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 nr. 242 325 van 16 oktober 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. TORFS 

Amerstraat 121 

3200 AARSCHOT 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 6 mei 2020 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van 

Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 7 april 2020 tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 11 mei 2020 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 1 juli 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 augustus 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat C. TORFS verschijnt voor de 

verzoekende partij, en van advocaat C. MUSSEN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 5 oktober 2015 ondertekent de verzoekende partij een aankomstverklaring te Oud-Heverlee. 

 

1.2. Op 2 december 2015 ondertekent de verzoekende partij een verklaring van wettelijke samenwoonst 

met mevrouw R.P., van Belgische nationaliteit. 
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1.3. Op 3 mei 2016 dient de verzoekende partij een aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie in de hoedanigheid van partner in het kader van de wettelijke 

samenwoonst met mevrouw R.P. 

 

1.4. Op 15 november 2016 wordt de verzoekende partij in het bezit gesteld van een F-kaart. 

 

1.5. Sinds 8 februari 2017 wonen de verzoekende partij en haar Belgische partner niet meer samen. 

 

1.6. Op 1 juni 2018 verzoekt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging de verzoekende partij haar individuele situatie toe te lichten teneinde 

na te gaan of zij haar verblijfsrecht kan behouden. Op 8 juni 2018 neemt de verzoekende partij kennis 

van dit schrijven. 

 

1.7. Op 13 juni 2018 legt de verzoekende partij verschillende documenten voor.  

 

1.8. Op 11 december 2018 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie een beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf 

van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten. Tegen voormelde beslissing 

dient de verzoekende partij een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de 

Raad). 

 

1.9. Bij arrest nr. 223 395 van 27 juni 2019 verwerpt de Raad het beroep vermeld in punt 1.8. 

 

1.10. Op 5 november 2019 dient de verzoekende partij een aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie in de hoedanigheid van partner in het kader van de wettelijke 

samenwoonst met mevrouw R.P. 

 

1.11. Op 7 april 2020 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

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

bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als 

volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5rfc 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 05.11.2019 werd 

ingediend door 

 

(…) 

 

om de volgende raden geweigerd: 

 

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

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

familielid van een burger van de Unie. 

 

Betrokkene vraagt gezinshereniging aan mei de Belgische onderdaan, de genaamde P.R. (…) (RR: xxx) 

in toepassing van artikel 40 ter, §2, eerste lid, 1° van do wet van 15.12.1980. 

 

Artikel 40ter van de v/et van 15.12.1980 stelt: 'de bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de 

familieleden van een Belg voor zover het betreft: V de familieleden bedoeld in artikel 40bis, §2, eerste 

lid, 1° tot 3°, mits zij de Belg die het recht op gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hom voegen. 

Volgens artikel 40bis, §2, 2° van de wet van 15.12.1980 dienen de partners te bewijzen een naar 

behoren geattesteerde duurzame relatie er stabiele partnerrelatie te onderhouden. 

 

In het kader van huidige aanvraag gezinshereniging werden stukken volgende stukken voorgelegd: 

 

- Ongedateerde toto's 

- Verklaringen op eer, onder andere van referentiepesoon haar dochter en van vrienden  

 

Dat zij elkaar leeds geruime tijd kennen, wordt in deze door DVZ niet betwist. Echter kan het stabiele 

karakter van de relatie mei blijken uit het dossier 
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De wettelijke samenwoonst werd afgesloten op 02.12.2015. Betrokkenen woonden samen vanaf 

03.05.2016 en leefden vervolgens feitelijk gescheiden sinds 08.02.201 /, er was vanaf dan geen spreke 

meer van een familiale cel. Daarop werd op 01 06.2018. ruim een jaar later, een socio-economisch 

onderzoek op basis van art 42qjater van de Vreemdelingenwet opgestart waarin betrokkene werd 

uitgenodigd alle dienstige stukken voor te leggen. Deze werd aan betrokkene betekend op 08.06.2018. 

Hel is opmerkelijk dat betrokkene op geen enkel moment hel einde van de relatie betwiste. Hij legde 

daarentegen wel bewijzen van vriendschappen voor in België en dat hij samenwoonde met zijn broer. 

Als hij aan vrienden en zijn broer dacht om op te werpen in het socio- economische onderzoek, dan is 

hel op zijn minst toch vreemd dal hij niet dacht stukken over te maken met betrekking tot degene met 

wie hij beweert nog steeds samen te zijn en die de gezinshereniging voor hem opende Hel houdt geen 

steek dat betrokkene bij hel onderzoek niet kenbaar maakte aan DVZ dat de gezinshereniging niet 

achterhaald zou zijn, terwijl hij wel de moeite nam om een stukkenbundel van 52 pagina's voor te loggen 

en een handgeschreven briefje toe te voeger. 

Vervolgens werd op 17.02.2019 een verzoekschrift neergelegd met oog cp vernietiging van de 

beslissing tol beëindiging van het verblijfsrecht cd 11.12.2018 Hel beroep tegen voormelde 

beëindigingsbeslissing werd verworpen op 27.06.2019 bij arrest 223 395 In dat arrest wordt het 

volgende gesteld: 'De verzoekende partij betwist niet dat er geen gezamenlijke vestiging meer is met 

haar partner sinds 8 februari 2017. Evenmin toont de verzoekende partij aan dal ze nog een gezinscel 

met haar vormt. Er is in casu geen sprake meer van een minimum aan relatie tussen oe verzoekende 

partij en haar Belgische partner. Aldus loont de verzoekende partij met aan dat haar verblijfsrecht niet 

mocht worden beëindigd op grond van artikel 42quater. § 1. eerste lid. 4" van de Vreemdelingenwet om 

de loutere reden dat de wettelijke samenwoonst met haar Belgische partner nog niet is stopgezet." 

Opvallend Is dat ook gedurende voormelde beroepsprocedure met geen woord gerept wordt over het 

gegeven dat de geinshereniging niet zou achterhaald zijn, en dat zij wel degelijk nog een koppel zouden 

gevormd hebben. Meer nog, er wordt zelfs niet aannemelijk gemaakt dat er nog extra elementen waren 

geweest die betrokkene had kunnen voorleggen om het beëindigen van hel voorgaande verblijfsrecht te 

kunnen verhinderen. 

 

Voor wat de verklaringen op eer betreft: deze spreken allen van een onderbreking in de gezamenlijke 

vestiging van slechts enkele weken begin 2017. Dit raakt echter kant noch wal. Naar aanleiding van het 

reeds eerder aangehaalde socio-economische onderzoek legde betrokkene immers een 

huurovereenkomst voor dat werd aangegaan op 15.01.2018. Dat bovendien volgens de verklaringen op 

eer de adreswijziging terug naar het adres van referentiepersoon, een vergetelheid zou betreffen of te 

wijten zou zijn aan een gebrek aan administratieve kennis/informatie of om administratieve rompslomp 

te willen mijden, is op zijn zachtst uitgedrukt ook bijzonder vreemd Betrokkene slaagde er immers wel in 

de periode van 08.02.2017 tot 05.11.2019 tot drie keer toe in om zijn adres te wijzigen, waarvan toch 

minstens twee keer zonder hulp van referentiepersoon. Er dient opgemerkt te worden dat het 

gesolliciteerd karakter van verklaringen op eer niet kunnen worden uitgesloten. In dit geval zijn de 

verklaringen op eer zelfs erg tegenstrijdig te noemen met wat betrokkene zelf destijds voorlegde, met 

wat er in de beroepsprocedure naar voor kwam en het geheel van het administratief dossier. 

