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 nr. 248 581 van 2 februari 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat G. DE GROOTE 

Weg naar As 173 

3600 GENK 

  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 VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Tunesische nationaliteit te zijn, op 28 oktober 2020 

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 14 september 2020 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 30 oktober 2020 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 16 december 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 januari 

2021. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat G. DE GROOTE, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat M. MISSEGHERS, die loco advocaten C. DECORDIER en T. BRICOUT verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart van Tunesische nationaliteit te zijn.  
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Op 31 maart 2020 diende de verzoekende partij een aanvraag in tot het verkrijgen van een verblijfskaart 

als familielid van een burger van de Unie. 

 

Op 14 september 2020 nam de Minister van Asiel en Migratie een beslissing tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de bestreden 

beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid gelezen in combinatie met artikel 69terx 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 31.03.2020 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 vraagt opnieuw gezinshereniging aan met de genaamde M. I. H. van Nederlandse 

Nationaliteit, nu op basis van artikel 47/1, 1° van de wet van 15.12.1980. 

 

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

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

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

 

Op 15.04.2017 traden betrokkene en de referentiepersoon in het huwelijk. Als bewijs van het huwelijk 

werd een huwelijksakte van Republiek Tunesië voorgelegd. 

 

Op 09.11.2017 vroeg de DVZ aan het parket een onderzoek aan betreffende het huwelijk. Uit dit 

onderzoek is gebleken dat het buitenlands huwelijk van de heer R. A. en mevrouw M. I. niet op gericht is 

een duurzame levensgemeenschap te stichten, doch louter gericht is op het bekomen van een 

permanent verblijfsrechtelijk voordeel. Het parket gaf een negatief advies dd. 12.12.2017 betreffende de 

erkenning van het voormelde huwelijk. 

 

Het negatieve advies van het parket heeft betrekking op het verblijf rechterlijk voordeel voor een van 

beiden: 

De snelle gang van zaken: Mijnheer en mevrouw hebben elkaar leren kennen via een datingsite 

'Tagged'. Sinds december 2015 waren ze bevriend op facebook. Ze hebben elkaar voor het eerst 

ontmoet op 22 mei 2016. Nadien hebben ze elkaar nog een viertal keer ontmoet, toen mevrouw op 

verlof ging naar Tunesië. Op 15 april 2017 zijn ze met elkaar in het huwelijk getreden. Voor meneer was 

het op zijn 27ste, het tweede huwelijk en voor mevrouw is het derde huwelijk. Bij de huwelijkssluiting 

was er geen familie van mevrouw aanwezig. Uit het verhoor blijkt dat het mijnheer R. was die haar 

uitnodigde naar Tunesië om elkaar te ontmoeten. Het was ook de heer R. die al snel begon te vragen 

om te huwen. Mevrouw geeft aan dat ze bij de eerste vraag nog veel te vroeg vond. 

Vorig huwelijk van mijnheer: mijnheer R. is van 2012 tot 2014 gehuwd geweest met een vrouw van 

Canadese nationaliteit. Mevrouw verklaarde dat de ouders van mijnheer hun bedenkingen hadden bij de 

nieuwe relatie van mijnheer met een westerse vrouw, wat er op duidt dat het eerst huwelijk van mijnheer 

met de Canadese vrouw niet van een leien dakje gelopen is; Het huwelijk heeft op papier ook slechts 2 

jaar geduurd, hetgeen impliceert dat de werkelijke duur van de relatie nog een stuk korter geweest is. 

Niet naleving huwelijkstradities: Ofschoon het koppel gehuwd is in Tunesië, in het bijzijn van de familie 

van mijnheer, werd de culturele trad van de bruidsschat niet nageleefd. Mevrouw geeft hieromtrent aan 

dat ze dàt niet wilde. Er is na de huwelijksvoltrekking een huwelijksfeest georganiseerd in het bijzijn van 

de familie van mijnheer. Uit de foto’s die aan de onderzoekers getoond werden, blijkt het gegaan te zijn 

om een bescheiden feest, wat eigenlijk ook niet strookt met de culturele tradities in Tunesië, waar 

huwelijksfeesten in de regel groots aangepakt worden. 

Groot leeftijdsverschil: mevrouw is 20 jaar ouder dan mijnheer en heeft 5 kinderen. Het is in de cultuur 

van mijnheer ongewoon dat mannen huwen met oudere vrouwen die reeds kinderen hebben, uit vorige 

relaties. In de Islamitische cultuur is het huwelijk in de eerste plaats er op gericht nageslacht voor te 
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brengen. Gezien de leeftijd van mevrouw is het echter weinig waarschijnlijk dat er uit de relatie nog 

kinderen zullen voortkomen. Mijnheer verklaarde echter dat, wanneer mevrouw in Tunesië zal komen 

wonen, ze aan kinderen willen beginnen. 

Precaire situatie van mevrouw: mevrouw is arts van opleiding, doch kan haar beroep in België niet 

uitoefenen, omdat ze nog niet al haar bijscholingscursussen gevolgd heeft. Ten gevolge hiervan oefent 

ze momenteel geen beroep uit, en leeft van een werkloosheidsuitkering. Ze heeft financiële problemen, 

en zal eerstdaags haar woning moeten verlaten Ze weet nog niet waar ze heen zal gaan. Ze beoogt ook 

om schuldbemiddeling aan te vragen. 

Daarnaast is ook haar sociale situatie precair. Mevrouw heeft geen vrienden, stelt ze. Met haar 

familieleden heeft ze geen contact meer. Haar kinderen zijn de enige met wie ze nog contact heeft. 

Geen van de kinderen heeft mijnheer R. al ontmoet in levenden lijve. Omwille van financiële problemen 

kon mevrouw de kinderen niet meenemen voor de huwelijkssluiting. 

In dergelijke omstandigheden worden mensen gemakkelijk slachtoffer voor een schijnhuwelijk. 

Ofschoon er niet getwijfeld wordt aan de goede intenties van mevrouw is dat wel zo bij de heer R. De 

man zit op datingsites en zoekt naar Westerse vrouwen, dewelke hij zo snel mogelijk uitnodigt om op 

bezoek te komen. Vervolgens volgt het huwelijksaanzoek. Er wordt volledig voorbijgegaan aan het 

leeftijdsverschil en het feit dat mevrouw 5 kinderen heeft. Mijnheer zegt dat de leeftijd maar een cijfer is 

wat uiteraard niet klopt. Het gaat ook om een manier van in het leven staan. Bovendien zou hij zich ook 

moeten realiseren dat zijn kinderwens wellicht weinig realistisch te noemen is. Het geheel komt weinig 

doordacht over, zowel langs de kant van mevrouw als langs de kant van mijnheer. 

 

Op basis van voorgaand onderzoek weigert de Dienst Vreemdelingenzaken het tussen dhr. R. Ahmed 

en mevr. M. I. afgesloten huwelijk te erkennen in België. 

 

In zoverre het vreemde recht niet sanctionerend zou optreden tegen geveinsde huwelijken, kan elke 

Belgische overheid op grond van de Belgische internationaal-privaatrechtelijke openbare orde, weigeren 

een huwelijk te erkennen wanneer er in hoofde van beide partners of één van hen het huwelijk enkel 

gericht is op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel voor één van de echtgenoten. Het 

huwelijksinstituut is immers een wezenlijk bestanddeel van het Belgische rechtsbestel en een 

miskenning van dat instituut maakt een schending uit van de Belgische openbare orde (art. 21 WIPR). 

 

De rechtsgeldigheid van dit huwelijk wordt dan ook betwist op basis van artikel 27 W.I.P.R. in 

combinatie met art. 21 W.I.P.R. (openbare orde vereiste) en art. 18 W.I.P.R. (wetsontduiking). 

Het louter feit dat betrokkenen samenwonen wordt niet beschouwd als een bewijs van een gezinsleven, 

(arr. RVV, nr. 189065, 28/06/2017: “Het gegeven dat verzoekster samenwoont met haar voorgehouden 

echtgenoot doet geen afbreuk aan het feit dat er geen beschermingswaardig gezinsleven is. Een 

gezamenlijke verblijfplaats toont op zich nog geen oprechte en effectief beleefde partnerrelatie in de zin 

van artikel 8 EVRM aan, zodat het niet kennelijk onredelijk is dat de verwerende partij dit gegeven niet 

heeft beschouwd als een indicatie van een gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM))“. 

 

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 

huwelijk, zijn ze dat evenmin als feitelijke partners. De documenten (verklaringen, bestaansmiddelen, 

attest OCMW, ziektekostenverzekering, attesten van inburgering, huurcontract en reisinformatie) die 

betrokkene voorlegt ter staving van de partnerrelatie in het kader van de huidige aanvraag 

gezinshereniging, doen geen afbreuk aan de bovenstaande vaststellingen. 

 

Betrokkenen proberen de procedure van feitelijk partnerschap te misbruiken louter om, via een andere 

weg, een verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen, aldus tegen de finaliteit van de vreemdelingenwet in. 

Fraude mag niet gehonoreerd worden, bedrog vernietigt alles: "fraus omnia corrumpif. De fraude is te 

dezen doorslaggevend doordat het feitelijk partnerschap de enige weg was die overbleef om een 

verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen. Betrokkene toont niet aan te voldoen aan de voorwaarden van 

artikel 47/1,1° van de wet van 15.12.1980. 

