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 nr. 249 008 van 12 februari 2021 

in de zaak RvV X / II  

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. VAN GORP 

Steenweg op Turnhout 87/1 

2360 OUD-TURNHOUT 

  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 X, die verklaart van Braziliaanse nationaliteit te zijn, op 31 oktober 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 29 september 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 het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 22 december 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 januari 

2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. VAN GORP, die verschijnt voor de verzoekende partij, en 

van advocaat M. DUBOIS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 2 april 2020 dient de verzoekende partij een aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie, in functie van haar feitelijke partner van Nederlandse nationaliteit. 

 

1.2. Op 29 september 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: 
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“In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid gelezen in combinatie met artikel 69er 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 02.04.2020 werd ingediend door:  

(…) 

 

+ kinderen: (…) 

 

om de volgende reden geweigerd: 

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

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

familielid van een burger van de Unie. 

 

Betrokkene vroeg op 02.04.2020 gezinshereniging aan met haar aangehaalde feitelijke partner, zijnde 

C.M.A. (…), van Nederlandse nationaliteit, met rijksregisternummer (…), op basis van artikel 47/1° 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, V, 

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’. 

 

Betrokkene bewees onvoldoende een duurzame relatie te hebben met de referentiepersoon. 

 

Betrokkenen hadden het voornemen om te huwen te Arendonk. 

 

Gelet op het negatieve advies dd. 11.02.2020 van de procureur des Konings te Antwerpen met 

betrekking tot dit voorgenomen huwelijk: 

 

Mijn ambt is van oordeel dat er in casu sprake is van een schijnhuwelijk en verleent dan ook een 

negatief advies. 

 

Uit het geheel van omstandigheden blijkt immers dat de intentie van minstens één van de echtgenoten 

kennelijk niet gericht is op het tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op 

het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat verbonden is aan de staat van de gehuwde. 

 

Dit advies is onder meer gebaseerd op volgende elementen: 

1. Snelle gang van zaken 

C.M.A. (…) verklaarde dat hij D.S.P. (…) een tweetal jaren geleden heeft leren kennen op Arendonk 

Zingt en Swingt. Van september tot december 2018 zou D.S.P. (…) drie maanden bij C.M.A. (…) 

gelogeerd hebben. Vervolgens hebben ze elkaar pas terug gezien in augustus 2019 (namelijk 

aankomsverklaring dd. 14.08.2019, geldig tot en met 11.11.2019). Volgens D.S.P. (…) hebben ze elkaar 

ontmoet in mei 2018. Ze kon (aanvankelijk) niet communiceren met C.M.A. (…), aangezien zij geen 

Engels spreekt en hij geen Portugees spreekt. Vanaf november 2018 zouden ze reeds afgesproken 

hebben om te huwen, slechts 6 maanden nadat ze elkaar voor het eerst ontmoet hebben.. 

 

2. Geen bewijs van duurzame levensgemeenschap. 

Beide partijen kunnen geen foto's voorleggen die aantonen dat ze een duurzame levensgemeenschap 

met elkaar hebben of toch minstens de intentie hebben om een duurzame levensgemeenschap met 

elkaar op te bouwen. Ze kunnen namelijk geen foto's voorleggen met betrekking tot het ontstaan van 

hun relatie, de beginfase van hun relatie, noch van hun huidig samengesteld gezin, uitstappen van 

voorbije zomer of kerstmis/nieuwjaar. D.S.P. (…) verklaarde dat C.M.A. (…) de meeste foto's zou 

hebben, terwijl C.M.A. (…)  maar één foto kan tonen. Namelijk een foto op zijn gsm-toestel waarop 

beide partijen zijn afgebeeld. C.M.A. (…) heeft de familie van D.S.P. (…) nog nooit ontmoet en hij heeft 

er ook geen persoonlijke contacten mee. 

 

3. Kennis over elkaar 

Beide partijen kennen de namen van elkaar familieleden niet. Zo kent C.M.A. (…) de namen van de 

ouders van D.S.P. (…) niet, terwijl ze dagelijks contact heeft met haar familie/moeder. D.S.P. (…) kent 

op haar beurt de naam van de enige broer van C.M.A. (…) niet, terwijl C.M.A. (…) normale contacten 

onderhoudt met zijn broer. 
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4. Tegenstrijdigheden 

Beiden verklaren dat hun plaats in bed om te slapen/liggen aan de rechterzijde van het bed is. 