 

Op 23.05.2019 heeft betrokkene een bericht gestuurd naar mevr. De Block via het contactformulier op 

haar website. Daarin haalt betrokkene voor het eerst aan dat hij wel degelijk nog een koppel zou vormen 

met referentiepersoon. Hij gaf in het invulformulier ook het (vermoedelijke?) mailadres van 

referentiepersoon op. 

 

Ook dit berichtje via mevr. De Block haar website dient beschouwd te worden als een verklaring op eer 

beschouwd te worden waarvan het gesolliciteerd karakter niet kan worden uitgesloten. 

 

Voor wat betreft de ongedateerde foto's: uit niets kan blijken of deze getuigen van een verzoening 

tussen beiden dan wel of deze van voor de relatiebreuk dateren. Bovendien, voor zover het recente 

foto's van beiden zijn, kunnen deze foto's al het voormelde niet weerleggen. 

 

Het kan inderdaad zijn dat beiden zich inmiddels zouden hebben verzoend. Echter, kan uit het geheel 

van de beschikbare gegevens niet blijken dal betrokkene een duurzame en stabiele relatie onderhoudt 

met referentiepersoon. Immers, de stabiliteit van de relatie niet kan worden vastgesteld. 

 

Betrokkene voldoet dan ook niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40ter, §2,1° van de wet van 

15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging. 
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Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene. Het Al van betrokkene dient te v/orden 

ingetrokken.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

De verzoekende partij heeft binnen de in artikel 39/81, vierde lid 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) voorziene termijn van 8 dagen, de griffie in kennis 

gesteld dat zij geen synthesememorie wenst neer te leggen. Met toepassing van artikel 39/81, laatste lid 

van voormelde wet wordt de procedure voortgezet overeenkomstig het eerste lid. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In wat kan beschouwd worden als een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan 

van artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 

mei 1955 (hierna: het EVRM), van de artikelen 40bis, §2, 1°; 40ter, §2, 1° en 62 van de 

Vreemdelingenwet, van de artikelen 1 tot en met 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van het 

algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, houdende het redelijkheids- en proportionaliteitsbeginsel 

alsook van het zorgvuldigheidsbeginsel. Zij meent ook dat er sprake is van een schending van de 

bewijskracht van een akte van de burgerlijke stand.  

 

De verzoekende partij licht haar enig middel toe als volgt: 

 

“Verwerende partij motiveert haar beslissing als volgt: 

 

Artikel 4ter van de wel van 15.12.1980 stelt: "de bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de 

familieleden van een Belg voor zover het betreft: 1° de familieleden bedoeld in artikel 40bis.§2. eerste lid 

1° tol 3° mits zij de Belg die het recht op gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen. 

Volgens artikel 40bis. §2. 2° van de wet van 15.12.1980 dienen de partners te bewijzen een naar 

behoren geattesteerde duurzame relatie en stabiele partnerrelatie te onderhouden. 

 

In het kader van huidige aanvraag gezinshereniging worden stukken volgende stukken voorgelegd: 

 

- Ongedateerde foto 's 

- Verklaringen op eer. onder andere van referentiepersoon haar dochter en vrienden 

 

Dat zij elkaar reeds geruime tijd kennen, wordt in deze door DVZ niet betwist. Echter kan het stabiele 

karakter van de relatie niet blijken uit het dossier. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat betrokkenen een verklaring wettelijke 

samenwoonst hebben afgesloten op 02.12.2015. Deze samenwoonst is nog niet opgeheven (stuk 2). 

 

Dat betekent dat betrokkenen voldeden aan de vereisten van artikel 1476 B.W. en volgende, zoniet zou 

de Gemeente Oud Heverlee deze verklaring niet geregistreerd hebben. 

 

Gent (familiekamer) (I ie k.) nr. 2015/AR/1441,8 december 2016 

De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft de bevoegdheid om preventief op te treden tegen 

schijnwettelijke samenwoningen. Hij is verplicht de melding van de verklaring tot wettelijke 

samenwoning te weigeren wanneer hij van oordeel is dal het daadwerkelijk een schijnwettelijke 

samenwoning betreft. Hij hee ft die verplichting inzonderheid daar waar de kamdidaat-wettelijke 

samenwoners via de formaliteit van de wettelijke samenwoning een stabiele duurzame partnerrelatie 

voorhouden, wat relevant is voor een gebeur/ijk recht op gezinshereniging laan de zijde van een illegale 

vreemdeling) in de zin van artikel 40bis van de vreemdelingenwet. 

 

In casu heeft de ambtenaar burgerlijke stand - terecht - geoordeeld dat er sprake is van een stabiele en 

duurzame relatie tussen partijen. 
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Dat betekent dan ook dat partijen voldeden aan de vereisten van artikel 40A/.S §2. 2e lid 

vreemdelingenwet en dit minstens op het moment van het afleggen van de verklaring wettelijke 

samenwoonst, zodat de duurzame en stabiele relatie op dat moment was aangetoond. 

 

Verweerster schendt door het nemen van kwestieuze beslissing het discretionaire beslissingsrecht van 

de ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Oud Heverlee en zodoende ook de bewijswaarde van 

de akte verklaring wettelijke samenwoonst. 

 

Bij een aanvraag gezinshereniging op basis van een geregistreerde wettelijke samenwoonst 

beoordeelde verweerster dus ook de geldigheid van de voorgelegde akte. 

 

De voorgelegde documenten in het administratief dossier staven wel degelijk dat het een aanvraag 

gezinshereniging betreft na een registratie wettelijke samenwoonst. 

 

Deze akte werd hun verleend daar ze aan de bepalingen van de wet voldoen. 

 

Volgens verweerster is er geen sprake van een naar behoren geattesteerde duurzame relatie en 

stabiele partnerrelatie. 

 

Tot op heden is er nog steeds sprake van een familiale cel. Betrokkenen wonen nog steeds samen. 

Zelfs de wettelijke samen woonst werd niet opgeheven. 

 

Op 08.02.2017 huurde verzoeker een studio in Leuven voor de periode van I jaar. Hij verbleef hier 

echter maar twee weken. Er is nooit een breuk geweest in de relatie, partijen hebben maar enkele 

dagen apart gewoond om zich even te bezinnen na een ruzie. Op 31.01.2018 huurde verzoeker een 

woning te Bierbeek, O. (…). Het huurcontract werd op zijn naam opgesteld maar de woning deed dienst 

als verblijf voor zijn broer. Zijn broer kon echter niet huren zodat het verzoeker was die de 

huurovereenkomst heeft onderschreven. Uit de stukken als bijlage blijkt wel dat het zijn broer is die de 

huur betaalde (stukken 4). Verzoeker heeft immers altijd bij mevrouw Pappaert gewoond en het is 

inderdaad te wijten aan zijn eigen nalatigheid dat hij dit niet administratief in orde heeft gebracht. 

Uit liet attest Al. afgeleverd op 24.05.2016 staat het adres K. (…) te Oud lieverlee, op het rijbewijs van 

verzoeker staat eveneens dit adres vermeldt. Deze stukken bevonden zich in het administratief dossier 

waarmee verweerster geen rekening heeft gehouden. 