 

Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene. Het Al 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 
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Hierbij werd wel degelijk rekening gehouden met art. 74/13 van de wet van 15.12.1980. Van 

gemeenschappelijke minderjarige kinderen is geen sprake, noch van een medische problematiek in 

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

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

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

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

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

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

alternatief.“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste, tweede, en derde onderdeel van haar tweede middel voert de verzoekende partij 

onder meer de schending aan van de motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

De verzoekende partij licht het eerste en tweede onderdeel van het tweede middel als volgt toe:  

 

“• eerste onderdeel: de schending van de motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel 

 

➢ de aanvraag van verzoekende partij 

 

Verzoekende partij heeft op 31 maart 2020 een recht op verblijf van meer dan drie maanden/een 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie gevraagd in zijn hoedanigheid 

van “ander familielid - partner in het kader van een duurzame relatie” zoals aangeduid op de bijlage 

19ter waarvan verzoekende partij diezelfde dag in het bezit wordt gesteld. (stuk 1 bij stuk 2) 

 

Uit het aangetekend schrijven d.d. 13 juli 2020 (stuk 2) blijkt onbetwistbaar dat verzoekende partij de 

aanvraag d.d. 31 maart 2020 doet op basis van “ander familielid - partner in het kader van een 

duurzame relatie” en NIET op basis van “echtgenoot”/ huwelijk. 

 

De hierna volgende bewoordingen in het schrijven d.d. 13 juli 2020 laten hierover geen enkele 

betwisting bestaan (stuk 2): 

“…De voormelde aanvraag is en wordt door de heer R. A. ingediend - zo wordt vermeld op de 

voormelde bijlage 19ter (stuk 1) en zo is het inderdaad - “in de hoedanigheid van familielid van een 

burger van de Europese Unie…in zijn hoedanigheid van …ander familielid - partner in het kader van een 

duurzame relatie;…van M. I. : 68.06.12 512-16”.” 

Tevens vermeldt de voormelde bijlage 19ter (stuk 1) dat “De betrokkene wordt verzocht om binnen de 

drie maanden, dus ten laatste op 30/06/2020 (dag/maand/jaar), de volgende documenten over te 

leggen: bewijzen duurzame en stabiele relatie”…. 

 

De heer R. A. deed en doet aldus een aanvraag tot verblijf van meer dan drie maanden 

gezinshereniging in zijn hoedanigheid van ander familielid partner in het kader van een duurzame relatie 

van een burger van de Europese Unie, zijnde zijn partner mevrouw M. I. H. E. (hieronder aangeduid als 

M. I.), geboren te Amstelveen (Nederland) op 12 juni 1968, van Nederlandse nationaliteit, 

identificatienummer in het Rijksregister 68.06.12 512-16, wonende te (…). 

De aanvraag van de heer R. A. is gebaseerd op artikel 47/1 1° van de Wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

De heer R. A. toont hieronder aan te voldoen aan alle voorwaarden en te beschikken over alle nodige 

stukken om een machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden in zijn hoedanigheid van ander 

familielid partner in het kader van een duurzame relatie van een Nederlandse Unieburger mevrouw M. I. 

te bekomen… 

Aan het voormelde dient nog te worden toegevoegd dat de heer R. A. en mevrouw M. I. op 15 april 2017 

te Kalaat Senane (Tunesië) met elkaar in het huwelijk zijn getreden doch dit huwelijk is - zoals aan uw 

dienst uiteraard bekend - niet erkend door de Dienst Vreemdelingenzaken en de Rechtbank van eerste 

aanleg Limburg afdeling Tongeren sectie familierechtbank. Hoewel de heer R. A. en mevrouw M. I. het 

hiermee niet eens zijn, heeft de niet erkenning van de Tunesische huwelijksakte tot gevolg dat de heer 

R. A. en mevrouw M. I. in België op heden niet worden aanzien als elkaars wettige echtgenoten. Er is op 

heden ook geen verklaring van wettelijke samenwoning met als gevolg dat zij niet te aanzien zijn als 



  

 

 

 

RvV  X 

 

wettelijke partners zoals bedoeld in artikel 40bis, §2, 2° van de voormelde Wet van 15 december 1980 

en derhalve wel degelijk beroep kunnen doen op artikel 47/1 1° van de voormelde Wet van 15 december 

1980, zijnde het voorwerp/de basis - het enige voorwerp/de enige basis - van de door de heer R. A. op 

31 maart 2020 gedane en nog steeds hangende aanvraag (stuk 1) in het kader waarvan huidig schrijven 

wordt gedaan. 

Uit bovenstaande elementen gestaafd met stukken blijkt ontegenzeggelijk dat de heer R. A. de partner 

is van de Nederlandse Unieburger mevrouw M. I. in die zin dat de heer R. A. en mevrouw M. I. met 

elkaar een deugdelijk bewezen duurzame relatie hebben die intens, duurzaam en stabiel is. Immers, is 

de relatie tussen de heer R. A. en mevrouw M. I. intussen al meerdere jaren - sedert 2016 een echte 

liefdesrelatie - onafgebroken een feit met intussen eveneens en erbovenop onafgebroken samenwoonst 

en gezamenlijke huidhouding sedert september 2018. De heer R. A. is dan ook een ander familielid van 

een burger van de Unie zoals bepaald in artikel 47/1 1° van de voormelde Wet van 15 december 1980. 

De heer R. A. is de partner van de Nederlandse Unieburger mevrouw M. I. in die zin dat de heer R. A. 

en mevrouw M. I. met elkaar een deugdelijk bewezen duurzame relatie hebben zodat de voorwaarde 

van ander familielid van een burger van de Unie zoals bepaald in artikel 47/1 1° van de voormelde Wet 

van 15 december 1980 vervuld is…”. 

 

➢ het zogenaamde antwoord op de aanvraag van verzoekende partij in de bestreden beslissing 

 

De bestreden beslissing betekend aan verzoekende partij op 28 september 2020 motiveert en 

beoordeelt de aanvraag van verzoekende partij quasi volledig op basis van “huwelijk” niettegenstaande - 

zoals hierboven gesteld en aangetoond - de aanvraag is ingediend op basis van “ander familielid - 

partner in het kader van een duurzame relatie”. 

 

De vermeende motivering van de bestreden beslissing is quasi enkel en alleen opgesteld vanuit het 

perspectief van een “echtgenoot” “huwelijk” zoals blijkt uit de hierna volgende bewoordingen van de 

bestreden beslissing (stuk 1): 

“Op 15.04.2017 traden betrokkenen en de referentiepersoon in het huwelijk. Als bewijs van het huwelijk 

werd een huwelijksakte van Republiek Tunesië voorgelegd. 

 

Op 09.11.2017 vroeg de DVZ aan het parket een onderzoek aan betreffende het huwelijk. Uit dit 

onderzoek is gebleken dat het buitenlands huwelijk van de heer R. A. en mevrouw M. I. niet op gericht is 

een duurzame levensgemeenschap te stichten, doch louter gericht is op het bekomen van een 

permanent verblijfsrechtelijk voordeel. Het parket gaf een negatief advies dd. 12.12.2017 betreffende de 

erkenning van het voormelde huwelijk. 

Het negatieve advies van het parket heeft betrekking op het verblijf rechterlijk voordeel voor een van 

beiden:… 

Op basis van voorgaand onderzoek weigert de Dienst Vreemdelingenzaken het tussen dhr. R. A. en 

mevr. M. I. afgesloten huwelijk te erkennen in België. 

In zoverre het vreemde recht niet sanctionerend zou optreden tegen geveinsde huwelijken, kan elke 

Belgische overheid op grond van de Belgische internationaal-privaatrechtelijke openbare orde, weigeren 

een huwelijk te erkennen wanneer er in hoofde van beide partners of één van hen het huwelijk enkel 

gericht is op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel voor één van de echtgenoten. Het 

huwelijksinstituut is immers een wezenlijk bestanddeel van het Belgische rechtsbestel en een 

miskenning van dat instituut maakt een schending uit van de Belgische openbare orde (art. 21 WIPR). 

De rechtsgeldigheid van dit huwelijk wordt dan ook betwist op basis van artikel 27 W.I.P.R. in 

combinatie met art. 21 W.I.P.R. (openbare orde vereiste) en art. 18 W.I.P.R. (wetsontduiking).”. 

 

Voormelde overwegingen uit de bestreden beslissing zijn identiek aan de op 27 maart 2020 aan 

verzoekende partij betekende beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder 

bevel om het grondgebied te verlaten d.d. 24 maart 2020 n.a.v. de door verzoekende partij gedane 

aanvraag “tot gezinshereniging…met de genaamde M. I. H. van Nederlandse nationaliteit in toepassing 

van artikel 40 bis, §2, eerste lid, 1° van de wet van 15/12/1980. Als bewijs van het huwelijk werd een 

huwelijksakte van Republiek Tunesië voorgelegd waaruit blijkt dat betrokkenen aldaar zijn gehuwd op 

15.04.2017.” (stuk 4) 

 

Uiteraard betwist verzoekende partij niet dat in vergelijking met de beslissing d.d. 24 maart 2020 (stuk 4) 

het volgende is toegevoegd in de bestreden beslissing (stuk 1): 

“Het louter feit dat betrokkenen samenwonen wordt niet beschouwd als een vorm van een gezinsleven. 

(arr. RVV, nr. 189065, 28/06/2017: “Het gegeven dat verzoekster samenwoont met haar voorgehouden 
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echtgenoot doet geen afbreuk aan het feit dat er geen beschermenswaardig gezinsleven is. Een 

gezamenlijke verblijfsplaats toont op zich nog geen oprechte en effectief beleefde partnerrelatie in de zin 

van artikel 8 EVRM aan, zodat het niet kennelijk onredelijk is dat de verwerende partij dit gegeven niet 

heeft beschouwd als een indicatie van gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM))”. 