 

5. Financiële afhankelijkheid 

D.S.P. (…) heeft geen inkomsten in België. Zij en haar kinderen zijn financieel volldig afhankelijk van 

C.M.A. (…) wat betreft hun levensonderhoud. 

 

Bij een feitelijk partnerschap in de zin van de vreemdelingenwet dient er, net zoals bij een huwelijk, 

sprake te zijn van een relatie met een duurzaam karakter. Dat is, gelet op het voorgaande, manifest niet 

het geval. Betrokkenen hebben niet de intentie om een duurzame levensgemeenschap op te bouwen, 

en misbruiken de procedure van feitelijk partnerschap louter om, via een andere weg, een 

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

 

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

15.12.1980. 

 

De in het kader van de voorgelegde elementen (documenten met betrekking tot de bestaansmiddelen 

van de referentiepersoon, ongedateerde foto's, chatgesprekken, documenten mutualiteit) doen geen 

afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. 

 

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. 

 

De kinderen D.S.F.L.G. (…) en D.S.F.J.V. (…) kunnen in feite geen aanvraag indienen in functie van de 

feitelijke partner van hun moeder aangezien er geen wettelijke band is met de referentiepersoon.” 

 

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 een eerste middel voert de verzoekende partij aan dat er sprake is van “geen afdoende 

motivering van beslissing”.  

 

3.1.1.  Haar eerste middel licht de verzoekende partij toe als volgt: 

 

“De bestreden beslissing wordt enkel en alleen gesteund op basis het negatieve advies van de 

Procureur des Konings Antwerpen dd. 11.2.2020 betreffende de huwelijksaanvraag van verzoekster met 

de heer C.M.A. (…).  

 

Er wordt geen rekening gehouden met andere elementen dewelke partijen voorleggen.  

 

Bovendien is het onderzoek naar het schijnhuwelijk niet grondig gevoerd.  

 

Zowel verzoekster als de heer C.M.A. (…) zijn slechts een uur ondervraagd door de politie.  

 

Verder onderzoek is er niet gevoerd naar de relatie tussen partijen.  

 

Zo stelt de heer C.M.A. (…) tijdens het onderzoek naar het schijnhuwelijk dat hij beschikt over een hele 

reeks foto’s, maar dat hij op dat moment slechts een aantal kan tonen.  

 

De andere foto’s bevinden zich namelijk op zijn computer.  

 

Aan verzoeker is nooit gevraagd om bijkomende foto’s neer te leggen.  
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Ook wordt er gesteld dat partijen enkel konden communiceren via vertaalwebsites, hetgeen niet correct 

is.  

 

De heer C.M.A. (…) spreekt basis Portugees omwille van het feit dat de ouders van zijn ex-partner 

woonachtig waren in Brazilië.  

 

De heer C.M.A. (…) heeft dit ook verklaard bij de politie, maar waarvan geen melding wordt gemaakt.”  

 

3.1.2. De formele motiveringsplicht verplicht de administratieve overheid in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dit op ‘afdoende’ 

wijze. Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil 

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

de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste bestaansreden 

van de motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de 

motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, opdat hij met kennis van zaken 

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

9 september 2015, nr. 232.140).  

 

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

waarvan deze is genomen. De verzoekende partij wordt een verblijfsrecht van meer dan drie maanden 

als “ander familielid” van een burger van de Unie geweigerd, met verwijzing naar 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 en naar de bepalingen van artikel 47/1, 1° en artikel 

47/3 van de Vreemdelingenwet. De verwerende partij motiveert dat de verzoekende partij onvoldoende 

bewees een duurzame relatie te hebben met de referentiepersoon en stelt dat zij het voornemen 

hadden om te huwen in Arendonk, dat de procureur des Konings van Antwerpen op 11 februari 2020 

een negatief advies gaf met betrekking tot dit voorgenomen huwelijk, waarna de verwerende partij dit 

advies citeert, dat bij een feitelijk partnerschap in de zin van de Vreemdelingenwet er, net zoals bij een 

huwelijk, sprake dient te zijn van een relatie met een duurzaam karakter, dat dit, gelet op voornoemd 

advies van de procureur des Konings, manifest niet het geval is, dat de verzoekende partij en diens 

partner niet de intentie hebben om een duurzame levensgemeenschap op te bouwen, dat zij de 

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

voordeel te verkrijgen en aldus tegen de finaliteit van de Vreemdelingenwet in, dat de verzoekende partij 

niet aantoont te voldoen aan de voorwaarden van artikel 47/1, 1° van de Vreemdelingenwet, dat de 

overige voorgelegde elementen, met name documenten met betrekking tot de bestaansmiddelen van de 

referentiepersoon, ongedateerde foto’s, chatgesprekken, documenten van de mutualiteit, geen afbreuk 

doen aan bovenstaande vaststellingen. Er wordt tot slot nog gesteld dat de kinderen van de 

verzoekende partij in feite geen aanvraag kunnen indienen in functie van de feitelijke partner van hun 

moeder aangezien er geen wettelijke band is met de referentiepersoon. 