 

Zelfs indien verweerster zou aannemen dat de samenwoonst tussen betrokkenen onderbroken werd - 

quod non - dan nog is dit geen reden om een einde te maken aan het verblijfsrecht van verzoeker. 

 

Zie hiervoor arrest nr. 121 /2013 van 26 september 2013 van het Grondwettelijk Hof : 

 

B.36.8. Om in overeenstemming te zijn met artikel 13. lid 1. van de rieht lijn 2004/38/EG, zoals uitgelegd 

door het Hof van Justitie, dient artikel 42ter van de wet van 15 december 1980 derhalve zo te worden 

geïnterpreteerd dat de zinsnede « of [erj [...] geen gezamenlijke vestiging meer fis] » niet slaat op de in 

die bepaling bedoelde echtgenoot of partner, wat overigens ook blijkt uit het gebruik van het woord « 

of», maar enkel op de andere familieleden die een verblijfsrecht in het kader van gezinshereniging 

hebben verkregen, (eigen onderstreping). 

 

Hierin gevolgd door de Raad van State: 

 

Overeenkomstig vaste rechtspraak van de Raad van State vereist de gezamenlijke vestiging van een 

vreemdeling die gehuwd is met een Belgische onderdaan, een minimum aan relatie tussen de 

echtgenoten, een daadwerkelijke en effectief beleefde gezinsbond, en is samenwoning daartoe niet 

vereist (RvS 24 april 1995. nr. 53.030; RvS 5 maart 2004. nr. 128.878: RvS 4 oktober 2005. nr. 149.807; 

RvS 8 mei 2006. nr. 158.407). (eigen onderstreping). 

 

Kwestieuze beslissing schendt zodoende artt. 40bis §2, 1° en 40ter §2, 1° van de Vreemdelingenwet. 

 

Door immers af te leiden uit het feit dat de samenwoonst zou onderbroken zijn dat er geen sprake is van 

een duurzame en stabiele relatie schendt verweerster de artikelen 40bis §2. 10 en 40ter §2. 1° van de 

Vreemdelingenwet, daar deze artikelen geen effectieve samenwoning vereisen. 
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Het is de bedoeling van deze mensen om samen te zijn. Zij wonen ook nog steeds samen en hebben 

een gezamenlijk huishouden. 

 

Wanneer verweerster verzoeker zijn verblijf zou intrekken schendt zij tevens artikel 8 EVRM. 

 

Raad Vreemdelingenbetwistingen (2e k.) nr. 20.234. 10 december 2008. http://www.cce-rvv.be (23 

februari 2010): T.Vreemd. 2009 (samenvatting), afl. 4. 325: 

 

Het begrip 'gezinsleven' in art. 8. lid 1. van het El RM is een autonoom begrip dat onafhankelijk van het 

nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Uit het feit dat verzoekster gehuwd is en blijkens een 

positief samenwoonstverslag. opgenomen in het administratief dossier, ook op hetzelfde adres 

samenwoont met haar echtgenoot, kan redelijkerwijze afgeleid worden dat verzoeksters gezinsleven 

onder het toepassingsgebied van het in art. 8. eerste lid EVRM beschermde recht op gezinsleven valt. 

Bijgevolg dient het art. 8. tweede lid van het El RM in ogenschouw te worden genomen. Vooreerst kan 

niet betwist worden da! het bevel om het grondgebied Ie verlaten dat getroffen wordt ten aanzien van 

verzoekster, een inmenging vormt met betrekking tot de uitoefening van het recht op gezinsleven. Een 

inmenging van het openbaar gezag is bij wet voorzien. In casu streeft de inmenging één van de in art. 8, 

tweede lid van het EVRM opgesomde doelen na. nl. de bewaring van 's lands openbare orde. Er dient 

hierbij echter te worden nagegaan of bij het uitvaardigen van de bestreden beslissing een juist 

evenwicht werd geëerbiedigd tussen de belangen van verzoekster in het kader van de eerbied voor zijn 

gezinsleven enerzijds en de belangen van de Belgische Staat in het kader van de bescherming van de 

openbare orde anderzijds. De Raad acht het treffen van een bevel om het grondgebied te verlaten een 

disproportionele inbreuk op verzoeksters gezinsleven die niet getuigt van een juist evenwicht tussen 

verzoeksters belang, namelijk de erkenning van haar recht op een gezinsleven en het belang van de 

Belgische Staat. Het middel is gegrond voor zover het gericht is tegen het bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

De vreemdelingenwet stelt geen voorwaarde van effectieve samenwoonst om het bestaan van een 

duurzame relatie aan te tonen. 

 

Bovendien waren de foto's die door partijen werden bijgebracht en zich in het administratief dossier 

bevinden WEL gedateerd! 

 

Verweerster kan niet dienstig voorhouden dat de foto's dus niet gedateerd zouden zijn quod non. 

 

De motivering is gebrekkig, niet dienstig en zelfs foutief. 

 

De verwerende partij heeft zelfs nagelaten om rekening te houden met de verklaring op eer van de 

dochter van de referentiepersoon. Welk belang zou deze erbij hebben om niet de waarheid te vertellen, 

integendeel? Indien het daad werkelijk zo zou zijn dat haar moeder en diens partner geen echte relatie 

zouden onderhouden zou zij zeker deze verklaring niet afleggen, (stuk 3). 

 

Verwerende partij heeft evenmin bij het nemen van kwestieuze beslissing rekening gehouden met alle 

gegevens en stukken van het dossier. 

 

Minstens heeft verweerster bij het nemen van haar beslissing onzorgvuldig en onredelijk geoordeeld en 

gehandeld. 

 

Op deze manier is er tevens sprake van een schending van onder andere internationale artikelen met 

rechtstreekse werking in België, zoals artikel 8 EVRM.” 

 

3.2. Wat betreft artikel 1 van de wet van 29 juli 1991, blijkt dat deze bepaling enkel stelt: “Voor de 

toepassing van deze wet moeten worden verstaan onder: - Bestuurshandeling: De eenzijdige 

rechtshandeling met individuele strekking die uitgaat van een bestuur en die beoogt rechtsgevolgen te 

hebben voor één of meer bestuurden of voor een ander bestuur; - Bestuur: De administratieve 

overheden als bedoeld in artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; - Bestuurde: 

Elke natuurlijke of rechtspersoon in zijn betrekkingen met het bestuur.” Deze bepaling definieert dus 

enkel een bestuurshandeling, bestuur en bestuurde. De Raad ziet niet in hoe de bestreden beslissing 

deze begrippen zou schenden. 
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3.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29  juli 1991 en in 

artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet, heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is 

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

genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt. Dit houdt in dat de overheid ertoe verplicht is in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze, wat 

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 aangeeft op basis 

waarvan deze is genomen. Er wordt immers, onder verwijzing naar artikel 52, §4, vijfde lid van het 

koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gesteld dat de verzoekende partij niet voldoet 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 andere familielid van een burger van 

de Unie. Hierbij wordt aangegeven dat de verzoekende partij gezinshereniging aanvraagt met een 

Belgische onderdaan in toepassing van artikel 40ter, §2, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet, dat 

voormeld artikel 40ter verwijst naar artikel 40bis, §2, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet dat 

bepaald dat partners dienen te bewijzen dat ze een naar behoren geattesteerde duurzame relatie en 

stabiele partnerrelatie onderhouden, dat in het kader van de aanvraag ongedateerde foto’s en 

verklaringen op eer werden voorgelegd, dat niet wordt betwist dat de verzoekende partij en de 

referentiepersoon elkaar geruime tijd kennen, doch dat het stabiele karakter van de relatie niet kan 

blijken uit het administratief dossier, waarna dit wordt toegelicht. De verwerende partij besluit dat uit het 

geheel van de beschikbare gegevens niet kan blijken dat de verzoekende partij een duurzame en 

stabiele relatie onderhoudt met de referentiepersoon daar de stabiliteit van de relatie niet kan worden 

vastgesteld, dat de verzoekende partij niet voldoet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40ter, §2, 

eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet en het recht op verblijf wordt geweigerd.  

