bestreden beslissing de "fair balance"-toets niet doorstaan. 

Aldus en gelet op het voorafgaande dient dit middel als gegrond te worden beschouwd.” 

 

2.3.2. Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

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.” 

 

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 v. 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 hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat bij de belangenafweging in het kader van het door artikel 8 

van het EVRM beschermde recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet 

worden gevonden tussen het belang van de vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen 

belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de 

openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en 

omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad 

na of de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft 

betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet ten onrechte op het standpunt 

heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van 

een vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins/privéleven hier te lande en anderzijds het 

algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het 

handhaven van de openbare orde. 

 

Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren (cf. RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900). 

 

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 dat beschermingswaardig is onder artikel 8 van het 

EVRM. 

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het gezinsleven wordt aangevoerd, kijkt de 

Raad in de eerste plaats na of er een gezinsleven bestaat in de zin van het EVRM, vooraleer te 

onderzoeken of de verzoekende partij zich kan beroepen op artikel 8 van het EVRM. Bij de beoordeling 

of er al dan niet sprake is van een gezinsleven dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de 

bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 21; EHRM 31 oktober 

2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 13 februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25). 

 

Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen 

deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (zie EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland, § 150). Verder 
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wijst de Raad erop dat de beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven, een 

feitenkwestie is. 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet waarvan de verzoekende partij tevens de schending aanvoert, 

luidt als volgt: 

 

“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 weerspiegelt in deze zin hogere rechtsnormen, zoals artikel 8 

van het EVRM en artikel 3 van het VN Kinderrechtenverdrag. Deze bepaling vormt de omzetting van 

artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn en dient richtlijnconform te worden toegepast. 

 

Uit artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet kan slechts worden afgeleid dat de verwerende partij bij het 

nemen van een verwijderingsbeslissing rekening dient te houden met welbepaalde fundamentele 

rechten, met name het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven, en de 

gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling.  

 

2.3.3. Betreffende de elementen opgesomd in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet wordt in de 

bestreden beslissing gemotiveerd wat volgt: 

 

“Van   gemeenschappelijke kinderen is hier geen sprake, evenmin van een probleem betreffende de 

gezondheid van   betrokkene. Verder, wat het gezins- en familieleven betreft, dient opgemerkt te worden 

dat wordt betwist dat   betrokkene daadwerkelijk een (oprecht) gezinsleven heeft met de 

referentiepersoon. Vandaar dat een bevel aan   betrokkene geen inbreuk kan vormen op dit 

(vermeende) gezinsleven.” 

 

2.3.4. De verzoekende partij laat de motieven betreffende het hoger belang van het kind en de 

gezondheidstoestand ongemoeid, zodat deze overeind blijven en de verzoekende partij op dit vlak geen 

schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet aannemelijk maakt.  

 

2.3.5. De verzoekende partij betoogt dat de verwerende partij verplicht is om een gedegen en 

nauwkeurig onderzoek te doen, dat de verwerende partij in casu betwist dat zij een oprecht gezinsleven 

onderhoudt met de referentiepersoon en hierbij het gegeven miskent dat zij wel degelijk sinds jaren een 

duurzame relatie heeft met de referentiepersoon. Zij meent dat de verwerende partij nalaat dit 

nauwkeurig te onderzoeken en geen rekening houdt met alle relevante feiten, zodat de bestreden 

beslissing de “fair balance” toets niet kan doorstaan. 

 

2.3.6. De Raad stelt vast dat de in de bestreden beslissing opgenomen motieven betreffende het 

gezinsleven van de verzoekende partij conform de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens (hierna: het EHRM) betreffende artikel 8 van het EVRM zijn.  

 

Het EHRM oordeelt immers dat het begrip ‘gezin’ niet beperkt is tot relaties die gebaseerd zijn op het 

huwelijk maar ook andere de facto gezinsbanden kan omvatten waar de partners samenleven buiten 

een huwelijk (EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 94).  

 

De banden tussen de partners dienen voldoende hecht en effectief beleefd te zijn. 