 

Waar de verzoekende partij meent dat de bestreden beslissing enkel en alleen wordt gesteund op het 

negatieve advies van de procureur des Konings van Antwerpen van 11 februari 2020 betreffende de 

huwelijksaanvraag van haar met de heer C.M.A. en dat er geen rekening wordt gehouden met andere 

elementen dewelke partijen voorleggen, dat geen verder onderzoek werd gevoerd naar de relatie tussen 

de partijen, gaat zij voorbij aan de motieven van de thans bestreden beslissing waaruit blijkt dat ook de 

documenten met betrekking tot de bestaansmiddelen van de referentiepersoon, ongedateerde foto’s, 

chatgesprekken en documenten van de mutualiteit mee in rekening werden genomen, doch werd 

geoordeeld dat deze elementen geen afbreuk doen aan de vaststellingen van de procureur des Konings 

die op 11 februari 2020 een negatief advies gaf over het voorgenomen huwelijk tussen de verzoekende 

partij en diens partner en aan de vaststelling dat bij een feitelijk partnerschap in de zin van de 

Vreemdelingenwet er, net zoals bij een huwelijk, sprake dient te zijn van een relatie met een duurzaam 

karakter, dat dit, gelet op voornoemd advies van de procureur des Konings, manifest niet het geval is, 

dat de verzoekende partij en diens partner niet de intentie hebben om een duurzame 

levensgemeenschap op te bouwen, dat zij de procedure van feitelijk partnerschap misbruiken louter om, 

via een andere weg, een verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen en aldus tegen de finaliteit van de 

Vreemdelingenwet in, dat de verzoekende partij niet aantoont te voldoen aan de voorwaarden van 

artikel 47/1, 1° van de Vreemdelingenwet. De verzoekende partij toont niet aan dat het oordeel dat de 

documenten geen afbreuk doen aan voormelde vaststellingen in de bestreden beslissing, foutief of 

kennelijk onredelijk is. Zij verduidelijkt niet op welke wijze deze documenten, niettegenstaande de 

vaststellingen in het negatief advies van de procureur des Konings, wel degelijk aantonen dat er sprake 



  

 

 

X - Pagina 5 

is van een relatie met een duurzaam karakter. Verder toont de verzoekende partij geenszins aan met 

welke andere elementen dewelke zij zou hebben voorgelegd, in casu geen rekening werd gehouden. 

 

De verzoekende partij maakt dan ook niet duidelijk op welk punt de voormelde motivering haar niet in 

staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aangetoond. 

 

3.1.3. De verzoekende partij stelt verder dat het onderzoek naar het schijnhuwelijk niet grondig is 

gevoerd, dat zowel zij als de heer C.M.A. slechts een uur zijn ondervraagd door de politie, dat er verder 

geen onderzoek is gevoerd naar de relatie tussen hen, dat de heer C.M.A. tijdens het onderzoek naar 

het schijnhuwelijk stelt dat hij beschikt over een hele reeks foto’s, maar dat hij op dat moment er slechts 

een aantal kan tonen, dat de andere foto’s zich namelijk op zijn computer bevinden, dat aan haar nooit 

is gevraagd om bijkomende foto’s neer te leggen, dat er ook wordt gesteld dat zij enkel konden 

communiceren via vertaalwebsites, hetgeen niet correct is, dat de heer C.M.A. basis Portugees spreekt 

omwille van het feit dat de ouders van zijn ex-partner woonachtig waren in Brazilië, dat de heer C.M.A. 

dit ook verklaard heeft bij de politie maar dat daarvan geen melding wordt gemaakt.  

 

De Raad merkt op dat de verzoekende partij haar betoog richt tegen het negatief advies van de 

procureur des Konings van 11 februari 2020. 