 

Aldus kunnen de motieven die de bestreden beslissing onderbouwen op eenvoudige wijze in die 

beslissing worden gelezen zodat de verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en hierdoor 

tevens heeft kunnen nagaan of het zin heeft hiertegen de beroepsmogelijkheden aan te wenden 

waarover zij in rechte beschikt. De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering 

haar niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden 

beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het hiervoor uiteengezette doel 

van de formele motiveringsplicht.  

 

Uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden 

beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aangetoond. 

 

Het middel dient derhalve te worden behandeld vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. 

 

3.4. De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling van 

de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling 

van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of 

zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt 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. 

 

De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt het 

redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe 

het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel geschonden te 

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

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Wat het redelijkheidsbeginsel de rechter 

toestaat, is niet het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden 

wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen 

de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt, in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is 

(RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 
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3.5. Artikel 40bis, §2, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 

2° de partner, die hem begeleidt of zich bij hem voegt, met wie de burger van de Unie overeenkomstig 

een wet een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. 

De partners moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 

a) Bewijzen een naar behoren geattesteerde duurzame en stabiele partnerrelatie te onderhouden. 

Het duurzaam en stabiel karakter van deze relatie is aangetoond: 

-indien de partners bewijzen gedurende minstens één jaar, voorafgaand aan de aanvraag, 

onafgebroken in België of een ander land te hebben samengewoond; 

-ofwel indien de partners bewijzen dat zij elkaar sedert ten minste twee jaar, voorafgaand aan de 

aanvraag, kennen en het bewijs leveren dat zij regelmatig, telefonisch, via briefwisseling of 

elektronische berichten met elkaar contact onderhielden en dat zij elkaar in de twee jaar voorafgaand 

aan de aanvraag drie maal ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 of meer dagen 

betreffen; 

-ofwel indien de partners een gemeenschappelijk kind hebben; 

(…)” 

 

Dit wetsartikel stelt op heldere wijze dat de verzoekende partij en de partner met wie zij een bij wet 

geregistreerd partnerschap heeft gesloten, op het ogenblik van indiening van de aanvraag, een 

duurzame en stabiele partnerrelatie moeten bewijzen door aan te tonen dat zij ofwel één jaar 

voorafgaand gezamenlijk en onafgebroken hebben samengewoond in België of een ander land ofwel 

elkaar sedert ten minste twee jaar, voorafgaand aan de aanvraag, kennen en elkaar minstens drie maal 

ontmoet hebben ofwel een gemeenschappelijk kind hebben. 

 

Deze voorwaarden zijn op grond van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet ook van toepassing op 

partners van een Belgische onderdaan. 

 

3.6. De bewijslast inzake het aantonen van een duurzame en stabiele relatie ligt bij de aanvrager. De 

Raad wijst erop dat, bij gebreke aan een wettelijke bewijsregeling ter zake het bewijs van het vervuld 

zijn van de voorwaarden van een duurzame en stabiele relatie vrij is en dat de bewijslast daartoe op de 

aanvrager rust. Deze vrije feitenvinding en -appreciatie impliceert dat de bevoegde administratieve 

overheid discretionair oordeelt of de aanvrager het bewijs van de voorwaarden tot langdurig verblijf 

levert. Aldus kan de bevoegde overheid, in het raam van de uitoefening van deze ruime 

appreciatiebevoegdheid en zonder dat de regelgeving dit uitdrukkelijk oplegt, rechtmatig het voldaan zijn 

aan de wettelijke voorwaarden tot langdurig verblijf afleiden uit de daartoe relevante stukken die 

neergelegd werden. Het behoort dan ook tot de vrije appreciatiebevoegdheid van de verwerende partij 

om de bewijswaarde van de voorgelegde stukken te evalueren en het komt niet aan de Raad toe om 

zelf de bewijswaarde en de pertinentie van voornoemde stukken te beoordelen en zich op dat punt in de 

plaats te stellen van de verwerende partij (cf. RvS 17 juni 2002, nr. 107.903). De Raad heeft enkel de 

bevoegdheid om ter zake een marginale wettigheidstoetsing door te voeren, in die zin dat slechts dan  

de onregelmatigheid van de bestreden beslissing zal kunnen worden vastgesteld indien de verzoekende 

partij aannemelijk maakt dat de beoordeling van de verwerende partij iedere redelijkheid mist. 

 

3.7. De verzoekende partij betoogt dat uit het administratief dossier blijkt dat zij een verklaring van 

wettelijke samenwoonst hebben afgesloten op 2 december 2015 en dat deze samenwoonst nog niet is 

opgeheven, wat betekent dat zij voldeden aan de vereisten van artikel 1476 van het Burgerlijk Wetboek 

en volgende, zoniet zou de gemeente Oud-Heverlee deze verklaring niet geregistreerd hebben, dat in 

casu de ambtenaar van de burgerlijke stand terecht geoordeeld heeft dat er sprake is van een 

duurzame en stabiele relatie, dat dat dan ook betekent dat zij voldeden aan de vereisten van artikel 

40bis, §2, 2° van de Vreemdelingenwet en dit minstens op het moment van het afleggen van de 

verklaring van de wettelijke samenwoonst, zodat op dat moment de duurzame en stabiele relatie was 

aangetoond. De verwerende partij schendt door het nemen van de bestreden beslissing het 

discretionaire beslissingsrecht van de ambtenaar van de burgerlijke stand en zodoende ook de 

bewijswaarde van de akte verklaring wettelijke samenwoonst, dat bij de aanvraag gezinshereniging op 

basis van een geregistreerde wettelijke samenwoonst de verwerende partij aldus ook de geldigheid van 

de voorgelegde akte beoordeelde. Zij stelt dat de voorgelegde documenten in het administratief dossier 

staven dat het een aanvraag gezinshereniging betreft na een registratie wettelijke samenwoonst, dat 

deze akte hen werd verleend daar ze aan de bepalingen van de wet voldoen. 
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De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing niet wordt ontkend dat de verzoekende partij en de 

referentiepersoon een verklaring van wettelijke samenwoonst hebben afgesloten op 2 december 2015 

en dat deze samenwoonst nog niet is opgegeven, noch dat zij bij de aanvraag gezinshereniging van 3 

mei 2016 voldeden aan de vereisten van artikel 40bis, §2, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet en 

dat op dat moment de duurzame en stabiele relatie was aangetoond, noch dat de voorgelegde 

documenten in het administratief dossier staven dat het een aanvraag gezinshereniging betreft na een 

registratie wettelijke samenwoonst. Echter gaat de verzoekende partij eraan voorbij dat het loutere feit 

dat zij en haar partner een verklaring van wettelijke samenwoonst hebben afgesloten op 2 december 

2015 en het feit dat zij bij de aanvraag gezinshereniging van 3 mei 2016 voldeden aan de vereisten van 

artikel 40bis, §2, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet en er op een bepaald moment sprake is van 

een duurzame en stabiele relatie, geen afbreuk doet aan het feit dat het karakter van de relatie naar 

verloop van tijd kan wijzigen.  

