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 nr. 255 151 van 27 mei 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat T. VAN DEN BOSSCHE 

Mechelsesteenweg 12 / 11 

2000 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 11 maart 2021 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 10 februari 2021 tot weigering van 

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

 

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

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

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 18 maart 2021 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 april 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 april 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. VAN DEN BOSSCHE, die verschijnt voor de verzoekende partij 

en van advocaat S. VAN ROMPAEY, die loco advocaat D. MATRAY verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker kwam op 13 december 2019 toe op het Belgische grondgebied, voorzien van een visum 

kort verblijf, en diende op 19 februari 2020 een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie (bijlage 19ter) in functie van zijn feitelijke partner, die Nederlands staatsburger is. 

 

1.2. De gemachtigde van de toenmalig bevoegde minister trof op 17 augustus 2020 een beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20).  
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1.3. Verzoeker diende op 14 september 2020 een tweede aanvraag in van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie (bijlage 19ter). 

 

1.4. Op 10 februari 2021 werd een beslissing genomen tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Verzoeker werd hiervan op 11 februari 

2021 in kennis gesteld. 

 

Dit vormt de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“(…) 

BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN MET BEVEL OM 

HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid gelezen in combinatie met artikel 69ter 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 14.09.2020 werd ingediend door: 

Naam: A.(…) 

Voorna(a)m(en): K.(…) M.(…) 

Nationaliteit: Ghana 

Geboortedatum: (…) 

Geboorteplaats: (…) 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (…) 

om de volgende reden geweigerd: 

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

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

van een burger van de Unie. 

Betrokkene vroeg op 14.09.2020 opnieuw gezinshereniging aan met zijn aangehaalde feitelijke partner, 

zijnde A.(…) F.(…) A.(…), van Nederlandse nationaliteit, met rijksregisternummer (…), 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’. 

Volgende documenten worden voorgelegd ter staving van de aangehaalde relatie: 

 verklaringen op eer door derden: echter, gezien het gesolliciteerd karakter van verklaringen op eer 

niet kunnen worden uitgesloten, en de inhoud van deze verklaringen niet wordt gestaafd door overige 

objectieve stukken, kunnen verklaringen niet in overweging genomen worden als afdoende bewijs 

van de aangehaalde feitelijke relatie tussen betrokkene en de referentiepersoon. 

 Foto’s met zelfbijgezette datums en uitleg: deze foto’s zijn weliswaar van een handgeschreven datum 

voorzien, welke echter niet op hun feitelijkheid en waarachtigheid kunnen getoetst worden. Bijgevolg 

kan er niet met zekerheid nagegaan worden wanneer deze foto’s genomen werden, en kunnen deze 

niet aanvaard worden als afdoende bewijs van het duurzame en stabiele karakter van de aangehaalde 

relatie tussen betrokkenen 

 Verzendbewijzen van geld vanwege de referentiepersoon aan betrokkene dd. 7.03.2019, 17.07.2019, 

28.03.2019, 17.06.2019, 18.11.2019, 17.04.2019 en 30.04.2018: Dit bewijst enkel dat betrokkene en 

de referentiepersoon elkaar kennen maar niet dat er een werkelijke duurzame relatie is. 

Uit het geheel van de beschikbare gegevens (dezelfde documenten als bij de vorige aanvraag dd. 

19.02.2020) kan enkel met zekerheid opgemaakt worden dat betrokkene en de referentiepersoon elkaar 

kennen sedert april 2018. Echter, louter elkaar kennen is geen afdoende bewijs dat beiden ook een relatie 

met elkaar hadden sinds deze datum. 

Op basis van de voorgelegde stukken is zowel de voorgehouden affectieve partnerrelatie tussen 

betrokkenen, als het aangehaalde duurzame karakter ervan, onvoldoende bewezen. Indien betrokkene, 

zoals hij voorhoudt, werkelijk een duurzame feitelijke relatie heeft met de referentiepersoon, kan van hem 

redelijkerwijze worden aangenomen dat hij meer overtuigende stukken kan voorleggen. Aan de hand van 

de beschikbare gegevens kan niet vastgesteld worden wanneer en hoe betrokkenen elkaar hebben leren 

kennen, of zij gedurende een bepaalde periode voor de aankomst van betrokkene in België reeds intensief 

en regelmatig contact onderhielden, of zij elkaar familie en vrienden kennen, … 

Uit de gegevens van het Rijksregister blijkt dat betrokkene op 19.02.2020 officieel gedomicilieerd werd op 

het adres van de referentiepersoon. Louter het feit dat betrokkene en de referentiepersoon een 

gemeenschappelijke verblijfsplaats hebben, kan niet worden aanvaard als afdoende bewijs van het 

bestaan van een duurzame partnerrelatie en/of van een gezinsleven. 
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Betrokkene toont niet aan te voldoen aan de voorwaarden van artikel 47/1, 1° van de wet van 15.12.1980 

om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging. 