 

De Raad wijst erop dat het de verwerende partij vrij staat om met alle ter kennis gebrachte elementen 

rekening te houden, zoals het advies van de procureur des Konings, en de motieven van de bestreden 

beslissing “er op te enten”. Het is niet kennelijk onredelijk dat de verwerende partij zich voor haar eigen 

onderzoek in het kader van artikel 47/1, 1° van de Vreemdelingenwet baseert op het oordeel van de 

procureur des Konings of daarmee rekening houdt. Evenmin blijkt dat de verwerende partij, in het kader 

van de bevoegdheid die haar ter zake toekomt, zich niet vermag aan te sluiten bij het oordeel van de 

procureur des Konings. Het staat de verwerende partij dan ook geheel vrij te verwijzen naar de inhoud 

van het negatieve advies van de procureur des Konings van 11 februari 2020 en het zich eigen te 

maken. Dit advies, waarin concrete elementen worden weergegeven die blijk geven van een 

schijnsituatie, is immers relevant in het kader van het onderzoek naar het duurzaam karakter van de 

relatie. 

 

Het gegeven dat de verwerende partij rekening kan en mag houden met het oordeel van de procureur 

des Konings, betekent evenwel niet dat de verwerende partij, gelet op haar eigen 

onderzoeksbevoegdheid conform artikel 47/1, 1° van de Vreemdelingenwet, niet meer gehouden is tot 

een zorgvuldige en kennelijk redelijke afweging van de voorliggende gegevens. 

 

Niettegenstaande het negatief advies van het parket heeft de verzoekende partij de mogelijkheid haar 

aanvraag te staven met alle mogelijke elementen en stukken die de duurzaamheid van haar relatie 

kunnen staven.  

 

Wanneer de verwerende partij haar standpunt geheel baseert op het oordeel van de procureur des 

Konings dan komt het de verwerende partij toe, op grond van de door de verzoekende partij 

aangebrachte gegevens, na te gaan in hoeverre dit oordeel nog steeds actueel, juist, pertinent en 

kennelijk redelijk is voor het standpunt van de verwerende partij dat de verzoekende partij niet voldoet 

aan de voorwaarden van artikel 47/1, 1° van de Vreemdelingenwet om een verblijfsrecht in België te 

krijgen op basis van gezinshereniging. In casu de voorwaarde van een “deugdelijk bewezen duurzame 

relatie”. 

 

Door enkel te stellen dat zowel zij als haar partner slechts een uur ondervraagd zijn geweest door de 

politie en dat het onderzoek naar een schijnhuwelijk niet grondig is gevoerd, dat er geen verder 

onderzoek is gevoerd naar de relatie tussen hen, toont de verzoekende partij geenszins aan dat de 

vaststellingen in het advies niet pertinent of juist zijn en toont zij aldus niet aan dat de verwerende partij 

zich niet kon baseren op het oordeel van de procureur des Konings dat de intentie van minstens één 

van de echtgenoten er kennelijk niet op gericht is een duurzame levensgemeenschap tot stand te 

brengen.  

 

Waar de verzoekende partij stelt dat het niet correct is dat zij enkel konden communiceren via 

vertaalwebsites, gaat zij eraan voorbij dat in de bestreden beslissing gewezen wordt op het negatief 
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advies van de procureur des Konings waarin gesteld wordt dat de verzoekende partij en haar 

vermeende partner aanvankelijk niet konden communiceren. In het negatief advies van de procureur 

des Konings waaruit geciteerd wordt in de bestreden beslissing kan aldus geenszins gelezen worden 

dat communicatie enkel kon via vertaalwebsites. Bovendien blijkt dat de zin “Ze kon (aanvankelijk) niet 

communiceren met C.M.A. (…), aangezien zij geen Engels spreekt en hij geen Portugees spreekt.” volgt 

op de zin “Volgens D.S.P. (…) hebben ze elkaar ontmoet in mei 2018.” Aldus blijkt duidelijk dat gewezen 

wordt op het feit dat de verzoekende partij en haar vermeende partner elkaar ontmoet hebben in mei 

2018 en dat zij aanvankelijk niet konden communiceren. Waar zij stelt dat haar partner Portugees 

spreekt omwille van het feit dat de ouders van diens ex-partner woonachtig waren in Brazilië, beperkt zij 

zich tot een loutere bewering. Bovendien toont de verzoekende partij in onderhavig verzoekschrift 

geenszins aan dat haar vermeende partner reeds van bij hun eerste ontmoeting in mei 2018 het 