 

Door vast te stellen dat erkend wordt dat de verzoekende partij en de referentiepersoon elkaar reeds 

geruime tijd kennen, doch dat het stabiele karakter niet kan blijken uit het administratief dossier, daar de 

verzoekende partij en haar partner feitelijk gescheiden leefden sinds 8 februari 2017 en er vanaf dan 

geen sprake meer is van een familiale cel, daar de verzoekende partij ter gelegenheid van het socio-

economisch onderzoek op 8 juni 2018 het einde van de relatie niet betwiste, daar de verzoekende partij 

ter gelegenheid van haar beroep tegen de beslissing tot beëindiging van het verblijf niet aantoonde dat 

zij nog een gezinscel vormt met de referentiepersoon, daar de verklaring dat de onderbreking in de 

gezamenlijke vestiging slechts enkele weken duurde begin 2017 kant noch wal raakt, daar de 

verzoekende partij een huurovereenkomst voorlegde aangegaan op 15 januari 2018, daar uit 

ongedateerde foto’s niet kan blijken of deze getuigen van een verzoening tussen beiden of dat deze van 

voor de relatiebreuk dateren, dat zelfs indien het recente foto’s zijn deze het voormelde niet kunnen 

weerleggen, daar het kan dat beiden zich inmiddels verzoend hebben maar dat uit het geheel van de 

beschikbare gegevens niet kan blijken dat het gaat om een stabiele relatie, heeft de verwerende partij 

de wettelijke samenwoonst van 2 december 2015, de vaststellingen van de ambtenaar van de 

burgerlijke stand en het feit dat er sprake was van een duurzame en stabiele relatie voor februari 2017 

niet miskent. Nergens wordt ontkend dat er op het moment van het afleggen van de verklaring van de 

wettelijke samenwoonst sprake was van een duurzame en stabiele relatie.  

 

De verzoekende partij toont geenszins aan dat er sprake is van het schenden van de bewijswaarde van 

de akte van verklaring wettelijke samenwoonst. 

 

3.8. Verder betoogt de verzoekende partij dat er op heden nog steeds sprake is van een familiale cel, 

dat zij nog steeds samen wonen, dat zelfs de wettelijke samenwoonst niet werd opgeheven. 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij niet ernstig kan voorhouden dat zij ‘nog steeds’ 

samenwonen. Immers betwist zij geenszins dat zij vanaf 8 februari 2017 gescheiden leefden. Het feit dat 

de verzoekende partij en de referentiepersoon nadien weer gingen samenwonen, doet aan voorgaande 

vaststelling geen afbreuk. Waar zij stelt dat de wettelijke samenwoonst zelfs niet werd opgeheven, 

herhaalt de Raad dat dit niet wordt betwist. Echter het loutere feit dat de verklaring van wettelijke 

samenwoonst niet is opgeheven, toont niet aan dat er sprake is van een familiale cel, meer bepaald van 

een duurzame en stabiele relatie, zoals vereist door artikel 40bis, §2, eerste lid, 2° van de 

Vreemdelingenwet. Immers vereist voormelde bepaling niet enkel het bestaan van een overeenkomstig 

de wet geregistreerd partnerschap doch ook een naar behoren geattesteerde duurzame en stabiele 

partnerrelatie.  

 

3.9. Betreffende het bestaan van een stabiele relatie op het ogenblik van de aanvraag gezinshereniging 

van 5 november 2019 en op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing motiveert de 

verwerende partij wat volgt: 

 

“De wettelijke samenwoonst werd afgesloten op 02.12.2015. Betrokkenen woonden samen vanaf 

03.05.2016 en leefden vervolgens feitelijk gescheiden sinds 08.02.201 /, er was vanaf dan geen spreke 

meer van een familiale cel. Daarop werd op 01 06.2018. ruim een jaar later, een socio-economisch 

onderzoek op basis van art 42qjater van de Vreemdelingenwet opgestart waarin betrokkene werd 

uitgenodigd alle dienstige stukken voor te leggen. Deze werd aan betrokkene betekend op 08.06.2018. 

Hel is opmerkelijk dat betrokkene op geen enkel moment hel einde van de relatie betwiste. Hij legde 

daarentegen wel bewijzen van vriendschappen voor in België en dat hij samenwoonde met zijn broer. 

Als hij aan vrienden en zijn broer dacht om op te werpen in het socio- economische onderzoek, dan is 

hel op zijn minst toch vreemd dal hij niet dacht stukken over te maken met betrekking tot degene met 
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wie hij beweert nog steeds samen te zijn en die de gezinshereniging voor hem opende Hel houdt geen 

steek dat betrokkene bij hel onderzoek niet kenbaar maakte aan DVZ dat de gezinshereniging niet 

achterhaald zou zijn, terwijl hij wel de moeite nam om een stukkenbundel van 52 pagina's voor te loggen 

en een handgeschreven briefje toe te voeger. 

Vervolgens werd op 17.02.2019 een verzoekschrift neergelegd met oog cp vernietiging van de 

beslissing tol beëindiging van het verblijfsrecht cd 11.12.2018 Hel beroep tegen voormelde 

beëindigingsbeslissing werd verworpen op 27.06.2019 bij arrest 223 395 In dat arrest wordt het 

volgende gesteld: 'De verzoekende partij betwist niet dat er geen gezamenlijke vestiging meer is met 

haar partner sinds 8 februari 2017. Evenmin toont de verzoekende partij aan dal ze nog een gezinscel 

met haar vormt. Er is in casu geen sprake meer van een minimum aan relatie tussen oe verzoekende 

partij en haar Belgische partner. Aldus loont de verzoekende partij met aan dat haar verblijfsrecht niet 

mocht worden beëindigd op grond van artikel 42quater. § 1. eerste lid. 4" van de Vreemdelingenwet om 

de loutere reden dat de wettelijke samenwoonst met haar Belgische partner nog niet is stopgezet." 

Opvallend Is dat ook gedurende voormelde beroepsprocedure met geen woord gerept wordt over het 

gegeven dat de geinshereniging niet zou achterhaald zijn, en dat zij wel degelijk nog een koppel zouden 

gevormd hebben. Meer nog, er wordt zelfs niet aannemelijk gemaakt dat er nog extra elementen waren 

geweest die betrokkene had kunnen voorleggen om het beëindigen van hel voorgaande verblijfsrecht te 

kunnen verhinderen. 