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 binnen het kader van het huwelijk, zijn ze 

dat evenmin als feitelijke partners. De documenten (verklaringen, bestaansmiddelen, attest OCMW, 

ziektekostenverzekering, attesten van inburgering, huurcontract en reisinformatie) die betrokkene 

voorlegt ter staving van de partnerrelatie in het kader van de huidige aanvraag gezinshereniging, doen 

geen afbreuk aan de bovenstaande vaststellingen. 

Betrokkenen proberen de procedure van feitelijk partnerschap te misbruiken louter om, via een andere 

weg, een verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen, aldus tegen de finaliteit van de vreemdelingenwet in. 

Fraude mag niet gehonoreerd worden, bedrog vernietigt alles: “fraus omnia corrumpit”. De fraude is te 

dezen doorslaggevend doordat het feitelijk partnerschap de enige weg was die overbleef om een 

verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen. Betrokkene toont niet aan te voldoen aan de voorwaarden van 

artikel 47/1, 1° van de wet van 15.12.1980.”. 

 

Deze toegevoegde overwegingen doen echter geen afbreuk aan het gegeven dat de bestreden 

beslissing determinerend is gemotiveerd en beoordeeld op basis van “huwelijk” niettegenstaande - zoals 

hierboven gesteld en aangetoond - de aanvraag is ingediend op basis van “ander familielid - partner in 

het kader van een duurzame relatie”. 

 

Een ten gronde onderzoek naar en ten gronde beoordeling van hetgeen in het kader van een aanvraag 

ingediend op basis van “ander familielid - partner in het kader van een duurzame relatie” dient te worden 

onderzocht en beoordeeld - met name het al dan niet “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” is niet gebeurd. 

 

De extra overwegingen in de bestreden beslissing: “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 binnen het kader van het huwelijk, zijn ze dat evenmin als feitelijke partners. De 

documenten (verklaringen, bestaansmiddelen, attest OCMW, ziektekostenverzekering, attesten van 

inburgering, huurcontract en reisinformatie) die betrokkene voorlegt ter staving van de partnerrelatie in 

het kader van de huidige aanvraag gezinshereniging, doen geen afbreuk aan de bovenstaande 

vaststellingen.” zijn geen inhoudelijk en op de eigen merites onderzoek naar en beoordeling van het al 

dan niet “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” hetgeen in casu nochtans datgene is dat 

moet onderzocht en beoordeeld worden. 

 

Alles wordt in de bestreden beslissing toegespitst en als het ware teruggeworpen op het huwelijk van 

verzoekende partij met mevrouw M. I. in Tunesië op 15 april 2017 en de niet erkenning ervan. 

Verzoekende partij merkt op dat hij en zijn partner mevrouw M. I. het geenszins eens zijn met de niet 

erkenning van hun huwelijk hetgeen zij gelet op de werkelijke feiten en de bijgebrachte stukken een 

volstrekt onredelijk en onbillijk oordeel vinden doch verzoekende partij gaat in het kader van dit beroep 

hier niet verder inhoudelijk op in aangezien de aanvraag die geleid heeft tot de bestreden beslissing, is 

ingediend op basis van “ander familielid - partner in het kader van een duurzame relatie” - artikel 47/1 1° 

van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 en niet op basis van “echtgenoot” - artikel 40 bis, §2, eerste 

lid, 1° van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980. 

 

Uiteraard spreekt het voor zich dat het beoordelen van een huwelijksband in het kader van artikel 40 bis, 

§2, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980, verschillend is van het beoordelen van een 

duurzame relatie in het kader van artikel 47/1 1° van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980, wettelijke 

basis van de aanvraag in casu die tot de bestreden beslissing heeft geleid. In de bestreden beslissing 

wordt dit als het ware als één en hetzelfde beoordeeld hetgeen een brug te ver is aangezien een 

aanvraag en beoordeling in de hoedanigheid van echtgenoot op basis van een huwelijk in het kader 

van/op basis van artikel 40 bis, §2, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet van 15/12/1980 verschillend 

is van een aanvraag en beoordeling in de hoedanigheid van partner op basis van een duurzame relatie 

in het kader van/op basis van artikel 47/1 1° van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980. 
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De bestreden beslissing biedt aldus geen antwoord op de aanvraag van verzoekende partij hetgeen 

erop neerkomt dat de bestreden beslissing niet is gemotiveerd hetgeen een schending is van de formele 

motiveringsplicht zoals uitgedrukt in artikel 2 en artikel 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 §2 van de Vreemdelingenwet d.d. 

15.12.1980. 

 

De vermeende motivering van de bestreden beslissing is dan ook uiteraard meteen onjuist en niet 

pertinent! Gelet hierop is dan ook evident geen sprake van een afdoende motivering. 

 

Zulks is een schending van de motiveringsplicht zowel van het algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur van motivering als van artikel 2 en artikel 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen als van artikel 62 §2 van de Vreemdelingenwet 

d.d. 15.12.1980. 

 

Geen antwoord bieden op de aanvraag van verzoekende partij gedaan op basis van ”ander familielid - 

partner in het kader van een duurzame relatie” getuigt bovendien van volstrekte onzorgvuldigheid in 

hoofde van de verwerende partij. 

 

• tweede onderdeel: de schending van artikel 47/1 1°, 47/2 en 47/3 §1 van de Vreemdelingenwet d.d. 

15.12.1980 - de schending van de motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel 

 

Zoals hierboven aangetoond, heeft verzoekende partij de aanvraag die geleid heeft tot de bestreden 

beslissing ingediend op basis van “ander familielid - partner in het kader van een duurzame relatie” - 

artikel 47/1 1° van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980. 

 

Artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 stelt dat 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 d.d. 15.12.1980 stelt vervolgens dat “De andere familieleden 

bedoeld in artikel 47/1, 1°, moeten het bestaan bewijzen van een relatie met de burger van de Unie die 

zij willen begeleiden of bij wie zij zich willen voegen en ook het duurzaam karakter van die relatie. 

Het duurzaam karakter van de relatie mag met elk passend middel worden bewezen. Bij het onderzoek 

naar het duurzame karakter van de relatie houdt de minister of zijn gemachtigde inzonderheid rekening 

met de intensiteit, de duur en de stabiele aard van de banden tussen de partners.”. 

 

In het schrijven d.d. 13 juli 2020 zet verzoekende partij uiteen waarom hij dient te worden beschouwd 

als ander familielid van een burger van de Unie die een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft met 

de Nederlandse M. I. in de zin van artikel 47/1 1° van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 (stuk 2): 

“…Betreffende de voorwaarde van ander familielid - partner met wie de burger van de Unie een 

deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft 

Zoals vermeld in de voormelde bijlage 19ter (stuk 1) en zoals hierboven al aangegeven, is de aanvraag 

van de heer R. A. gebaseerd op artikel 47/1 1° van de voormelde Wet van 15 december 1980 dat 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°;”. 

Volgens artikel 47/3 van de voormelde Wet van 15 december 1980 moeten de andere familieleden 

bedoeld in artikel 47/1 1° van de voormelde Wet van 15 december 1980: 

“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.” 

De heer R. A. is de partner van de Nederlandse Unieburger mevrouw M. I. in die zin dat de heer R. A. 

en de Nederlandse Unieburger mevrouw M. I. met elkaar een duurzame relatie hebben. 
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Zowel de relatie tussen de heer R. A. en de Nederlandse Unieburger mevrouw M. I. als het duurzaam 

karakter van de relatie worden deugdelijk bewezen door de hierna volgende met stukken gestaafde 

elementen. 

De heer R. A. en mevrouw M. I. 

• hebben elkaar via internet leren kennen in 2015 dus 5 jaar geleden 

• hebben elkaar voor het eerst lijfelijk ontmoet in Tunesië in mei 2016; mevrouw M. I. reisde toen naar 

Tunesië; sedertdien hebben de heer R. A. en mevrouw M. I. een relatie, op heden dus meer dan vier 

jaar 

• hebben elkaar vanaf 2016 (2016, 2017, 2018) acht keer lijfelijk ontmoet in Tunesië en dit steeds voor 

meerdere dagen en één keer waren de kinderen van mevrouw M. I. er ook bij 

• hebben sedert 2015 onafgebroken contact met elkaar via de moderne communicatiemiddelen en 

sedert 2016 tevens via fysieke ontmoetingen 

• wonen sinds de aankomst van de heer R. A. in België sedert september 2018 samen eerst in 

Maasmechelen en vervolgens in Maaseik 

• voeren gezamenlijke huishouding 

• hebben gezamenlijk de huurovereenkomst van het duplexappartement alwaar zij nu wonen te 3680 

Maaseik, (…) ondertekend 

• zijn bij de Belgische fiscus geregistreerd als zijnde gezamenlijk belastbaar 

• zijn in België gekend als hebbende een relatie; zo is mevrouw M. I. bij Colruyt geregistreerd als mevr 

R. M. 

• zijn bij hun omgeving (kinderen van mevrouw M. I., vrienden) gekend als hebbende al jaren een relatie 

met elkaar. 