Portugees voldoende machtig was om met haar te communiceren. Ook uit de stukken die de 

verzoekende partij heeft voorgelegd ter ondersteuning van haar aanvraag, meer bepaald een uittreksel 

van chatgesprekken tussen de vermeende partner van de verzoekende partij en dhr. M., blijkt dat de 

vermeende partner op 23 januari 2019 meedeelde aan dhr. M. dat zijn kennis van het Portugees niet 

goed is. De verzoekende partij toont dan ook geenszins aan dat de verwerende partij ten onrechte 

verwezen heeft naar het advies van de procureur des Konings en/of bepaalde elementen ten onrechte 

niet in rekening heeft gebracht bij het nemen van de thans bestreden beslissing. Ten overvloede wijst de 

Raad er nog op dat de vaststelling dat de verzoekende partij aanvankelijk niet met haar vermeende 

partner kon communiceren niet determinerend is in het oordeel dat er sprake is van een snelle gang van 

zaken. De snelle gang van zaken wordt vooral gebaseerd op het aantal ontmoetingen, het tijdsverloop 

tussen de ontmoetingen en het feit dat de verzoekende partij en haar vermeende partner slechts zes 

maanden nadat ze elkaar voor het eerst ontmoet hebben afgesproken hebben om te huwen. Zelfs 

indien zou kunnen vastgesteld worden dat uit de door de verzoekende partij bij haar aanvraag 

voorgelegde stukken afdoende bleek dat haar vermeende partner het Portugees van bij de eerste 

ontmoeting afdoende machtig was om te kunnen communiceren met de verzoekende partij, toont de 

verzoekende partij nog niet aan dat er omwille van dit enkele feit niet langer sprake zou zijn van een 

snelle gang van zaken en de verwerende partij dan ook niet op kennelijk redelijke wijze kon wijzen op 

deze vaststelling in het negatief advies van de procureur des Konings.  

 

Betreffende het kunnen voorleggen van meerdere foto’s, kan de Raad enkel herhalen dat in de thans 

bestreden beslissing wordt gemotiveerd dat de voorgelegde foto’s ongedateerd zijn en dat deze 

elementen geen afbreuk doen aan de vaststellingen van de procureur des Konings die op 11 februari 

2020 een negatief advies gaf over het voorgenomen huwelijk tussen de verzoekende partij en diens 

vermeende partner en de vaststelling dat bij een feitelijk partnerschap in de zin van de 

Vreemdelingenwet er, net zoals bij een huwelijk, sprake dient te zijn van een relatie met een duurzaam 

karakter, dat dit, gelet op voornoemd advies van de procureur des Konings, manifest niet het geval is, 

dat de verzoekende partij en diens partner niet de intentie hebben om een duurzame 

levensgemeenschap op te bouwen, dat zij de procedure van feitelijk partnerschap misbruiken louter om, 

via een andere weg, een verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen en aldus tegen de finaliteit van de 

Vreemdelingenwet in, dat de verzoekende partij niet aantoont te voldoen aan de voorwaarden van 

artikel 47/1, 1° van de Vreemdelingenwet. De verzoekende partij toont niet aan dat het oordeel dat de 

voorgelegde foto’s ongedateerd zijn en geen afbreuk doen aan de vaststellingen in de bestreden 

beslissing, foutief of kennelijk onredelijk is. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de 

verzoekende partij bij haar aanvraag van 2 april 2020 ongedateerde foto’s voegde. Zij toont niet aan op 

welke wijze het voorleggen van ongedateerde foto’s op 2 april 2020 wel afbreuk kan doen aan de 

vaststelling van de procureur des Konings van 11 februari 2020 dat de intentie van minstens één van de 

echtgenoten er kennelijk niet op gericht is een duurzame levensgemeenschap tot stand te brengen, 

gelet op de vaststelling dat er sprake is van een snelle gang van zaken, het niet kunnen voorleggen van 

foto’s die aantonen dat ze een duurzame levensgemeenschap hebben met elkaar of minstens de 

intentie hebben om een duurzame levensgemeenschap met elkaar op te bouwen, het niet ontmoeten 

door haar partner van haar familie en er geen contacten mee hebben en het niet kennen van de namen 

van familieleden door beide partners. Hierbij merkt de Raad op dat door het wijzen op het feit dat de 

foto’s ongedateerd zijn de verwerende partij wel degelijk duidelijk heeft gemaakt waarom het voorleggen 

van deze foto’s op 2 april 2020 geen afbreuk kan doen aan de vaststellingen van de procureur des 