Voor wat de verklaringen op eer betreft: deze spreken allen van een onderbreking in de gezamenlijke 

vestiging van slechts enkele weken begin 2017. Dit raakt echter kant noch wal. Naar aanleiding van het 

reeds eerder aangehaalde socio-economische onderzoek legde betrokkene immers een 

huurovereenkomst voor dat werd aangegaan op 15.01.2018. Dat bovendien volgens de verklaringen op 

eer de adreswijziging terug naar het adres van referentiepersoon, een vergetelheid zou betreffen of te 

wijten zou zijn aan een gebrek aan administratieve kennis/informatie of om administratieve rompslomp 

te willen mijden, is op zijn zachtst uitgedrukt ook bijzonder vreemd Betrokkene slaagde er immers wel in 

de periode van 08.02.2017 tot 05.11.2019 tot drie keer toe in om zijn adres te wijzigen, waarvan toch 

minstens twee keer zonder hulp van referentiepersoon. Er dient opgemerkt te worden dat het 

gesolliciteerd karakter van verklaringen op eer niet kunnen worden uitgesloten. In dit geval zijn de 

verklaringen op eer zelfs erg tegenstrijdig te noemen met wat betrokkene zelf destijds voorlegde, met 

wat er in de beroepsprocedure naar voor kwam en het geheel van het administratief dossier. 

Op 23.05.2019 heeft betrokkene een bericht gestuurd naar mevr. De Block via het contactformulier op 

haar website. Daarin haalt betrokkene voor het eerst aan dat hij wel degelijk nog een koppel zou vormen 

met referentiepersoon. Hij gaf in het invulformulier ook het (vermoedelijke?) mailadres van 

referentiepersoon op. 

Ook dit berichtje via mevr. De Block haar website dient beschouwd te worden als een verklaring op eer 

beschouwd te worden waarvan het gesolliciteerd karakter niet kan worden uitgesloten. 

Voor wat betreft de ongedateerde foto's: uit niets kan blijken of deze getuigen van een verzoening 

tussen beiden dan wel of deze van voor de relatiebreuk dateren. Bovendien, voor zover het recente 

foto's van beiden zijn, kunnen deze foto's al het voormelde niet weerleggen. 

Het kan inderdaad zijn dat beiden zich inmiddels zouden hebben verzoend. Echter, kan uit het geheel 

van de beschikbare gegevens niet blijken dal betrokkene een duurzame en stabiele relatie onderhoudt 

met referentiepersoon. Immers, de stabiliteit van de relatie niet kan worden vastgesteld.” 

 

Uit bovenstaande motieven blijkt dat een verzoening op heden niet wordt uitgesloten, doch dat uit het 

geheel van de beschikbare gegevens niet kan blijken dat de verzoekende partij en de referentiepersoon 

een stabiele relatie onderhouden.  

 

De verzoekende partij betwist niet dat zij vanaf 8 februari 2017 feitelijk gescheiden leefden, doch 

betoogt dat dit slechts enkele dagen betrof. Zij betwist evenmin dat zij naar aanleiding van een socio-

economisch onderzoek op 8 juni 2018 werd uitgenodigd om alle dienstige stukken voor te leggen, dat zij 

echter het einde van de relatie niet betwiste, dat zij bewijzen voorlegt dat zij vriendschappen heeft in 

België en met haar broer samenwoonde, dat het vreemd is dat zij niet dacht stukken over te maken met 

betrekking tot degene met wie zij beweert nog steeds samen te zijn en die de gezinshereniging voor 

haar geopend had, dat het geen steek houdt dat zij bij het onderzoek niet kenbaar maakte dat de 

gezinshereniging niet achterhaald zou zijn. Ook het gegeven dat zij op 17 februari 2019 een beroep tot 

nietigverklaring van de beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht heeft ingediend, het beroep werd 

verworpen en dat het opvallend is dat zij tijdens de beroepsprocedure met geen woord rept over het 

gegeven dat de gezinshereniging niet achterhaald zou zijn en dat zij wel degelijk nog een koppel 

vormen, wordt door de verzoekende partij niet weerlegd, noch ontkracht.  
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3.10. De verzoekende partij argumenteert dat zij op 8 februari 2017 een studio huurde in Leuven voor 

één jaar, dat zij er echter maar twee weken verbleef, dat er nooit een breuk is geweest in de relatie, dat 

de partijen maar enkele dagen apart hebben gewoond om zich even te bezinnen na een ruzie, dat zij op 

31 januari 2018 een woning huurde te Bierbeek, dat het huurcontract op haar naam werd opgesteld 

maar dat de woning dienst deed als verblijf voor haar broer, dat haar broer niet kon huren zodat zij de 

huurovereenkomst heeft onderschreven, dat uit de stukken blijkt dat het haar broer is die de huur 

betaalde, dat zij immers altijd bij mevrouw P. heeft gewoond en dat het inderdaad te wijten is aan haar 

eigen nalatigheid dat zij dit niet administratief in orde heeft gebracht. Zij stelt dat uit het attest van 

immatriculatie afgeleverd op 24 mei 2016 het adres in Oud-Heverlee staat, dat dit eveneens op haar 

rijbewijs staat, dat deze stukken zich in het administratief dossier bevonden en de verwerende partij 

gehouden was ermee rekening te houden. 

 

Met haar betoog haalt de verzoekende partij het motief dat de verklaringen betreffende een 

onderbreking in de gezamenlijke vestiging van slechts enkele weken kant noch wal raken, niet onderuit. 

Zelfs in de veronderstelling dat de verzoekende partij sinds 8 februari 2017 slechts enkele weken op de 

door haar voor één jaar gehuurde studio in Leuven verbleef – wat overigens een loutere bewering 

betreft en tegengesproken wordt door de stukken van het administratief dossier daar zij op 15 januari 

2018 een huurovereenkomst ondertekende voor een appartement te Korbeek-Lo (Bierbeek) waarbij zij 

opgaf dat zij in Leuven woonde – dan nog blijft het motief overeind dat de verzoekende partij naar 

aanleiding van het socio-economisch onderzoek een huurovereenkomst voorlegde die werd aangegaan 

op 15 januari 2018. Waar zij stelt dat het huurcontract op haar naam werd opgesteld maar dat de 

woning dienst deed als verblijf voor haar broer, dat haar broer niet kon huren zodat zij de 

huurovereenkomst heeft onderschreven, dat uit de stukken blijkt dat het haar broer is die de huur 

betaalde, beperkt zij zich tot de loutere bewering dat haar broer niet kon huren of geen 

huurovereenkomst kon onderschrijven. Hierbij stelt de Raad ook vast dat het loutere gegeven dat de 

broer van de verzoekende partij de huur betaalde niet ipso facto leidt tot de vaststelling dat de 

verzoekende partij, die de huurovereenkomst ondertekende en haar adres naar daar liet wijzigen, niet 

op dat adres woonachtig was. Waar zij opnieuw stelt dat zij altijd bij mevrouw P. heeft gewoond en dat 

het inderdaad te wijten is aan haar eigen nalatigheid dat zij dit niet administratief in orde heeft gebracht, 

weerlegt, noch ontkracht zij de motieven hieromtrent in de bestreden beslissing die luiden als volgt: “Dat 

bovendien volgens de verklaringen op eer de adreswijziging terug naar het adres van referentiepersoon, 

een vergetelheid zou betreffen of te wijten zou zijn aan een gebrek aan administratieve 

kennis/informatie of om administratieve rompslomp te willen mijden, is op zijn zachtst uitgedrukt ook 

bijzonder vreemd Betrokkene slaagde er immers wel in de periode van 08.02.2017 tot 05.11.2019 tot 

drie keer toe in om zijn adres te wijzigen, waarvan toch minstens twee keer zonder hulp van 

referentiepersoon. Er dient opgemerkt te worden dat het gesolliciteerd karakter van verklaringen op eer 

niet kunnen worden uitgesloten. In dit geval zijn de verklaringen op eer zelfs erg tegenstrijdig te noemen 

met wat betrokkene zelf destijds voorlegde, met wat er in de beroepsprocedure naar voor kwam en het 

geheel van het administratief dossier.” Hierbij wijst de Raad er ook nog op dat de verzoekende partij 

naar aanleiding van het socio-economisch onderzoek van 8 juni 2018 een zelfgeschreven verklaring 

voorlegde dat zij samenwoonde met haar broer alsook een brief van het OCMW Bierbeek van 12 juni 