Bovenstaande elementen worden gestaafd door: 

• stuk 3 

meerdere stempels in het Nederlands paspoort van mevrouw M. I. waaruit blijkt dat mevrouw M. I. 

sedert 2016 inderdaad diverse malen (2016, 2017, 2018) in Tunesië is geweest bij haar partner de heer 

R. A. 

• stuk 5.a. 

drie bewijzen van vliegtuigtickets op naam van mevrouw M. I. - diverse reizen naar haar partner de heer 

R. A. in Tunesië telkens voor meerdere dagen 

aan de stad Maaseik zijn nog bewijzen van andere vluchten van mevrouw M. I. naar haar partner de 

heer R. A. in Tunesië overgemaakt; de stad Maaseik heeft deze in principe reeds aan uw dienst 

overgemaakt 

• stuk 5.b. 

drie getuigenissen - aan elk van de getuigenissen is de verblijfskaart van de getuigen (behalve van 

mevrouw P. M.) gehecht zodat de bron van de verklaringen kan worden geverifieerd - die bevestigen dat 

de heer R. A. en mevrouw M. I. een langdurige relatie hebben; de verklaringen zijn van 

➢ de zoon van mevrouw M. I. de heer T. d. S. R. d.d. 27 juni 2020 

➢ vrienden van de heer R. A. en mevrouw M. I. de heer M. M. en mevrouw M. S. d.d. 28 juni 2020 

➢ vrienden van de heer R. A. en mevrouw M. I. de heer M. A. en mevrouw P. M. 

 

de stad Maaseik heeft rechtstreeks ook nog een verklaring overgemaakt gekregen van de heer L. G. en 

zijn Belgische echtgenote werkzaam op de gemeente Temse - de heer L. G. en zijn Belgische 

echtgenote zijn vrienden van de heer R. A. en mevrouw M. I. en de heer L. G. is oorspronkelijk 

afkomstig van hetzelfde dorp als de heer R. A.; de stad Maaseik heeft deze verklaring in principe reeds 

aan uw dienst overgemaakt 

• stuk 5.c. 

de door de heer R. A. en mevrouw M. I. gezamenlijk ondertekende woninghuurovereenkomst van het 

duplexappartement alwaar de heer R. A. en mevrouw M. I. nu wonen te 3680 Maaseik, (…) met bewijs 

van registratie van de huurovereenkomst en bewijs van registratie van de plaatsbeschrijving en 

schrijven d.d. 12 juni 2020 dat zij tot en met 31 augustus 2020 in het pand kunnen blijven 

• stuk 5.d. 

reclame opgestuurd door Colruyt gericht aan “MEVR R. I. (…)  3680 MAASEIK” 

• stuk 5.e. 

historiek van de adressen op naam van de heer R. A. afgeleverd voor de ambtenaar van de burgerlijke 

stand door de gemachtigde beambte van de stad Maaseik d.d. 16 juni 2020: sedert september 2018 (…) 

3630 Maasmechelen en vervolgens vanaf juni 2019 te 3680 Maaseik, eerst (…) en vervolgens (…); op 

voormelde drie adressen - en dus sedert de aankomst van de heer R. A. in België - hebben de heer R. 
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A. en mevrouw M. I. samen gewoond en zij wonen nog steeds samen te 3680 Maaseik, (…), getuige 

hiervan de geregistreerde huurovereenkomst met aan de heer R. 

A. en mevrouw M. I. gericht schrijven d.d. 12 juni 2020 dat zij in het pand kunnen blijven tot en met 31 

augustus 2020 (stuk 5.c.) alsook bijvoorbeeld de verklaringen van lidmaatschap van de Christelijke 

Mutualiteit één op naam van mevrouw M. I. en één op naam van de heer R. A. d.d. 29 juni 2020 met 

telkens vermelding van hun adres (…) (stuk 9) 

• stuk 5.f. 

bewijs “fotoboek A. en I.pdf” - fotoboek met talrijke foto’s die de reeds jaren bestaande onafgebroken en 

dus duurzame stabiele relatie tussen de heer R. A. en mevrouw M. I. aantonen - de foto’s omvatten de 

periode mei 2016 tot op heden 

dit fotoboek wordt bij huidig schrijven niet opnieuw overgemaakt doch is in principe reeds overgemaakt 

aan uw dienst door de stad Maaseik 

• stuk 5.g. 

schrijven FOD Financiën aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2020 gericht aan “R. A. M. I. (…) 

3680 MAASEIK”. 

Aan het voormelde dient nog te worden toegevoegd dat de heer R. A. en mevrouw M. I. op 15 april 2017 

te Kalaat Senane (Tunesië) met elkaar in het huwelijk zijn getreden doch dit huwelijk is - zoals aan uw 

dienst uiteraard bekend - niet erkend door de Dienst Vreemdelingenzaken en de Rechtbank van eerste 

aanleg Limburg afdeling Tongeren sectie familierechtbank. Hoewel de heer R. A. en mevrouw M. I. het 

hiermee niet eens zijn, heeft de niet erkenning van de Tunesische huwelijksakte tot gevolg dat de heer 

R. A. en mevrouw M. I. in België op heden niet worden aanzien als elkaars wettige echtgenoten. Er is op 

heden ook geen verklaring van wettelijke samenwoning met als gevolg dat zij niet te aanzien zijn als 

wettelijke partners zoals bedoeld in artikel 40bis, §2, 2° van de voormelde Wet van 15 december 1980 

en derhalve wel degelijk beroep 

kunnen doen op artikel 47/1 1° van de voormelde Wet van 15 december 1980, zijnde het voorwerp/de 

basis - het enige voorwerp/de enige basis - van de door de heer R. A. op 31 maart 2020 gedane en nog 

steeds hangende aanvraag (stuk 1) in het kader waarvan huidig schrijven wordt gedaan. 

Uit bovenstaande elementen gestaafd met stukken blijkt ontegenzeggelijk dat de heer R. A. de partner 

is van de Nederlandse Unieburger mevrouw M. I. in die zin dat de heer R. A. en mevrouw M. I. met 

elkaar een deugdelijk bewezen duurzame relatie hebben die intens, duurzaam en stabiel is. Immers, is 

de relatie tussen de heer R. A. en mevrouw M. I. intussen al meerdere jaren - sedert 2016 een echte 

liefdesrelatie - onafgebroken een feit met intussen eveneens en erbovenop onafgebroken samenwoonst 

en gezamenlijke huidhouding sedert september 2018. De heer R. A. is dan ook een ander familielid van 

een burger van de Unie zoals bepaald in artikel 47/1 1° van de voormelde Wet van 15 december 1980. 

De heer R. A. is de partner van de Nederlandse Unieburger mevrouw M. I. in die zin dat de heer R. A. 

en mevrouw M. I. met elkaar een deugdelijk bewezen duurzame relatie hebben zodat de voorwaarde 

van ander familielid van een burger van de Unie zoals bepaald in artikel 47/1 1° van de voormelde Wet 

van 15 december 1980 vervuld is…”. 

 

Het valt op dat de bestreden beslissing geen melding maakt van het schrijven d.d. 13 juli 2020. 

Verzoekende partij weet dan ook niet of de verwerende partij met de motivering in het schrijven d.d. 13 

juli 2020 rekening heeft gehouden hetgeen de verwerende partij uiteraard dient te doen. Hiermee geen 

rekening houden, is alleszins onzorgvuldig. 

 

Verzoekende partij en mevrouw M. I. hebben een deugdelijk bewezen duurzame relatie aangetoond 

door de hierna volgende elementen 

(…) 

Er kan dan ook niet worden betwist dat verzoekende partij een deugdelijk bewezen duurzame relatie 

heeft met de Nederlandse mevrouw M. I. in de zin van artikel 47/1 1° van de Vreemdelingenwet d.d. 

15.12.1980. 

 

Het al dan niet deugdelijk bewezen zijn van een duurzame relatie van verzoekende partij met de 

Nederlandse mevrouw M. I. in de zin van artikel 47/1 1° van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 

wordt in de bestreden beslissing niet inhoudelijk op zijn eigen merites onderzocht en beoordeeld. 

 

Wel integendeel, wordt alles - het weze herhaald - toegespitst en als het ware teruggeworpen op het 

huwelijk van verzoekende partij met mevrouw M. I. in Tunesië op 15 april 2017 en de niet erkenning 

ervan. 
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Zulks is onaanvaardbaar gelet op de andere finaliteit van een relatie in het kader van een aanvraag en 

beoordeling in de hoedanigheid van echtgenoot op basis van een huwelijk in het kader van/op basis van 

artikel 40 bis, §2, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 en een aanvraag en 

beoordeling in de hoedanigheid van partner op basis van een duurzame relatie in het kader van/op 

basis van artikel 47/1 1° van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 hetgeen in deze ter beoordeling 

voorligt. 

 

Het al dan niet deugdelijk bewezen zijn van een duurzame relatie van verzoekende partij met de 

Nederlandse mevrouw M. I. in de zin van artikel 47/1 1° van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 

wordt in se dan ook ook niet uitdrukkelijk inhoudelijk betwist door de bestreden beslissing. Dit kan 

uiteraard ook niet anders indien men het gewoonweg niet onderzoekt. 

 

Verzoekende partij toont bovendien aan dat: 

• zijn Nederlandse Unieburger partner mevrouw M. I. voldoende bestaansmiddelen heeft en dat geen 

beroep wordt gedaan op OCMW-steun (stuk 7 en stuk 8 bij stuk 2) 

• verzoekende partij een gezinscel vormt met zijn Nederlandse Unieburger partner mevrouw M. I. sedert 

september 2018 wonen verzoekende partij en zijn partner mevrouw M. I. onafgebroken samen in België, 

eerst in Maasmechelen en vervolgens in Maaseik (stuk 5.c., stuk5.g., stuk 6 en stuk 9 bij stuk 2) 

• verzoekende partij en zijn Nederlandse Unieburger partner mevrouw M. I. beschikken over een 

ziekteverzekering (stuk 9 bij stuk 2). 

