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 nr. 253 834 van 30 april 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. KAMINSKAYA 

Lange Vlierstraat 15 

2000 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ethiopische nationaliteit te zijn, op 13 januari 2021 

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

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 15 december 2020 tot weigering van verblijf van meer dan 

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

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 18 januari 2021 met 

refertenummer X 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 9 maart 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 maart 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. KAMINSKAYA, 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 24 juni 2020 dient de verzoekende partij een aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie in functie van haar partner van Belgische nationaliteit met wie zij 

wettelijk samenwoont. 
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1.2. Op 15 december 2020 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie een 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

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

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

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 24.06.2020 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 ander 

familielid van een burger van de Unie. 

 

Betrokkene diende een aanvraag gezinsheriging in functie van haar haar Belgische nicht H.M.B. (…) 

(RR: (…)), in toepassing van artikel 40ter, §2, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet Ze slot immers 

met haar nichtje een wettelijke samenwoonst af. 

 

Artikel 40ter van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: “De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van 

toepassing op de familieleden van een Belg, voor zover het betreft: de familieleden vermeld in artikel 

40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3°, die de Belg begeleiden of zich bij hem voegen 

 

Artikel 40bis, § 2, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

°§ 2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: [...] 2° de partner, die hem begeleidt 

of zich bij hem voegt, met wie de burger van de Unie overeenkomstig een wet een geregistreerd 

partnerschap heeft gesloten. 

De partners moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 

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

duurzaam en stabiel karakter van deze relatie is aangetoond: 

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

onafgebroken in België of een ander land te hebben samengewoond; 

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

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

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

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

meer dagen betreffen;  

- ofwel indien de partners een gemeenschappelijk kind hebben;” 

 

Betrokkene legde in het kader van de aanvraag volgende stukken voor: 

- een verklaring van wettelijke samenwoonst, opgemaakt te Antwerpen dd. 22.06.2020. 

- 8 ongedateerde foto’s waarop, wellicht, betrokkene, de referentiepersoon en familie staan 

afgebeeld.  

- een vliegtuigticket op naam van de referentiepersoon en haar dochtertje dd. 04.05.2012. 

 

Betrokkenen legden een verklaring wettelijke samenwoonst af op 22.06.2020. Sinds 24.06.2020 wonen 

zij effectief feitelijk samen. Daarop diende betrokkene op 24.06.2020 een aanvraag gezinshereniging in, 

er is bijgevolg geen sprake van minstens één jaar samenwoonst voorafgaand aan huidige aanvraag. 

 

Voor zover betrokkene en de referentiepersoon het duurzaam en stabiel karakter van hun relatie zouden 

willen aantonen overeenkomstig de tweede mogelijkheid, werd vooreerst een boeking dd. 04.05.2012 

voorgelegd van een vlucht in 2012 op naam van referentiepersoon en haar dochtertje S.A. (…), naar 

Ethiopië en terug. Referentiepersoon is in Ethiopië geboren en heeft mogelijks nog familieleden in het 

land van herkomst. Het is dus helemaal niet gek dat zij eens naar het geboorteland van 

referentiepersoon zijn gereisd. Louter dit gegeven bewijst niet dat betrokkenen elkaar toen hebben 

ontmoet, laat staan dat ze daarom vanaf 2012 een duurzame relatie zouden onderhouden zoals 

bedoeld in art. 40bis. 