Konings op 11 februari 2020. Het is immers niet uitgesloten dat de foto’s dateren van na het advies van 

de procureur des Konings. De verzoekende partij verduidelijkt voorts ook niet op welke wijze, 

niettegenstaande de vaststellingen op 11 februari 2020 door de procureur des Konings, deze 

voorgelegde ongedateerde foto’s wel degelijk aantonen dat er sprake is van een relatie met een 

duurzaam karakter. 
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Waar de verzoekende partij betoogt dat haar nooit gevraagd is bijkomende foto’s neer te leggen, 

herhaalt de Raad dat niettegenstaande het negatief advies van het parket de verzoekende partij de 

mogelijkheid had haar aanvraag te staven met alle mogelijke elementen en stukken die de 

duurzaamheid van haar relatie kunnen staven. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de 

verzoekende partij ook foto’s heeft neergelegd naar aanleiding van haar aanvraag, doch dat door de 

verwerende partij werd vastgesteld dat deze ongedateerd waren en geen afbreuk doen aan de 

vaststellingen in het advies van de procureur des Konings. 

 

Betreffende het voegen bij haar verzoekschrift van gedateerde foto’s, kan de Raad slechts vaststellen 

dat deze documenten, blijkens de stukken van het administratief dossier, niet voorlagen bij het nemen 

van de bestreden beslissing, minstens maakt de verzoekende partij het tegendeel niet aannemelijk, 

zodat het de verwerende partij niet ten kwade kan worden geduid hiermee geen rekening te hebben 

gehouden of hieromtrent niet te hebben gemotiveerd. De regelmatigheid van een bestuursbeslissing 

dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen 

van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te nemen. Voor het beoordelen van de 

wettelijkheid van een bestuursbeslissing dient men zich inderdaad te plaatsen op het ogenblik van het 

nemen van die beslissing, rekening houdend met de alsdan voorhanden zijnde feitelijke en juridische 

gegevens (cf. bv. RvS 30 maart 1994, nr. 46.794, R.A.C.E. 1994, z.p.). De Raad zou zijn bevoegdheid 

overschrijden indien hij rekening zou houden met elementen en stukken die niet aan de verwerende 

partij waren voorgelegd op het ogenblik dat zij haar beslissing nam. Het komt de Raad als 

annulatierechter vervolgens enkel toe na te gaan of het bestuur zich heeft gesteund op een correcte 

feitenvinding en of het niet op kennelijk onredelijke wijze of met miskenning van welbepaalde hogere 

rechtsnormen tot zijn beoordeling is gekomen. Blijkens de stukken van het administratief dossier kon de 

verwerende partij op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing terecht motiveren dat de 

bij de aanvraag voorgelegde foto’s ongedateerd zijn.  

 

In zoverre de verzoekende partij zou menen dat deze gedateerde foto’s wel afbreuk doen aan de 

vaststellingen in het negatief advies van de procureur en wel de duurzaamheid van haar relatie met haar 

vermeende partner kunnen aantonen, staat het haar vrij een nieuwe aanvraag gezinshereniging in te 

dienen en alle relevante stukken aan de verwerende partij over te maken. 

 

3.1.4. Het eerste middel is ongegrond. 

 

3.2. In een tweede middel tracht de verzoekende partij het duurzaam karakter van haar relatie met de 

heer C.M.A. aan te tonen, met name als volgt: 

 

“Verzoekster onderhoudt een duurzame relatie met de heer C.M.A. (…).  

 

Verzoekster heeft de heer C.M.A. (…) leren kennen waarbij de relatie tussen partijen snel uitgroeide tot 

een liefdesrelatie.  

 

In november 2018 hebben partijen het besluit genomen om met elkaar te trouwen, omdat de relatie 

tussen hen uiterst goed zat.  

 

Dat er geen sprake zou zijn van een duurzame relatie tussen partijen wordt louter en alleen afgeleid uit 

de beslissing van de Procureur des Konings.  

 

Vooreest wordt er gewezen op de snelle gang van zaken.  

 

Verzoekster en de heer C.M.A. (…) kennen elkaar al 2 jaar op het moment dat de aanvraag wordt 

ingediend, zodat de relatie tussen partijen toch al enige duurzaamheid kent.  

 

Verzoekster heeft inmiddels reeds zes maanden verbleven bij de heer C.M.A. (…).  

 

De heer C.M.A. (…) had reeds een basiskennis van het Portugees zodat partijen met elkaar konden 

communiceren.  

 

Verzoekster tracht thans ook Nederlands te leren, zeker nu haar kinderen ook in België naar school 

gaan.  
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In het stukkenbundel brengt verzoekster een selectie bij van foto’s en berichten tussen haar en de heer 

Couwenberg dewelke aantonen dat er sprake is van een duurzame relatie tussen partijen.  