 

Verzoekende partij toont aldus aan een ander familielid van een burger van de Unie - partner in het 

kade van een duurzame relatie te zijn waarbij de referentiepersoon - in casu de Nederlandse partner 

mevrouw M. I. - beschikt over voldoende bestaansmiddelen en er samen met verzoekende partij een 

gezinscel in België wordt gevormd en over een ziekteverzekering wordt beschikt zodat in toepassing 

van artikel 47/2 van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 verzoekende partij recht heeft op verblijf van 

meer dan drie maanden/een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. 

 

De verwerende partij heeft aldus de aanvraag van verzoekende partij foutief en onzorgvuldig onderzocht 

en beoordeeld. 

 

Meer nog, de aanvraag is zelfs niet inhoudelijk op de eigen merites onderzocht en beoordeeld. 

 

Doordat de bestreden beslissing de aanvraag inhoudelijk op de eigen merites niet heeft onderzocht en 

beoordeeld, schendt de verwerende partij het zorgvuldigheidsbeginsel en wordt de bestreden beslissing 

niet - in elk geval niet afdoende - gemotiveerd zodat ook de motiveringsplicht zoals hierboven 

uiteengezet, is geschonden net zoals artikel 58 van het K.B. d.d. 08.10.1981 dat uitdrukkelijk bepaalt: 

“De Minister of zijn gemachtigde begunstigen echter hun binnenkomst en hun verblijf op het 

grondgebied van het Rijk, na een individueel en grondig onderzoek van hun aanvraag.”. 

 

Doordat de bestreden beslissing het recht op verblijf van meer dan drie maanden/de verblijfskaart van 

een familielid van een burger van de Unie weigert met bevel om het grondgebied te verlaten terwijl 

verzoekende partij aantoont wel recht te hebben op verblijf van meer dan drie maanden op basis van 

artikel 47/1 1°, 47/2 en 47/3 §1 van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980, schendt de verwerende partij 

het zorgvuldigheidsbeginsel en wordt de bestreden beslissing niet - in elk geval niet afdoende - 

gemotiveerd zodat ook de motiveringsplicht zoals hierboven uiteengezet, is geschonden. 

 

Doch er is meer: door te overwegen dat verzoekende partij niet aantoont recht te hebben op verblijf van 

meer dan drie maanden terwijl de verwerende partij op basis van de door verzoekende partij 

bijgebrachte stukken had moeten concluderen dat verzoekende partij wél recht heeft op verblijf van 

meer dan drie maanden op basis van “ander familielid - partner in het kader van een duurzame relatie”, 

schendt de verwerende partij ook artikel 47/1 1°, 47/2 en 47/3 §1 van de Vreemdelingenwet d.d. 

15.12.1980 en artikel 52 §4 samen gelezen met artikel 58 van het K.B. d.d. 08.10.1981. 

 

Bij een zorgvuldige juiste afdoende beoordeling had de verwerende partij het verblijf van meer dan drie 

maanden aan verzoekende partij moeten toekennen en het attest van immatriculatie niet mogen 

afnemen. 
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• derde onderdeel: de schending van het beginsel fraus omnia corrumpit en de schending van artikel 43 

van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 - de schending van de motiveringsplicht en het 

zorgvuldigheidsbeginsel 

 

Aan het hierboven en hieronder uiteengezette wordt geen afbreuk gedaan door de overweging in de 

bestreden beslissing “Gezien betrokkene en de referentiepersoon dienaangaande niet geloofwaardig 

waren binnen het kader van het huwelijk, zijn ze dat evenmin als feitelijke partners. De documenten 

(verklaringen, bestaansmiddelen, attest OCMW, ziektekostenverzekering, attesten van inburgering, 

huurcontract en reisinformatie) die betrokkene voorlegt ter staving van de partnerrelatie in het kader van 

de huidige aanvraag gezinshereniging, doen geen afbreuk aan de bovenstaande vaststellingen. 

Betrokkenen proberen de procedure van feitelijk partnerschap te misbruiken louter om, via een andere 

weg, een verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen, aldus tegen de finaliteit van de vreemdelingenwet in. 

Fraude mag niet gehonoreerd worden, bedrog vernietigt alles: “fraus omnia corrumpit”. De fraude is te 

dezen doorslaggevend doordat het feitelijk partnerschap de enige weg was die overbleef om een 

verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen. Betrokkene toont niet aan te voldoen aan de voorwaarden van 

artikel 47/1, 1° van de wet van 15.12.1980.”. 

 

De verwijzing in de bestreden beslissing naar het beginsel fraus omnia corrumpit gaat niet op. 

 

Volgens het Hof van Cassatie bestaat het beginsel fraus omnia corrumpit uit twee bestanddelen: 

enerzijds moet degene tegen wie het beginsel wordt aangevoerd door een fout de rechten van anderen 

hebben geschaad en anderzijds moet die fout met bedrieglijk opzet zijn begaan. (jaarverslag Hof van 

Cassatie van België 2011, p. 19; http://justitie.belgium.be/nl/binaries/cass2011nl_tcm265-210526.pdf 

waarin wordt verwezen naar het arrest van 3 maart 2011 (C.07.0312.F) met conclusie van advocaat-

generaal A. Henkes) 

 

De bewijslast van deze twee voormelde elementen ligt bij de verwerende partij. 

 

In deze slaagt de verwerende partij niet in de bewijslast. 

 

Immers, het enige waarnaar de verwerende partij verwijst om het fraus omnia corrumpit te staven, is 

een negatief advies van het parket d.d. 12 december 2017 betreffende de erkenning van het huwelijk 

tussen verzoekende partij en mevrouw M. I. afgesloten in Tunesië op 15 april 2017 waarbij “Op basis 

van voorgaand onderzoek weigert de Dienst Vreemdelingenzaken het tussen dhr. R. A. en mevr. M. I. 

afgesloten huwelijk te erkennen in België.”. 

 

Nog afgezien van het gegeven dat de verwerende partij zich zonder eigen onderzoek en zonder nadere 

eigen motivering schaart - “verschuilt”- achter het niet bindend advies van het parket hetgeen op zich 

reeds getuigt van onzorgvuldigheid, is hoegenaamd niet te begrijpen hoe een advies van drie jaar oud 

de vermeende foutieve gedraging met intentie om te schaden én bedrieglijk opzet in hoofde van 

verzoekende partij überhaupt zou kunnen bewijzen in het kader van een aanvraag anno 2020, dit des te 

meer de aanvraag aanleiding gevend tot de bestreden beslissing helemaal niet gaat om een aanvraag 

gebaseerd op een huwelijk en de al dan niet erkenning ervan. De aanvraag aanleiding gevend tot de 

bestreden beslissing is de iure gebaseerd op artikel 47/1 1° van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 - 

partner in het kader van een duurzame relatie en niet op artikel 40 bis, §2, eerste lid, 1° van de 

Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 - echtgenoot. 

 

De beoordeling van de huwelijksband in het kader van artikel 40 bis, §2, eerste lid, 1° van de 

Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 is uiteraard een andere beoordeling dan de beoordeling van de 

relatie in het kader van artikel 47/1 1° van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980. De link die in de 

bestreden beslissing tussen beide wordt gemaakt, is dan ook onaanvaardbaar en getuigt van 

onzorgvuldigheid. 

 

Wat in het kader van de aanvraag aanleiding gevend tot de bestreden beslissing de foutieve gedraging 

met intentie om te schaden in hoofde van verzoekende partij en het bedrieglijk opzet is/zou zijn, wordt 

simpelweg aangenomen door de verwerende partij enkel en alleen met de verwijzing naar de niet 

erkenning van het huwelijk hetgeen, zoals hierboven uitgezet, niet kan. 

 

Naar het oordeel van verzoekende partij kan het gebruik maken van een wettelijk voorziene procedure 

überhaupt geen bedrieglijk opzet uitmaken. 
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De bestreden beslissing maakt dan ook een onjuiste toepassing van het beginsel fraus omnia corrumpit. 

Het beginsel fraus omnia corrumpit is derhalve geschonden. Ook op dit punt is de bestreden beslissing 

dus niet gemotiveerd, alleszins niet afdoende gemotiveerd en onzorgvuldig. 

 

Ook de overweging in de bestreden beslissing dat ”De fraude is te dezen doorslaggevend doordat het 

feitelijk partnerschap de enige weg was die overbleef om een verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen.” 

is, nog afgezien van het niet aangetoond zijn van de fraude, niet gemotiveerd, alleszins niet afdoende 

gemotiveerd en onzorgvuldig aangezien in de bestreden beslissing het vermeend doorslaggevend 

karakter van de vermeende fraude op geen enkele manier wordt duidelijk gemaakt. 

 

Meteen is dan ook aangetoond dat de bestreden beslissing artikel 43 van de Vreemdelingenwet d.d. 

15.12.1980 schendt. 

 

Immers, zijn op heden in de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 fraudebepalingen voorzien. Zo zijn de 

gevolgen van fraude op het verblijfsrecht van familieleden van een burger van de Unie geregeld in 

artikel 43 van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980. 

 

Zoals hierboven aangetoond, is er in deze geen sprake van fraude / fraude die heeft bijgedragen tot het 

verkrijgen van het verblijf; het verblijf is trouwens niet verkregen. 