 

Uit de foto's die in dat kader werden voorgelegd, valt verder op geen enkele wijze te achterhalen op 

welke datum zij genomen werden. Bij gebrek aan bijkomende uitleg is het evenmin duidelijk bij welke 



  

 

 

X - Pagina 3 

gelegenheid of in welke context ze werden genomen. Zo lijken de foto's bijvoorbeeld slechts een 

momentopname te zijn van een zestal momenten/dagen dat zij - samen dan wel apart, met derden en al 

dan niet met de kinderen van referentiepersoon - ergens heen zijn geweest of op een (familie)feestje 

aanwezig waren. Evenmin kan enigszins blijken dat zij méér zouden betekenen voor elkaar dan tante en 

nicht die hoogstens een goeie familieband onderhouden. Temeer nu uit het dossier blijkt dat betrokkene 

op 17.11.2017 bij de Belgische Ambassade te Addis Abeba een visumaanvraag kort verblijf type C heeft 

ingediend voor een periode tussen 19.12.2017 en 12.02.2018, met als reden: gezinsbezoek. De 

Belgische ambassade te Addis Abeba schreef het volgende. "Going to visit a Ethiopian origin Belgian 

family in Belium. The applicant is the aunt of the guarant ” Betrokkene zou dus de tante van 

referentiepersoon zijn. Dat betrokkenen elkaar desgevallend reeds geruime tijd zouden kennen, kan in 

dergelijk geval redelijkerwijze worden aangenomen - hoewel dit bij de aanvraag in zijn geheel niet 

afdoende wordt gestaafd. Maar dan nog kan geenszins blijken of en desgevallend vanaf wanneer er 

sprake moet zijn geweest van een duurzame relatie zoals bedoeld in art. 40bis dewelke het recht op 

gezinshereniging kan openen. Op basis van de voorgelegde stukken is het voorgehouden werkelijk 

samenlevingsproject als koppel tussen betrokkenen onvoldoende bewezen. Indien betrokkene, zoals zij 

voorhoudt, werkelijk een duurzame en stabiele relatie heeft met de referentiepersoon, kan 

redelijkerwijze worden aangenomen dat zij meer overtuigende stukken kan voorleggen. 

 

De voorgelegde bewijstukken tonen niet aan dat zij elkaar ten minste twee jaar kenden op het moment 

van de aanvraag en voorafgaand aan de aanvraag elkaar minstens bij drie gelegenheden hebben 

ontmoet en dat deze ontmoetingen in totaal 45 dagen of meer betreffen. Van een gemeenschappelijk 

kind tot slot is nergens sprake. 

 

Het louter feit dat betrokkenen samenwonen sinds 20.02.2020 wordt niet beschouwd als een bewijs van 

een gezinsleven. (arr.RW, nr. 189065, 28/06/2017: “Het gegeven dat verzoeker samenwoont met zijn 

voorgehouden partner 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)”. 

 

Uit het geheel van de stukken blijkt dat betrokkene niet op afdoende wijze aangetoond heeft een 

duurzame en stabiele relatie te hebben referentiepersoon, zoals vereist door artikel 40bis, §2, 2° van de 

wet van 15.12.1980. 

 

Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene. Het Al van betrokkene dient te worden 

ingetrokken. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken wenst er uw aandacht op te vestigen dat de te vervullen voorwaarden 

van de gezinshereniging cumulatief zijn. Aangezien minstens één van deze voorwaarden niet vervuld is, 

wordt uw aanvraag van verblijf geweigerd. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft de andere 

voorwaarden niet volledig onderzocht. Deze beslissing belet de Dienst Vreemdelingenzaken dus niet om 

bij de indiening van een nieuwe aanvraag van verblijf deze andere voorwaarden na te gaan of over te 

gaan tot een onderzoek of analyse die zij nodig acht. De Dienst Vreemdelingenzaken raadt u aan uw 

dossier grondig na te kijken vooraleer een nieuwe aanvraag in te dienen.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

De verzoekende partij heeft ervoor geopteerd een synthesememorie neer te leggen. Overeenkomstig 

artikel 39/81, zevende 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), “doet de Raad uitspraak op basis van de synthesememorie behoudens wat de 

ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft en zonder afbreuk te doen aan artikel 

39/60”.   

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij in haar synthesememorie de schending aan van 

artikel 40bis, §2, 2° van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

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

van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel. 
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De verzoekende partij licht haar enig middel in de synthesememorie toe als volgt: 

 

“De bestreden beslissing is gebaseerd op artikel 40bis, §2, 2° Vw. 