2018 waarin vermeld staat dat zij woont te Bierbeek. De verzoekende partij toont aldus geenszins aan 

dat de verwerende partij op foutieve, onzorgvuldige of kennelijke onredelijke wijze heeft vastgesteld dat 

de verklaringen betreffende een onderbreking in de gezamenlijke vestiging van slechts enkele weken 

kant noch wal raken. 

 

Met haar betoog dat uit het attest van immatriculatie afgeleverd op 24 mei 2016 het adres in Oud- 

Heverlee staat, dat dit eveneens op haar rijbewijs staat, dat deze stukken zich in het administratief 

dossier bevonden en de verwerende partij gehouden was ermee rekening te houden, gaat de 

verzoekende partij eraan voorbij dat de verwerende partij niet ontkent dat de verzoekende partij en de 

referentiepersoon voor 8 februari 2017 samenwoonden. Bovendien blijkt niet dat de verzoekende partij 

haar rijbewijs heeft overgemaakt aan de verwerende partij bij haar aanvraag, noch dat dit stuk zich in 

het administratief dossier bevindt. De verzoekende partij legt voormeld stuk ook niet voor ter 

gelegenheid van haar verzoekschrift, zodat niet blijkt welk adres op het rijbewijs staat noch wanneer het 

rijbewijs werd afgeleverd.   

 

3.11. Daarnaast betoogt de verzoekende partij dat zelfs indien de verwerende partij zou aannemen dat 

de samenwoonst onderbroken werd, dat nog geen reden is om een einde te maken aan haar 

verblijfsrecht. Zij verwijst hiervoor naar arrest nr. 121/2013 van 26 september 2013 van het 

Grondwettelijk Hof. 
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Met voormeld betoog gaat de verzoekende partij eraan voorbij dat de bestreden beslissing geen 

beslissing tot beëindiging van verblijf betreft, doch wel een beslissing tot weigering van verblijf naar 

aanleiding van een aanvraag gezinshereniging. Hierbij wenst de Raad op te merken dat niet kan 

aangenomen worden dat de verzoekende partij door een nieuwe aanvraag gezinshereniging in te 

dienen opnieuw een beroepsmogelijkheid zou kunnen openen tegen de reeds eerder genomen 

beslissing tot beëindiging van het verblijf.  

 

3.12.  Ook verwijst de verzoekende partij naar rechtspraak van de Raad van State en meent dan ook 

dat de bestreden beslissing de artikelen 40bis, §2, 1° en artikel 40ter, §2, 1° van de Vreemdelingenwet 

schendt. Zij stelt dat door af te leiden uit het feit dat de samenwoonst zou onderbroken zijn er geen 

sprake meer is van een duurzame en stabiele relatie de verwerende partij de voormelde artikelen 

schendt daar deze artikelen geen effectieve samenwoning vereisen. De verzoekende partij wijst erop 

dat het hun bedoeling is om samen te zijn, dat zij ook nog steeds samenwonen en een gezamenlijk 

huishouden hebben. Zij stelt dat de Vreemdelingenwet geen voorwaarde van effectieve samenwoonst 

stelt om het bestaan van een duurzame relatie aan te tonen. 

 

In zoverre de verzoekende partij stelt dat zij ‘nog steeds’ samenwonen kan verwezen worden naar wat 

hieromtrent eerder werd gesteld.  

 

Voorts merkt de Raad op dat uit de motieven van de bestreden beslissing niet blijkt dat de verwerende 

partij heeft vereist dat er sprake is van een effectieve samenwoonst om het bestaan van een duurzame 

relatie aan te tonen, noch dat zij uit het enkele feit dat de samenwoonst onderbroken is geweest afleidt 

dat er geen sprake meer is van een duurzame en stabiele relatie. Echter is het niet kennelijk onredelijk, 

minstens toont de verzoekende partij dit niet aan, om bij het beoordelen van de stabiliteit van de relatie 

het al dan niet samenwonen in overweging te nemen. De verwerende partij heeft op grond van alle 

gegevens in het dossier, meer bepaald het feitelijk gescheiden leven sinds 8 februari 2017, de 

verklaringen van de verzoekende partij naar aanleiding van het socio-economisch onderzoek van 8 juni 

2018 naar aanleiding van het beëindigen van haar verblijfsrecht en het niet betwisten van het einde van 

de relatie en het niet vermelden dat zij nog een koppel vormt in de beroepsprocedure tegen voormelde 

beslissing tot beëindiging, afgeleid dat de stabiliteit van de relatie niet kan worden vastgesteld.  

 

Waar de verzoekende partij stelt dat het hun bedoeling is om samen te zijn en een gezamenlijk 

huishouden hebben, weerlegt zij evenmin de motieven dat het kan zijn dat de verzoekende partij en de 

referentiepersoon zich inmiddels verzoend hebben maar dat uit het geheel van de beschikbare 

gegevens niet kan blijken dat zij een duurzame en stabiele relatie onderhouden daar de stabiliteit van de 

relatie niet kan worden vastgesteld. Het komt de Raad niet foutief noch kennelijk onredelijk of 

onzorgvuldig voor om in geval van een eventuele recente verzoening, gelet op de andere elementen die 

wijzen op een lange onderbreking in de relatie, te oordelen dat de ‘stabiliteit’ van de relatie niet kan 

worden vastgesteld.  

 

3.13. Betreffende de foto’s stelt de verzoekende partij dat deze wel gedateerd zijn en de verwerende 

partij niet dienstig het tegendeel kan voorhouden.  

 

Daargelaten de vraag of de foto’s al dan niet gedateerd zijn, stelt de Raad vast dat de verwerende partij 

in haar motivering eveneens uitgaat van de hypothese dat het recente foto’s van beiden zijn, 

waaromtrent zij vervolgens oordeelt dat deze al de gedane vaststellingen niet kunnen weerleggen en 

dat het kan zijn dat de verzoekende partij en de referentiepersoon zich inmiddels hebben verzoend, 

doch dat uit het geheel van de beschikbare gegevens niet kan blijken dat zij een duurzame en stabiele 

relatie onderhouden daar de stabiliteit van de relatie niet kan worden vastgesteld. De verzoekende partij 

heeft dan ook geen belang bij haar kritiek dat de foto’s wel degelijk gedateerd zijn.  

 

3.14. Voorts meent de verzoekende partij dat de verwerende partij nagelaten heeft om rekening te 

houden met de verklaring op eer van de dochter van de referentiepersoon. Zij stelt zich de vraag welk 

belang de dochter van de referentiepersoon er bij heeft de waarheid niet te vertellen, dat indien het 

daadwerkelijk zo zou zijn dat haar moeder en diens partner geen echte relatie zouden onderhouden, zij 

deze verklaring zeker niet zou afgelegd hebben.  