 

Artikel 43 §2 van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 bepaalt bovendien dat “§2. Wanneer de 

minister of zijn gemachtigde overweegt een beslissing zoals bedoeld in paragraaf 1 te nemen, houdt hij 

rekening met de duur van het verblijf van de burger van de Unie of zijn familielid op het grondgebied van 

het Rijk, zijn leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en culturele 

integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong.”. Rekening 

houden “met de duur van het verblijf van de burger van de Unie of zijn familielid op het grondgebied van 

het Rijk, zijn leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en culturele 

integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong” is in deze niet 

gebeurd. De bestreden beslissing rept hierover met geen woord zodat ook artikel 43 §2 van de 

Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 geschonden is. Ook op dit punt is de bestreden beslissing dus niet 

gemotiveerd en onzorgvuldig. 

 

Conclusie tweede middel: 

Door de bestreden beslissing te motiveren vanuit het perspectief (erkenning) huwelijk/echtgenoot terwijl 

de aanvraag is ingediend op basis van ander familielid met deugdelijk bewezen duurzame relatie met 

een burger van de Unie en door de duurzame relatie met een burger van de Unie niet inhoudelijk op zijn 

eigen merites te onderzoeken en te beoordelen en het recht op verblijf van meer dan drie maanden te 

weigeren met bevel om het grondgebied te verlaten terwijl verzoekende partij aantoont recht te hebben 

op verblijf van meer dan drie maanden op basis van ander familielid - partner in het kader van een 

duurzame relatie en door een onjuiste toepassing te maken van het beginsel fraus omnia corrumpit 

aangezien er geen sprake is van fraude en er desbetreffend geen belangenafweging is gebeurd schendt 

de verwerende partij de motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel en schendt de verwerende 

partij artikel 47/1 1°, 47/2 en 47/3 §1 van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 in samenhang met de 

schending van artikel 52 §4 samen gelezen met artikel 58 van het K.B. d.d. 08.10.1981 en schendt de 

bestreden beslissing het beginsel fraus omnia corrumpit en artikel 43 van de Vreemdelingenwet d.d. 

15.12.1980 hetgeen moet leiden tot de schorsing en de nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

Het tweede middel is ernstig in het kader van de vordering tot schorsing en gegrond in het kader van het 

beroep tot nietigverklaring.” 

 

2.2. De verwerende partij repliceert in de nota met opmerkingen als volgt:  

 

“In een tweede middel beroept verzoekende partij zich op een schending van:  

- Artikelen 2 en 3 van de wet dd. 29.07.1991;  

- Artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet;  

- Het zorgvuldigheidsbeginsel;  

- Artikelen 47/1, 1°, 47/2 en 47/3 § 1 van de Vreemdelingenwet in samenhang met artikel 52 §4 en 58 

van het KB dd. 08.10.1981;  

- Het beginsel fraus omnia corrumpit in samenhang met artikel 43 van de Vreemdelingenwet.  
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Betreffende de vermeende schending van art. 3 van de Wet van 29.07.1991 en van art. 62 

Vreemdelingenwet, laat de verweerder gelden dat bij lezing van het inleidend verzoekschrift van 

verzoekende partij blijkt dat zij daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar dat zij er ook in slaagt 

de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geven kennis te 

hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing.  

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekers het 

vereiste belang ontberen bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, 

z.p.).  

De formele motiveringsplicht, vervat in de wetsartikelen waarvan verzoekende partij schending 

aanvoert, heeft immers geen ander doel dan het in kennis stellen van de bestuurde van de redenen die 

ten grondslag liggen aan de te zijnen of te haren opzichte genomen bestuursbeslissing, zodanig dat 

deze in staat is om te oordelen of het zinvol is om daartegen op te komen met de ter beschikking 

staande rechtsmiddelen (R.v.St. nr. 60.751, 4.7.1996, T.B.P. 1996, 698), terwijl de voormelde 

vaststelling impliceert dat deze wettelijke doelstelling is bereikt.  

De naleving van de genoemde plicht houdt daarentegen geen verband met de inhoudelijke juridische of 

feitelijke correctheid van de tot uitdrukking gebrachte motieven (cf. wat inhoudelijke juridische 

correctheid betreft, naar analogie, Cass., 10.1.1979, Arr. Cass. 1978-79, 522; alsook wat feitelijke 

correctheid betreft: R.v.St. nr. 44.948, 18.11.1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p.; Antwerpen, 16.6.1998, F.J.F. 

1998, 693).  

Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud daarvan verzoekende partij het 

genoemde inzicht verschaft en aldus volstaat om haar toe te laten de bedoelde nuttigheidsafweging te 

maken.  

De bestreden beslissing is immers genoegzaam met redenen omkleed, aangezien daarin zowel haar 

juridische grondslag als haar feitelijke grondslag zijn vermeld.  

Deze vermeldingen laten verzoekende partij toe kennis te hebben van de gronden op basis waarvan de 

bestreden beslissing werd genomen en maken dat het doel is bereikt dat met het bestaan van de 

betrokken formele motiveringsverplichting wordt beoogd.  

Het normdoel dat ten grondslag ligt aan de in het besproken middel als geschonden aangeduide 

wetsartikelen is bereikt en de bestreden beslissing is genoegzaam gemotiveerd.  

De uiteenzetting van verzoekende partij kan aan het voorgaande geen afbreuk doen, temeer nu de 

verzoekende partij hun beschouwingen niet dienstig in verband kunnen worden gebracht met de door 

hen geschonden geachte rechtsregels.  

Gelet op het voorgaande is de verweerder de mening toegedaan dat dit aspect van het tweede middel 

van verzoekende partij onontvankelijk, minstens ongegrond is.  

Verzoekende partij heeft een aanvraag tot gezinshereniging ingediend in functie van mevr. M., van 

Nederlandse nationaliteit op grond van artikel 47/1, 1° van de Vreemdelingenwet.  

In een eerste onderdeel haalt verzoekende partij aan dat de bestreden beslissing gemotiveerd en 

beoordeeld is in het licht van het huwelijk van verzoeker en mevr. M. niettegenstaande de aanvraag is 

ingediend op basis van een ‘ander familielid- partner in het kader van een duurzame relatie’.  

De beweringen van verzoekende partij kunnen niet worden aangenomen.  

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.”  

Uit de bovenstaande bepalingen komt duidelijk naar voor dat de derdelander, om in aanmerking te 

komen voor een verblijf van meer dan drie maanden als partner van een Unieburger, dient aan te tonen 

dat hij een duurzame relatie heeft met de partner bij wie hij zich wil voegen of die hij begeleidt. 

Het is duidelijk dat de bewijslast ter zake bij de aanvrager berust. Hij mag het duurzaam karakter van de 

relatie bewijzen met elk passend middel. Bij het onderzoek naar het duurzaam karakter van de relatie 

moet de gemachtigde rekening houden met de intensiteit, de duur, en de stabiele aard van de banden 

tussen de partners.  

Het komt dan ook aan de Minister toe om na te gaan of de derdelander gegevens naar voor brengt 

waaruit kan blijken dat er sprake is van voldoende intense en stabiele banden tussen hem en zijn 

partner die ook reeds een enige tijd bestaan (cf. “de intensiteit, de duur en de stabiele aard van de 

banden tussen partners” zoals bepaald in artikel 74/3, § 1, derde lid van de vreemdelingenwet) derwijze 

dat een “deugdelijk bewezen duurzame relatie” in de zin van artikel 47/1, 1° van de vreemdelingenwet 

voorligt.  
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Het moet zodoende wel degelijk gaan om een effectieve feitelijke relatie.  

In casu dient te worden vastgesteld dat de Minister in de bestreden beslissing tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden stelt dat verzoekende partij onvoldoende bewees een duurzame relatie te 

hebben met de referentiepersoon. De gemachtigde verwijst naar de procedure erkenning van het 

buitenlands huwelijk en haalt aan dat de procureur des Konings op 12.12.2017 een negatief advies gaf 

met betrekking tot de erkenning van het huwelijk.  

De gemachtigde wijst er vervolgens op dat, om een verblijfsrecht te kunnen ontlenen aan de feitelijke 

partnerschap dient er sprake te zijn van een afdoende bewezen stabiele en duurzame partnerrelatie. 

Gezien verzoekende partij en haar partner niet geloofwaardig waren als koppel binnen het kader van het 

huwelijk zijn ze dat evenmin als feitelijke partner. De gemachtigde motiveert dat de documenten die 

verzoekende partij heeft voorgelegd ter staving van de partnerrelatie in het kader van huidige aanvraag, 

geen afbreuk doen aan de vaststellingen in verband met de erkenning van het huwelijk.  

De gemachtigde besluit dat verzoekende partij niet de intentie heeft om een duurzame “affectieve” 

levensgemeenschap op te bouwen met haar partner en dat verzoekende partij de procedure van 

feitelijke partnerschap louter misbruikt om, via een andere weg, een verblijfsrechtelijk voordeel te 

verkrijgen, dit tegen de finaliteit van de vreemdelingenwet in.  

Zodoende heeft verzoekende partij niet afdoende aangetoond te voldoen aan de voorwaarden van 

artikel 47/1, 1° van de vreemdelingenwet.  