 

Artikel 40bis, §2, 2° Vw luidt als volgt: (…) 

 

Verzoekster verscheen op 7 december 2018 voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Antwerpen 

om een verklaring van wettelijke samenwoning af te leggen. 

 

Ten onrechte verwijst DVZ in de bestreden beslissing naar een verklaring van wettelijke samenwoning 

die op 22 juni 2020 zou zijn afgelegd. 

 

Verzoekster begrijpt ook helemaal niet waarom DVZ naar 24 juni 2020 verwijst als datum waarop de 

samenwoning zou zijn aangevat. 

 

Verzoekster woont van bij aanvang van haar verblijf in België bij mevrouw H.M.B. (…) en haar kinderen. 

 

Het is verzoekster een raadsel hoe verwerende partij tot dit besluit is kunnen komen en waarom er in de 

motivering verwezen wordt naar een verklaring van wettelijke samenwoonst van 22 juni 2020. 

 

Verzoekster vermoedt echter na raadpleging van het administratief dossier dat de verwerende partij 

onder tijdsdruk heeft gehandeld. De aanvraag is pas op 1 december 2020 door de Stad Antwerpen 

doorgestuurd naar mevrouw E.D.W. (…) die tegen uiterlijk 24 december 2020 een gemotiveerde 

beslissing diende op te stellen. 

 

In het administratief dossier zit wel degelijk een document gedateerd op 22 juni 2020. Doch dit betreft 

een uittreksel uit het bevolkingsregister genaamd Bewijs van wettelijke samenwoning met de volgende 

niet mis te verstane vermelding: 

 

“Verklaring van wettelijke samenwoning met A.W.H. (…) ((…)) afgelegd in Antwerpen op 07/12/2018 

geregistreerd in het bevolkingsregister op 31/0112019. " 

 

Uit de stukken die via e-mail d.d. 17 juni 2020 ter ondersteuning van de aanvraag van de verblijfskaart 

van een familielid van een burger van de Unie werden overgemaakt blijkt duidelijk dat er een kopie van 

de verklaring van de wettelijke samenwoning van 7 december 2018 werd gevoegd (STUK 4). 

In de verklaring van de wettelijke samenwoning van 7 december 2018 (STUK 2) staat: 

 

“De ambtenaar van de burgerlijke stand van Antwerpen, district Borgerhout heeft op 7/12/2018 het 

geschift ontvangen van 

(…) 

 

en  

(…)  

 

samen wonende in (….) Antwerpen waarin ze verklaren wette lijk te willen samenwonen. (...)” 

 

Verzoekster woonde op het ogenblik van de afgifte van Bijlage 19ter al meer dan één jaar wettelijk 

samen met mevrouw H.M.B. (…) en haar drie kinderen, op grond waarvan DVZ diende te besluiten tot 

afgifte van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat er op verzoek van DVZ op 25 april 2019 om 13:08 en op 11 mei 

2019 om 11:21 controle werd uitgevoerd in het kader van een onderzoek naar de reële 

hoofdverblijfplaats, waarbij verzoekster telkens op het adres van de wettelijke samenwoning te (…) 

Antwerpen werd aangetroffen. 

 

Verwerende partij de beschikbare feitelijke gegevens niet correct beoordeeld/de situatie van verzoeker 

niet zorgvuldig heeft onderzocht. 

 

Ondergeschikt besluit verzoekster dat verwerende partij bij het nemen van de bestreden beslissing is 

uitgegaan van onjuiste feitelijke gegevens en/of stukken. 
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De bestreden beslissing, voor zover gebaseerd op artikel 40bis, §2, 2° Vw dient in elk geval te worden 

vernietigd.” 