 

Verzoeker kent de familie van de heer C.M.A. (…).  

 

Verzoekster heeft echter moeilijkheden met de naam van de broer van de heer C.M.A. (…), omdat dit 

voor haar zeer moeilijk uit te spreken is.  

 

Verzoekster kon tijdens het verhoor bij de politie wel de naam noemen van de vrouw van de broer van 

de heer C.M.A. (…), hetgeen aantoont dat zij toch enige kennis heeft van de familie.  

 

Ook de heer C.M.A. (…)kent het grootste deel van de familie van verzoekster.  

 

De heer C.M.A. (…)kon tijdens het verhoor bij de politie geen naam geven van de moeder van 

verzoekster, enerzijds omwille van de taal en anderzijds omwille van het feit dat verzoekster haar 

moeder nooit aanspreekt bij haar voornaam.  

 

Er wordt tevens gewezen op de tegenstrijdigheden in de verklaringen van verzoekster wat betreft de 

plaats in bed.  

 

De verklaring van verzoekster is niet tegenstrijdig met deze van de heer C.M.A. (…), doch het is 

onduidelijk vanuit wel perspectief dit werd bekeken ...  

 

Partijen onderhouden aldus wel een duurzame relatie.” 

 

3.2.1. Met haar betoog nodigt de verzoekende partij de Raad uit tot een herbeoordeling van de feiten. 

De Raad benadrukt dat hij als annulatierechter enkel een wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing 

kan uitoefenen (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen, Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2005-2006. nr. 2479/001, 

94). De Raad treedt op als annulatierechter en heeft zich dus niet over de opportuniteit van de 

bestreden beslissing uit te spreken. De Raad kan zijn beoordeling niet in de plaats stellen van die van 

het bevoegde bestuur.  

 

3.2.2. In zoverre kan vastgesteld worden dat de verzoekende partij met haar betoog de bestreden 

beslissing inhoudelijk bekritiseert, wordt het middel bekeken vanuit het oogpunt van de materiële 

motiveringsplicht. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling in de 

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

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot 

haar besluit is gekomen. 

 

Waar de verzoekende partij nogmaals voorhoudt dat het gegeven dat er geen sprake zou zijn van een 

duurzame relatie tussen hen louter en alleen wordt afgeleid uit de beslissing van de procureur des 

Konings, verwijst de Raad naar hetgeen uiteengezet werd in punt 3.1.2. Daar waar zij opnieuw kritiek 

levert op de vaststellingen van het negatief advies van de procureur des Konings waar de verwerende 

partij zich op ent, meer bepaald betreffende de mogelijkheid tot communiceren en betreffende het 

voorleggen van foto’s, wordt verwezen naar punt 3.1.3. Waar de verzoekende partij in haar 

verzoekschrift aanhaalt dat zij tracht Nederlands te leren, zeker nu haar kinderen ook in België naar 

school gaan, toont zij geenszins aan dat de vaststellingen betreffende het aanvankelijk niet kunnen 

communiceren niet juist zijn en aldus evenmin dat de verwerende partij zich ten onrechte gebaseerd 

heeft op het advies van de procureur des Konings.  

 

De Raad wijst er voorts nog op dat waar de verzoekende partij kritiek heeft op de vaststelling van de 

snelle gang van zaken, door te wijzen op het feit dat zij elkaar al twee jaar kennen op het ogenblik dat 

een aanvraag wordt ingediend en zij inmiddels reeds zes maanden bij haar vermeende partner 

verbleven heeft, zij geenszins aantoont dat de verwerende partij ten onrechte heeft verwezen naar het 

negatief advies. Immers gaat zij eraan voorbij dat in het negatief advies, omtrent de snelle gang van 

zaken, wel gewezen wordt op het elkaar kennen gedurende twee jaren doch ook op het feit dat de 

afspraak te huwen genomen werd zes maanden nadat ze elkaar voor het eerst ontmoet hebben. Door 
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enkel voor te houden dat de relatie snel uitgroeide tot een liefdesrelatie en dat zij in november 2018 

reeds het besluit hebben genomen te huwen omdat de relatie tussen hen goed zat, toont de 

verzoekende partij geenszins aan dat de verwerende partij ten onrechte verwezen heeft naar het 

negatief advies waarin een snelle gang van zaken werd vastgesteld.  