De beweringen van verzoekende partij, als zou de gemachtigde de aanvraag enkel beoordeeld hebben 

in het licht van het huwelijk van verzoeker en zijn partner, kunnen niet worden aangenomen, nu uit 

bestreden beslissing ontegensprekelijk blijkt dat de documenten die verzoekende partij heeft voorgelegd 

ter staving van de partnerrelatie in het kader van huidige aanvraag, geen afbreuk doen aan de 

vaststellingen in verband met de erkenning van het huwelijk.  

Verzoekende partij kan niet anders voorhouden.  

In een tweede onderdeel haalt verzoekende partij aan dat verzoekende partij wel degelijk een deugdelijk 

duurzame relatie heeft met mevr. M., van Nederlandse nationaliteit. 

In zoverre het de bedoeling van verzoekende partij lijkt te zijn om aan de Raad te vragen om de 

weigering tot erkenning van het buitenlands huwelijk te onderzoeken, dient te worden gewezen op 

artikel 39/1 van de Vreemdelingenwet dat de rechtsmacht van de Raad bepaalt.  

De Raad is een administratief rechtscollege dat is opgericht met toepassing van artikel 146 van de 

Grondwet. Hij dient – nu er betwisting bestaat omtrent zijn rechtsmacht – de aandacht te vestigen op het 

feit dat artikel 144 van de Grondwet bepaalt dat geschillen over burgerlijke rechten bij uitsluiting behoren 

tot de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken en dat artikel 145 van de Grondwet voorziet dat ook 

geschillen over politieke rechten tot de bevoegdheid behoren van de hoven en rechtbanken, behoudens 

echter de bij de wet gestelde uitzonderingen. De aard van het recht waarop het geschil betrekking heeft 

is dus van belang om een onderscheid te maken tussen enerzijds de exclusieve bevoegdheid van de 

hoven en rechtbanken inzake betwistingen omtrent burgerlijke rechten en anderzijds hun principiële 

bevoegdheid wat geschillen betreft inzake politieke rechten waarvan het de wetgever is toegelaten af te 

wijken (M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 86).  

De wetgever heeft gebruik gemaakt van de hem door artikel 145 van de Grondwet geboden 

mogelijkheid om de beslechting van geschillen betreffende de toepassing van de wetten inzake de 

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

Raad toe te wijzen (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 51K2479/001, 91). Artikel 39/1, § 1, 

tweede lid van de vreemdelingenwet bepaalt dan ook het volgende: “De Raad is een administratief 

rechtscollege en is als enige bevoegd om kennis te nemen van de beroepen die worden ingesteld tegen 

individuele beslissingen genomen met toepassing van de wetten betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.” Artikel 39/2, § 2 van de 

vreemdelingenwet preciseert bovendien dat de Raad, indien hij optreedt als annulatierechter, uitspraak 

doet over beroepen wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid 

voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht.  

Uit deze bepalingen vloeit voort dat de bevoegdheid van de Raad, als annulatierechter, beperkt is tot het 

nagaan of bij het nemen van een beslissing in het raam van de voormelde wetten geen regel van het 

objectief recht sensu lato werd miskend. Het komt de Raad bijgevolg geenszins toe een standpunt in te 

nemen inzake de opportuniteit van een bestuursbeslissing. Indien er effectief sprake is van een 

schending van een norm van het objectief recht, dan kan de bestreden rechtshandeling worden 

vernietigd en dient de administratieve overheid rekening te houden met de door de Raad vastgestelde 

inbreuk bij het nemen van een nieuwe beslissing.  

Uit het voorgaande volgt dat de Raad in principe rechtsmacht heeft om binnen de hiervoor gestelde 

grenzen de wettigheid van de bestreden beslissing te beoordelen.  
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Het voorgaande houdt evenwel niet in dat de Raad, in het raam van het onderzoek inzake zijn 

rechtsmacht, gebonden is door het voorwerp van het beroep zoals omschreven in het verzoekschrift 

(petitum). Het feit dat verzoekende partij voorhoudt de vernietiging te vorderen van een in het raam van 

de vreemdelingenwet genomen beslissing, laat op zich niet toe zonder meer te besluiten dat de Raad 

over de vereiste rechtsmacht zou beschikken (cf. J. VELU, conclusie onder Cass. 10 april 1987, Arr. 

Cass. 1986-87, 1046). De Raad dient tevens het middel dat als grondslag wordt aangevoerd van de 

vordering te onderzoeken (causa petendi) en dit om te verifiëren of het werkelijk en rechtstreeks 

voorwerp van het beroep niet buiten zijn rechtsmacht valt (Cass. 27 november 1952, Arr. Verbr. 1953, 

164; CH. HUBERLANT, “Le Conseil d’Etat et la compétence générale du pouvoir judiciaire établie par 

les articles 92 et 93 de la Constitution”, J.T. 1960, 79; J. SALMON, Le Conseil d’Etat, Brussel, Bruylant, 

1994, 249; C. BERX, Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid, Antwerpen, Intersentia, 

2000, 140-141). Is dit het geval dan dient de Raad zich zonder rechtsmacht te verklaren.  

De Raad heeft aldus geen rechtsmacht om kennis te nemen van betwistingen die betrekking hebben op 

burgerlijke rechten of van geschillen met betrekking tot politieke rechten die de wetgever niet 

uitdrukkelijk aan de Raad heeft toevertrouwd. Tevens kan de Raad geen kennis nemen van een beroep 

of van middelen waarvan het werkelijk en rechtstreeks voorwerp ertoe leidt dat hij zich dient uit te 

spreken over dergelijke betwistingen.  

De bevoegdheidsverdeling tussen de hoven en rechtbanken en de Raad kan tot gevolg hebben dat 

verschillende rechtsvragen met betrekking tot eenzelfde rechtshandeling moeten worden onderworpen 

aan de beoordeling van verschillende rechters. Aangezien de Raad slechts beschikt over een 

toegewezen bevoegdheid dient deze restrictief geïnterpreteerd te worden en laat het eventuele 

ongemak dat de rechtzoekende zou kunnen ondervinden door zich tot meer dan één rechtscollege te 

moeten wenden niet toe de rechtsmacht van de Raad uit te breiden.  

De voorgaande bevoegdheidsverdeling kan ook inhouden dat wanneer in eenzelfde instrumentum twee 

beslissingen zijn opgenomen – zoals in casu enerzijds een beslissing tot weigering van visum en 

anderzijds de niet-erkenning van een huwelijksakte – een strikte scheiding moet gemaakt worden 

tussen beide beslissingen (RvV 2 maart 2010, nr. 39 684; RvV 2 maart 2010, nr. 39 685).  

De verzoekende partij argumenteert in hoofdzaak dat haar vestigingsaanvraag werd afgewezen op 

grond van een vermeend schijnhuwelijk, wat onterecht zou zijn. Verzoekende partij poogt een aantal 

motieven van de bestreden beslissing te weerleggen.  

Het middel van verzoekende partij is er volledig op gericht om aan te tonen dat de motivering van de 

bestreden beslissing op onvolledige en onjuiste feiten is gebaseerd zodat de huwelijksakte diende te 

worden erkend en het onredelijk was de vestiging te weigeren.  

In de mate waarin het werkelijk en rechtstreekse voorwerp van het middel inhoudt dat de Raad 

gevraagd wordt na te gaan of de gemachtigde van de Minister onterecht het huwelijk van verzoekende 

partij als in strijd met de openbare orde heeft verklaard daar in hoofde van verzoeker het doel het 

verwerven van een verblijfsrecht in België betreft, moet worden opgemerkt dat de Raad, zoals hoger 

werd toegelicht geen rechtsmacht heeft om zich uit te spreken over een middel waarvan het onderzoek 

ertoe leidt dat hij een standpunt dient in te nemen over het bestaan of de draagwijdte van een burgerlijk 

recht (J. SALMON, Le Conseil d’Etat, Brussel, Bruylant, 1994, 249 en 387).  

Wanneer de gemachtigde van de Minister zich steunt op de bepalingen van het WIPR om de erkenning 

van een huwelijk te weigeren omdat het naar zijn oordeel om een schijnhuwelijk gaat en deze beslissing 

betwist wordt door een van de echtelieden, die in wezen stelt dat het huwelijk als rechtsgeldig dient 

aanvaard te worden in België en dat het recht om te huwen beknot wordt, dan ontstaat een geschil over 

een burgerlijk recht (cf. Cass. 13 april 2007, C.06.0334.N).  

Het onderdeel van het middel van verzoekende partij dat ertoe strekt aan te tonen dat het bestuur zijn 

huwelijk ten onrechte niet als rechtsgeldig heeft beschouwd en dat de Raad noopt om te oordelen over 

het al dan niet geschonden zijn van burgerlijke rechten, is, gezien de bevoegdheidsverdeling tussen de 

gewone hoven en rechtbanken en de administratieve rechtscolleges voorzien in de artikelen 144 en 145 

van de Grondwet, dan ook onontvankelijk (RvS 8 maart 2002, nr. 104.512; RvS 7 oktober 2008, nr. 

186.878).  

Er dient daarenboven op gewezen te worden dat de wetgever, in artikel 27, § 1, vierde lid van het WIPR, 

ook uitdrukkelijk heeft gesteld dat de rechtbank van eerste aanleg bevoegd is om te oordelen 

aangaande betwistingen inzake de geldigheid van een buitenlandse authentieke akte. Het komt de 

Raad derhalve geenszins toe om zich uit te spreken over de wettigheid van het materieel motief van de 

overweging van de gemachtigde van de Staatssecretaris dat het huwelijk van verzoeker in België niet 

erkend wordt (RvS 25 februari 2009, nr. 190.806; RvS 28 mei 2009, nr. 193.626). Gelezen in deze zin is 

het middel niet ontvankelijk.  
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Daarenboven wijst de verweerder erop dat de weigering van verblijf van meer dan drie maanden steunt 

op de vaststelling dat het huwelijk niet gericht is op het stichten van een duurzame levensgemeenschap, 

maar dat het een schijnhuwelijk betreft.  