 

3.2. De verzoekende partij wijst er in haar synthesememorie op dat zij op 7 december 2018 verscheen 

voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Antwerpen om een verklaring van wettelijke 

samenwoning af te leggen, dat de verwerende partij ten onrechte in de bestreden beslissing verwijst 

naar een verklaring van wettelijke samenwoning die op 22 juni 2020 zou zijn afgelegd, dat ze dan ook 

helemaal niet begrijpt waarom de verwerende partij naar 24 juni 2020 verwijst als datum waarop de 

samenwoning zou zijn aangevat, dat in het administratief dossier wel degelijk een document gedateerd 

op 22 juni 2020 zit, doch dat dit een uittreksel uit het bevolkingsregister betreft, genaamd bewijs van 

wettelijke samenwoning, met de volgende niet mis te verstane vermelding: “verklaring van wettelijke 

samenwoning met A.W.H. (…) afgelegd in Antwerpen op 07/12/2018 geregistreerd in het 

bevolkingsregister op 31/01/2019.”, dat uit de stukken die via e-mail van 17 juni 2020 ter ondersteuning 

van de aanvraag van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie werden 

overgemaakt duidelijk blijkt dat er een kopie van de verklaring van de wettelijke samenwoning van 7 

december 2018 werd gevoegd. De verzoekende partij stelt dat zij aldus op het ogenblik van de afgifte 

van de bijlage 19ter al meer dan één jaar wettelijk samenwoonde met de referentiepersoon. Volgens de 

verzoekende partij heeft de verwerende partij de beschikbare feitelijke gegevens niet correct beoordeeld 

en heeft zij de situatie van de verzoekende partij niet zorgvuldig onderzocht.  

 

3.3. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert, zodat 

het middel wordt bekeken vanuit het oogpunt 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). 

 

3.4. De schending van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt 

onderzocht in het licht van de toepasselijke bepalingen, waaronder artikel 40bis van de 

Vreemdelingenwet, waarvan de verzoekende partij eveneens de schending aanvoert.  

 

3.5. Artikel 40bis, §2, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

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

(…) 

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

een wet een geregistreerd partnerschap heeft gesloten.  

De partners moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:  

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

Het duurzaam en stabiel karakter van deze relatie is aangetoond :  

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

onafgebroken in België of een ander land te hebben samengewoond;  

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

aanvraag, kennen en het bewijs leveren dat zij regelmatig, telefonisch, via briefwisseling of 
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elektronische berichten met elkaar contact onderhielden en dat zij elkaar in de twee jaar voorafgaand 

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

betreffen;  

- ofwel indien de partners een gemeenschappelijk kind hebben; 

(…)”  

 

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

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

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

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

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

ontmoet hebben ofwel een gemeenschappelijk kind hebben. 

 

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

partners van een Belgische onderdaan. 

 

3.6. In de bestreden beslissing wordt over de door de verzoekende partij afgelegde verklaring van 

wettelijke samenwoning als bewijs van het minstens één jaar samenwonen voorafgaand aan de 

aanvraag gemotiveerd als volgt: 

 

“Betrokkene legde in het kader van de aanvraag volgende stukken voor: 

- een verklaring van wettelijke samenwoonst, opgemaakt te Antwerpen dd. 22.06.2020. 

 

(…) 

 

Betrokkenen legden een verklaring wettelijke samenwoonst af op 22.06.2020. Sinds 24.06.2020 wonen 

zij effectief feitelijk samen. Daarop diende betrokkene op 24.06.2020 een aanvraag gezinshereniging in, 

er is bijgevolg geen sprake van minstens één jaar samenwoonst voorafgaand aan huidige aanvraag.” 