 

Om te bepalen of een relatie een voldoende standvastigheid heeft om te worden gekwalificeerd als 

‘gezinsleven’ in de zin van artikel 8 EVRM, kan rekening worden gehouden met een aantal factoren, 

waaronder het al dan niet samenwonen, de aard en duur van de relatie en het al dan niet uiten van 

toewijding/engagement ten aanzien van elkaar, bijvoorbeeld door samen kinderen te hebben (EHRM 20 

juni 2002, Al-Nashif/Bulgarije, § 112; EHRM 8 januari 2009, nr. 10606/07, Joseph Grant v. Verenigd 

Koninkrijk, par. 30). 

 

Daadwerkelijk fysiek samenwonen/samenleven kan een belangrijk element zijn maar is niet 

determinerend, wel het voorhanden zijn van voldoende hechte feitelijke banden, hetgeen door andere 

elementen kan worden aangetoond.  
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Betreffende het gezins- en familieleven wordt gemotiveerd dat in de bestreden beslissing betwist wordt 

dat de verzoekende partij daadwerkelijk een oprecht gezinsleven heeft met de referentiepersoon, dat 

een bevel dan ook geen inbreuk kan vormen op het vermeende gezinsleven. Uit de bestreden beslissing 

blijkt immers dat de verzoekende partij niet voldoende bewees dat zij een deugdelijk bewezen duurzame 

relatie heeft met de referentiepersoon. Hierbij wordt verduidelijkt dat gezien de verzoekende partij en de 

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

partnerschap en evenmin betreffende het voorgenomen huwelijk, onmogelijk kan gesteld worden dat 

hun feitelijk partnerschap wel voldoende duurzaam en stabiel is, dat niet wordt betwist dat de 

betrokkenen elkaar kennen doch dat onderzoek heeft uitgewezen dat de intenties van minstens één van 

hen beiden er niet op gericht is een duurzame levensgemeenschap op te bouwen, dat het louter feit dat 

de betrokkenen samenwonen niet wordt beschouwd als bewijs van een gezinsleven.  

 

Voormelde motieven zijn aldus conform de voormelde rechtspraak en uit deze motieven blijkt wel 

degelijk dat de verwerende partij het al dan niet bestaan van een duurzame relatie nauwkeurig heeft 

onderzocht. De verzoekende partij toont niet aan met welke relevante feiten de verwerende partij 

nagelaten heeft rekening te houden. Met de loutere bewering dat zij wel degelijk sinds jaren een 

duurzame relatie heeft met de referentiepersoon, weerlegt, noch ontkracht de verzoekende partij de 

motieven van de bestreden beslissing. Ook ter gelegenheid van onderhavig verzoekschrift brengt de 

verzoekende partij geen concrete elementen naar voren waaruit zou blijken dat er alsnog moet 

aangenomen worden dat er sprake is van een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM.  

 

Het bestaan van een beschermingswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM kan dan 

ook niet worden vastgesteld.  

 

2.3.7. De verzoekende partij toont niet aan dat er op het ogenblik van het nemen van de bestreden 

beslissing sprake was van een beschermingswaardig gezins- of privéleven met haar vermeende partner 

op het Belgische grondgebied. Bijgevolg diende de gemachtigde geen belangenafweging te maken 

tussen de verschillende belangen nu de eerste vereiste voor het beoordelen van een mogelijke 

schending in de zin van artikel 8 van het EVRM het bestaan van een effectief gezinsleven of privéleven 

in de zin van artikel 8 van het EVRM is.  

    

2.3.8. Een schending van artikel 8 van het EVRM is dus niet aannemelijk gemaakt, net zomin als een 

miskenning van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, om dezelfde redenen: de verzoekende partij 

toont immers niet aan dat er sprake is van een gezins- of privéleven waarmee de verwerende partij in de 

bestreden beslissing geen of onvoldoende rekening heeft gehouden.  

 
2.3.9. Wat betreft de overige elementen van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet toont de 

verzoekende partij niet aan dat deze in casu van toepassing zouden zijn.  

 

2.3.10. Een schending van artikel 8 van het EVRM, noch van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet 

wordt aannemelijk gemaakt.  

 

Het derde middel is ongegrond.  

 

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. 

 

4. Kosten 

 

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

partij.  
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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. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien december tweeduizend negentien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN N. VERMANDER 

 