 

De verzoekende partij kan niet dienstig voorhouden dat de verwerende partij geen rekening heeft 

gehouden met de verklaring op eer van de dochter van de referentiepersoon. Uit de motieven van de 

bestreden beslissing blijft duidelijk waarom de verklaringen op eer niet aanvaard worden, waar gewezen 

wordt op het feit dat het gesolliciteerd karakter niet kan worden uitgesloten alsook op het feit dat deze 
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zelfs tegenstrijdig zijn met wat de verzoekende partij destijds zelf voorlegde, met wat in de 

beroepsprocedure naar voren kwam en het geheel van het administratief dossier. Door enkel te stellen 

dat zij zich de vraag stelt welk belang de dochter van de referentiepersoon er bij heeft de waarheid niet 

te vertellen, dat indien het daadwerkelijk zo zou zijn dat haar moeder en diens partner geen echte relatie 

zouden onderhouden, zij deze verklaring zeker niet zou afgelegd hebben, beperkt zij zich tot een loutere 

bewering die niet vermag de motieven van de bestreden beslissing onderuit te halen.  

3.15. Met haar betoog maakt de verzoekende partij een schendig van de door haar aangevoerde 

bepalingen en beginselen niet aannemelijk.  

 

3.16. Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

“1. Een ieder 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 de loutere goede wil 

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

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

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te voeren van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: 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 hij 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 privé- en familie- en gezinsleven hier te lande, en anderzijds he 

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 (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. 

 

Dit privé- en/of familie- en gezinsleven dient te bestaan op het moment van de bestreden beslissing. 

 

De Raad kijkt in eerste instantie na of de verzoekende partij een beschermingswaardig privé- en/of 

familie- en gezinsleven aanvoert in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een inbreuk werd 

gepleegd op het recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven door het nemen van de 

bestreden beslissing. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat wordt ontkend dat er een wettelijke band is tussen de 

verzoekende partij en de referentiepersoon, maar wel dat het stabiele karakter van de relatie niet kan 

worden vastgesteld. Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat de wettelijke band tussen de verzoekende 

partij en de referentiepersoon momenteel wordt betwist, zodat in deze zaak en in deze stand van het 
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geding het bestaan van een gezinsleven dat beschermingswaardig is onder artikel 8 van het EVRM niet 

kan worden uitgesloten. 

 

Bijgevolg dient de Raad te onderzoeken of er sprake is van een schending van het recht op eerbiediging 

van het gezinsleven. 

 

Artikel 8 van het EVRM verhindert op zich niet dat de staat voorwaarden kan vastleggen voor de 

binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen. Het door artikel 8 van het EVRM 

gewaarborgde recht op respect voor het gezins- en privéleven is niet absoluut. Inzake immigratie heeft 

het EHRM er bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor 

een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te 

komen of er te verblijven (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, 

Ukaj/Zwitserland, § 27). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor 

een staat de algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat 

van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te 

staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 10 juli 2014, 

Mugenzi/Frankrijk, § 43). De verdragsstaten hebben het recht, op grond van een vaststaand beginsel 

van internationaal recht, behoudens hun verdragsverplichtingen, met inbegrip van het EVRM, de 

toegang, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen te controleren (EHRM 26 juni 2012, Kurić 

en a./Slovenië (GK), § 355; zie ook EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 100). 

 

Niettemin, in bepaalde gevallen kunnen binnenkomst-, verblijfs- en verwijderingsmaatregelen aanleiding 

geven tot een schending van het recht op eerbiediging van het gezinsleven, zoals gewaarborgd onder 

artikel 8 van het EVRM. 

 

Of daarvan daadwerkelijk sprake is, moet onderzocht worden in het licht van de vraag of de vreemdeling 

voor de eerste keer om toelating tot binnenkomst en/of verblijf heeft verzocht, dan wel of het gaat om 

een weigering van een voortgezet verblijf. 

 

De Raad wijst erop dat er in casu geen sprake is van een inmenging in het gezinsleven, daar het voor 

de verzoekende partij geen situatie van beëindiging van verblijf/weigering van voortgezet verblijf betreft. 

De beëindiging van haar verblijfsrecht werd reeds getroffen op 11 december 2018 en hiertegen heeft de 

verzoekende partij reeds een annulatieberoep ingediend dat door de Raad werd verworpen. De 

beslissing tot beëindiging van haar verblijfsrecht is aldus definitief in het rechtsverkeer. De verzoekende 

partij kan aldus geenszins dienstig betogen dat de intrekking van haar verblijfsrecht artikel 8 van het 

EVRM zou schenden.  

 

Nu er geen sprake is van een inmenging in haar gezinsleven moeten wel de positieve verplichtingen die 

er voor een overheid uit een gezinsleven zouden kunnen voortvloeien, worden onderzocht. Dan moet er 

volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de staat om het recht op 

privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, 

Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38). 

Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets waarbij wordt nagegaan of de staat een redelijke 

afweging heeft gemaakt tussen de concurrerende belangen van het individu, enerzijds, en de 

samenleving, anderzijds. Staten beschikken bij deze belangenafweging over een zekere 

beoordelingsmarge. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting 

voor de staat is, dan is er schending van artikel 8 van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The 

United Kingdom, § 37). 

 

De omvang van de positieve verplichting is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de 

betrokken individuen en het algemeen belang (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 

37; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 3 oktober 2014, 

Jeunesse/Nederland (GK), §§ 106-107). In het kader van een redelijke afweging worden een aantal 

elementen in rekening genomen, met name de mate waarin het gezins- en privéleven daadwerkelijk 

wordt verbroken, de omvang van de banden in de verdragsluitende staat, alsook de aanwezigheid van 

onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat het gezins- en privéleven elders normaal en effectief 

wordt uitgebouwd of verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen 

van immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde. 

 



  

 

 

X - Pagina 15 

In casu verwijst de verzoekende partij naar de wettelijke samenwoonst met haar partner en het feit dat 

zij een gezamenlijk huidhouden hebben, doch toont zij niet aan dat zij het voorgehouden gezinsleven 

niet elders kan leiden.  

 

Daarenboven bevat de bestreden beslissing geen bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Ten slotte wordt erop gewezen dat het de verzoekende partij vrijstaat om een nieuwe verblijfsaanvraag 

tot gezinshereniging in te dienen die gestaafd is met de nodige bewijsstukken wanneer zij meent te 

voldoen aan de voorwaarde van een stabiele relatie. 

 

Gelet op het voorgaande toont de verzoekende partij met haar betoog, dat in se erin bestaat dat zij bij 

de referentiepersoon in het Rijk wenst te verblijven hoewel zij niet heeft aangetoond aan de 

verblijfsvoorwaarden te voldoen en dat haar gezinsleven dient te primeren op de belangen van de 

Belgische staat in het kader van het doen naleven van de verblijfsreglementering, niet aan dat er sprake 

is van een disproportionele inmenging in haar gezinsleven. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM, noch van het proportionaliteitsbeginsel wordt aannemelijk 

gemaakt.  

 

3.17. Het enig middel is ongegrond.  

 

4. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt 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 zestien oktober tweeduizend twintig door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN     N. VERMANDER 