 

3.7. Het wordt aldus geenszins door de partijen betwist dat de verzoekende partij ter staving van haar 

aanvraag een verklaring van wettelijke samenwoning heeft voorgelegd. Dit blijkt tevens uit de aanvraag 

van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (bijlage 19ter) van 24 juni 2020 die 

zich in het administratief dossier bevindt en waaruit blijkt dat “de bloed- of aanverwantschapsband of het 

partnerschap met de burger van de Unie werd bewezen door middel van de verklaring wettelijke 

samenwoning” en dat de verzoekende partij “daarnaast (…) de volgende documenten [heeft] 

overgelegd: (…), verklaring van wettelijke samenwoning (…)”. Voornoemde verklaring bevindt zich 

eveneens in het administratief dossier, met name in de vorm van het document “Bewijs van wettelijke 

samenwoning” dat dateert van 22 juni 2020 en waaruit blijkt dat de referentiepersoon H.M.B. een 

verklaring van wettelijke samenwoning met de verzoekende partij heeft afgelegd in Antwerpen op 7 

december 2018, geregistreerd in het bevolkingsregister op 31 juli 2019. 

 

3.8. Gelet op het voorgaande kan de verzoekende partij worden gevolgd waar zij meent dat de 

verwerende partij ten onrechte verwijst naar een verklaring van wettelijke samenwoning die op 22 juni 

2020 zou zijn afgelegd. De Raad herhaalt dat uit de stukken van het administratief dossier immers blijkt 

dat de verzoekende partij op 7 december 2018 een verklaring van wettelijke samenwoning heeft 

afgelegd met de referentiepersoon, die in het bevolkingsregister op 31 juli 2019 werd geregistreerd, 

zodat het op basis van voornoemde stukken foutief en onzorgvuldig was van de verwerende partij om in 

de bestreden beslissing te stellen dat de verzoekende partij en de referentiepersoon een verklaring van 

wettelijke samenwoning aflegden op 22 juni 2020, dat zij sinds 24 juni 2020 effectief feitelijk 

samenwonen, dat de verzoekende partij op 24 juni 2020 een aanvraag gezinshereniging indiende en dat 

er bijgevolg geen sprake is van minstens één jaar samenwoonst voorafgaand aan huidige aanvraag. 

 

Aldus blijkt dat de verwerende partij, zoals de verzoekende partij terecht voorhoudt en voor wat de 

voorgelegde stukken die de samenwoning gedurende één jaar voorafgaand aan de aanvraag betreffen, 

de beschikbare feitelijke gegevens niet correct beoordeeld heeft noch de situatie van de verzoekende 

partij zorgvuldig heeft onderzocht en dat de verwerende partij bij het nemen van de bestreden beslissing 

is uitgegaan van onjuiste feitelijke gegevens. 

 

3.9. Daar het duurzaam en stabiel karakter van de relatie conform artikel 40bis, §2, eerste lid, 2° van de 

Vreemdelingenwet kan aangetoond worden indien de partners bewijzen gedurende minstens één jaar, 

voorafgaand aan de aanvraag, onafgebroken in België of een ander land te hebben samengewoond en 
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uit het voorgaande blijkt dat de verwerende partij de in dit verband voorgelegde stukken foutief dan wel 

onzorgvuldig heeft beoordeeld, volstaan de overige motieven, die een weerslag bieden van het 

onderzoek of de verzoekende partij en de referentiepersoon elkaar sedert ten minste twee jaar, 

voorafgaand aan de aanvraag, kennen en elkaar minstens driemaal ontmoet hebben ofwel een 

gemeenschappelijk kind hebben, niet om de bestreden beslissing te staven. 

 

3.10. Een schending van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel in het licht 

van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet wordt aannemelijk gemaakt. 

 

3.11. Het enig middel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

Aangezien een onderdeel van het aangevoerd middel tot de nietigverklaring van de beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden leidt, is er geen noodzaak tot onderzoek van de 

overige in het onderzochte middel aangehaalde bepalingen of beginselen (RvS 18 december 1990, nr. 

36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881).  

 

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 15 december 2020 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel 

om het grondgebied te verlaten (bijlage 20) wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig april tweeduizend eenentwintig door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN     N. VERMANDER 