 

Betreffende de kennis van de namen van elkaars familieleden en betreffende de vastgestelde 

tegenstrijdigheden, komt de verzoekende partij niet verder dan het naar voren brengen van enkele 

vergoelijkingen en loutere beweringen, doch toont zij geenszins aan dat de verwerende partij op het 

ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing door de verzoekende partij in kennis werd gesteld 

van of kennis had van bepaalde elementen die afbreuk deden aan de vaststellingen van het negatief 

advies van de procureur des Konings of die niettegenstaande het negatief advies, wel degelijk wezen op 

het bestaan van een duurzame relatie. De verzoekende partij toont met haar betoog dan ook geenszins 

aan dat de verwerende partij zich niet kon baseren op het advies bij het beoordelen van de 

duurzaamheid van de relatie.  

 

Door louter haar relatie toe te lichten en te verwijzen naar de door haar toegevoegde stukkenbundel, 

slaagt de verzoekende partij er niet in om aan te tonen dat de motieven van de thans bestreden 

beslissing foutief, dan wel kennelijk onredelijk zijn. In de stukkenbundel bij het verzoekschrift voegt de 

verzoekende partij gedateerde foto’s alsook chatgesprekken tussen haar en haar vermeende partner. 

De Raad wijst er nogmaals op dat in de bestreden beslissing gemotiveerd wordt over de door de 

verzoekende partij bij haar aanvraag voorgelegde ongedateerde foto’s en bij haar aanvraag 

voorgelegde chatgesprekken, waarbij dient vastgesteld te worden dat de bewijzen van chatgesprekken 

gevoegd aan het verzoekschrift geen nieuwe stukken betreffen ten opzichte van de stukken voorgelegd 

bij de aanvraag, minstens toont de verzoekende partij dit niet aan. Er wordt namelijk geoordeeld dat 

deze elementen geen afbreuk doen aan de vaststellingen van de procureur des Konings die op 11 

februari 2020 een negatief advies gaf over het voorgenomen huwelijk tussen de verzoekende partij en 

diens partner en de vaststelling dat bij een feitelijk partnerschap in de zin van de Vreemdelingenwet er, 

net zoals bij een huwelijk, sprake dient te zijn van een relatie met een duurzaam karakter, dat dit, gelet 

op voornoemd advies van de procureur des Konings, manifest niet het geval is, dat de verzoekende 

partij en diens partner niet de intentie hebben om een duurzame levensgemeenschap op te bouwen, dat 

zij de procedure van feitelijk partnerschap misbruiken louter om, via een andere weg, een 

verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen en aldus tegen de finaliteit van de Vreemdelingenwet in, dat de 

verzoekende partij niet aantoont te voldoen aan de voorwaarden van artikel 47/1, 1° van de 

Vreemdelingenwet. De verzoekende partij toont niet aan dat het oordeel dat deze documenten geen 

afbreuk doen aan de vaststellingen in de bestreden beslissing, foutief of kennelijk onredelijk is. Zij 

beperkt zich tot de stelling dat de foto’s en berichten tussen haar en haar vermeende partner aantonen 

dat er sprake is van een duurzame relatie doch verduidelijkt niet op welke wijze deze documenten – die 

voorgelegd werden op 2 april 2020 en waarbij de verwerende partij vaststelt in de bestreden beslissing 

dat de foto’s ongedateerd zijn – wel degelijk aantonen dat er, niettegenstaande de vaststellingen in het 

negatief advies van 11 februari 2020 betreffende en snelle gang van zaken, het niet kunnen voorleggen 

van foto’s die aantonen dat ze een duurzame levensgemeenschap hebben met elkaar of minstens de 

intentie hebben om een duurzame levensgemeenschap met elkaar op te bouwen, het niet ontmoeten 

door haar partner van haar familie en er geen contacten mee hebben en het niet kennen van de namen 

van familieleden door beide partners, sprake is van een relatie met een duurzaam karakter. Zij toont niet 

aan dat het foutief of kennelijk onredelijk is van de verwerende partij om te oordelen dat de 

ongedateerde foto’s en chatgesprekken geen afbreuk doen aan de vaststelling dat de verzoekende 

partij en haar vermeende partner niet de intentie hebben om een duurzame levensgemeenschap op te 

bouwen, wat blijkt uit de vaststellingen in het negatief advies van de procureur des Konings.  

 

Betreffende het voegen bij de stukkenbundel van gedateerde foto’s kan verwezen worden naar wat 

hieromtrent werd gesteld in punt 3.1.3.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht wordt niet aannemelijk gemaakt.  

 

3.2.3. Het tweede middel is ongegrond. 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 
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Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf februari tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN N. VERMANDER 

  

 