Het blijkt derhalve dat de bestreden beslissing de juridische en feitelijke overwegingen bevat waarop ze 

gesteund is en dat het niet kennelijk onredelijk voorkomt om op basis van het geheel van de gedane 

vaststellingen, het verblijf van meer dan drie maanden te weigeren.  

De beschouwingen van verzoekende partij falen in rechte.  

De uiteenzetting van verzoekende partij kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing, die slechts kan worden uitgesproken voor zover zou zijn aangetoond als zou de bestreden 

beslissing een hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm overtreden, hetzij 

een overschrijding of afwending van de macht inhouden.  

Het tweede middel kan evenmin worden aangenomen.” 

 

 

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

bestuurshandelingen verplichten de administratieve overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de bestreden beslissing ten gronde liggen en dit op afdoende wijze. 

Het afdoend karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen 

dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, met name 

dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. 

 

De belangrijkste bestaansreden van deze uitdrukkelijk motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene 

in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze 

werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan binnen de perken 

van de redelijkheid tot haar beslissing is gekomen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou 

kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 30 

oktober 2014, nr. 228.963; RvS 17 december 2014, nr. 229.582). 

 

Waar de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing bekritiseert voert zij eigenlijk de 

schending aan van de materiële motiveringsplicht.  

 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

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

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

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

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

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

101.624). 

 

 

Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat zij is gegrond op de artikelen 47/1, 1° en 47/3 

van de Vreemdelingenwet, en dat de verwerende partij oordeelt dat de verzoekende partij niet 

aannemelijk maakte dat er sprake is van een duurzame relatie tussen haar en haar partner. De Raad 

kan de verzoekende partij dan ook niet volgen waar zij stelt dat de verwerende partij in de bestreden 

beslissing de situatie van de verzoekende partij zou beoordeeld hebben vanuit het standpunt van een 

aanvraag in het kader van een huwelijk en niet in het kader van ‘andere familieleden’, zoals bepaald bij 
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artikel 47/3 van de vreemdelingenwet. Dit blijkt duidelijk uit de eenvoudige lezing van de motieven van 

de bestreden beslissing.  

 

De verwerende partij oordeelt in de bestreden beslissing dat de verzoekende partij niet aannemelijk 

maakt dat er sprake is van een stabiele en duurzame relatie tussen de verzoekende partij en haar 

partner, en baseert zich daarvoor in feite enkel op het gegeven dat het parket op 12 december 2017 een 

negatief advies gaf betreffende de erkenning van het huwelijk dat de verzoekende partij en haar partner 

in Tunesië aangingen en de inhoud van dit advies. De aanvraag van de verzoekende partij dateert 

echter van 31 maart 2020, maar liefst meer dan twee jaar en drie maanden na voornoemd negatief 

advies van het parket. De verzoekende partij stelt bovendien dat zij bij haar aanvraag verschillende 

stukken heeft aangebracht waaruit volgens haar blijkt dat zij met haar partner ondertussen een relatie 

van vier jaar heeft. Zij verwijst onder meer naar het feit dat zij elkaar voor het eerst lijfelijk ontmoet 

hebben in Tunesië in mei 2016 en sindsdien een relatie van dus meer dan vier jaar hebben, dat zij sinds 

de aankomst van de verzoekende partij in België sedert september 2018 samenwonen wat zij aantonen 

door het bewijs van historiek van adressen, dat zij een gezamenlijke huishouding voeren, dat zij 

gezamenlijk de huurovereenkomst van het duplexappartement waar zij nu wonen te 3680 Maaseik 

ondertekend hebben, dat zij bij de Belgische fiscus geregistreerd zijn als zijnde gezamenlijk belastbaar 

en naar verschillende recente verklaringen van onder meer de zoon van mevrouw M. I. en vrienden van 

het koppel, en naar het “fotoboek A. en I.pdf” - een fotoboek met talrijke foto’s die de reeds jaren 

bestaande onafgebroken en dus duurzame stabiele relatie tussen de verzoekende partij en mevrouw M. 

I. aantonen - de foto’s omvatten de periode mei 2016 tot op heden. De verwerende partij betwist 

helemaal niet dat de verzoekende partij deze elementen aan haar heeft voorgelegd.  

 

De bestreden beslissing bevat, naast het determinerend motief dat gebaseerd is op het negatief advies 

van het parket van 12 december 2017, de volgende motieven:  

 

“Het louter feit dat betrokkenen samenwonen wordt niet beschouwd als een bewijs van een gezinsleven 

(…) Gezien betrokkene en de referentiepersoon dienaangaande niet geloofwaardig waren als koppel 

binnen het kader van het huwelijk, zijn ze dat evenmin als feitelijke partners. De documenten 

(verklaringen, bestaansmiddelen, attest OCMW, ziektekostenverzekering, attesten van inburgering, 

huurcontract en reisinformatie) die betrokkene voorlegt ter staving van de partnerrelatie in het kader van 

de huidige aanvraag gezinshereniging, doen geen afbreuk aan de bovenstaande vaststellingen. (…) 

Betrokkenen proberen de procedure van feitelijk partnerschap te misbruiken louter om, via een andere 

weg, een verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen, aldus tegen de finaliteit van de vreemdelingenwet in. 

Fraude mag niet gehonoreerd worden, bedrog vernietigt alles: "fraus omnia corrumpit. De fraude is te 

dezen doorslaggevend doordat het feitelijk partnerschap de enige weg was die overbleef om een 

verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen.” 

 

Uit deze motieven blijkt niet dat de verwerende partij bij het nemen van de bestreden beslissing 

rekening heeft gehouden met alle door de verzoekende partij voorgelegde elementen. Zo maakt de 

bestreden beslissing geen melding van het door de verzoekende partij aangehaalde fotoboek, van de 

beweerde gemeenschappelijke huishouding en van het feit dat de verzoekende partij en haar partner 

gezamenlijk zouden belast worden. In het administratief dossier bevinden zich nochtans stukken waaruit 

blijkt dat de verzoekende partijen inderdaad samen belast worden en ook een hele reeks foto’s. 

Bovendien oordeelt de verwerende partij dat er sprake is van bedrog, of fraus omnia corrumpit, omdat 

het parket op 12 december 2017 een negatief advies gaf. De verwerende partij verliest daarbij uit het 

oog dat de aanvraag in casu dateert van 31 maart 2020, en dat zij dan ook moest nagaan of de 

verzoekende partij aannemelijk maakt dat zij op dat moment een stabiele en duurzame relatie heeft met 

haar partner. Het zich louter baseren op een negatief advies van het parket van 12 december 2017, 

terwijl de verzoekende partij bij haar aanvraag een hele reeks elementen aanbracht van na die datum 

die volgens haar zouden aantonen dat er wel degelijk sprake is van een stabiele en duurzame relatie, is 

dan ook kennelijk onredelijk. De verzoekende partij maakt met haar betoog aannemelijk dat de 

verwerende partij op kennelijk onredelijke wijze geen rekening hield met de langdurige samenwoonst en 

de verschillende elementen die de verzoekende partij aanvoerde bij haar aanvraag en die dateren van 

na het advies van het parket van 12 december 2017. Zoals de verzoekende partij terecht stelt heeft de 

verwerende partij de door haar aangebrachte gegevens niet op hun merites beoordeeld.  

 

Het betoog van de verwerende partij in de nota met opmerkingen doet aan het voorgaande niets af. In 

tegendeel, de verwerende partij geeft hier nogmaals expliciet toe dat “de weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden steunt op de vaststelling dat het huwelijk niet gericht is op het stichten van een 
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duurzame levensgemeenschap, maar dat het een schijnhuwelijk betreft”. Het is niet zo dat er nooit meer 

sprake zou kunnen zijn van een stabiele en duurzame relatie, louter omdat meer dan twee jaar en drie 

maanden voordien door het parket een negatief advies werd gegeven over de erkenning van het 

Tunesisch huwelijk. Minstens moet de verwerende partij de door de verzoekende partij naar voor 

gebrachte elementen in haar aanvraag, en zeker diegene die dateren van na het betreffende negatieve 

advies van het parket van 12 december 2017 en die zouden kunnen wijzen op een stabiele en 

duurzame relatie, op hun merites onderzoeken en daarover afdoende motiveren in de bestreden 

beslissing. De verzoekende partij maakt aannemelijk dat dit hier niet gebeurd is, en zij maakt een 

schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en de motiveringsplicht dan ook aannemelijk.  

 

Het tweede middel is in de aangegeven mate gegrond.  

 

Het gegeven dat de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden moet worden 

vernietigd, leidt in voorliggende zaak tot de bijkomende conclusie dat ook de beslissing tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten niet rechtsgeldig werd genomen. De gemachtigde kan in casu 

immers geen bevel om het grondgebied te verlaten betekenen aan de verzoekende partij zonder eerst 

op een zorgvuldige wijze te hebben nagegaan of haar aanspraak op een recht op verblijf van meer dan 

drie maanden al dan niet kan worden ingewilligd. 

 

 

3. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. 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 verwerende 

partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel 

en Migratie van 14 september 2020 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om 

het grondgebied te verlaten wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee februari tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT J. CAMU 

 

 