Aan betrokkene wordt het bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen 30 dagen. 

Wettelijke basis artikel 7§1,2° van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België is verstreken 

Hierbij wordt art. 74/13 van de wet van 15.12.1980 wel degelijk in overweging genomen. Van 

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

betrokkene. Verder, wat het gezins- en familieleven betreft: het bevel is het logische gevolg van het niet 

voldoen aan de verblijfsvoorwaarden. Indien het lang verblijf niet kan worden toegestaan en er geen 

andere rechtsgrond is waardoor betrokkene alsnog legaal in België zou kunnen verblijven, wat hier het 

geval is, is een bevel het enige alternatief. Het duurzame karakter van de aangehaalde feitelijke relatie 

werd niet afdoende aangetoond. Het staat beiden vrij zich elders te vestigen alwaar zij legaal kunnen 

binnenkomen en verblijven of hun contacten zo in te richten dat de referentiepersoon in België verblijft en 

betrokkene een andere verblijfplaats kiest. Er dient tevens opgemerkt te worden dat de huidige beslissing 

geen weigering van voortgezet verblijf inhoudt. 

DIT DOCUMENT IS GEENSZINS EEN IDENTITEITSBEWIJS NOCH EEN NATIONALITEITSBEWIJS. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 47/1 en 47/3 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), van artikel 52 van het koninklijk besluit van 8 oktober 

1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (hierna: het vreemdelingenbesluit), van het redelijkheids- en het zorgvuldigheidsbeginsel 

en van de materiële motiveringsplicht. Verzoeker stelt in zijn eerste middel het volgende: 

 

“(…) 

Mevrouw A.(…) F.(…) heeft de Nederlandse nationaliteit. Sinds geruime tijd woont en werkt zij in België. 

Zij is m.a.w. een Unieburger die haar recht op vrij verkeer heeft uitgeoefend. Verzoeker heeft een 

duurzame partnerrelatie met mevrouw A.(....). In de jaren '90 sloten zij een religieus huwelijk af in Ghana 

en leefden zij aldaar als man en vrouw. De relatie verwaterde na een tijd en ieder ging zijn eigen weg. 

Ook toen mevrouw A.(....) naar Europa verhuisde en verzoeker in Afrika achterbleef onderhielden ze 

contacten. Ze bleven elkaar altijd graag zien, ondanks dat ze beiden, omwille van omstandigheden, in 

een andere relatie stapten. Mevrouw A.(....) bleef verzoeker opzoeken en Ghana en sinds 2018 zijn ze 

terug een koppel. Sinds 19.02.2020 wonen zij officieel samen in België op het adres te 2170 MERKSEM, 

(…) (zie bestreden beslissing). 

Verzoeker verzoekt om een verblijfsrecht vanuit zijn hoedanigheid van familielid van een Burger van de 

Unie. Gezien verzoeker en mevrouw A.(....) enkel religieus gehuwd zijn en geen geregistreerd 

partnerschap hebben afgesloten, wordt verzoeker beschouwd als een 'ander familielid' van de Burger van 

de Unie, cfr. art. 47/1/1° van de Vreemdelingenwet. 

Art. 47/1. 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. 

In casu betreft het een afgeleid recht op verblijf en dient de duurzame partnerrelatie met de economisch 

active Unieburger (in casu mevrouw A.(....)) te worden bewezen. 

Art. 47/3. 1 § 1. De andere familieleden bedoeld in artikel 47/1, 1°, moeten het bestaan bewijzen van 

een relatie met de burger van de Unie die zij willen begeleiden of bij wie zij zich willen voegen en ook 

het duurzaam karakter van die relatie. 

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

Bij het onderzoek naar het duurzame karakter van de relatie houdt de minister of zijn gemachtigde 

inzonderheid rekening met de intensiteit, de duur en de stabiele aard van de banden tussen de 

partners. 

Volgens verwerende partij bewijst verzoeker niet afdoende dat hij een duurzame partnerrelatie heeft met 

mevrouw A.(....) - quod non -. 

Zo stelt verwerende partij dat uit het geheel van beschikbare gegevens er enkel met zekerheid kan 

opgemaakt worden dat verzoeker en mevrouw A.(....) elkaar kennen sinds april 2018 (dus bijna 3 jaar), 

doch dat louter elkaar kennen geen afdoende bewijs is dat beiden ook een relatie met elkaar hebben sinds 
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deze datum. Ook stelt verwerende partij dat het enkel feit dat verzoeker sinds 19.02.2020 (bijna 1 jaar) 

officieel gedomicilieerd is op het adres van mevrouw A.(....), niet kan worden aanvaard als afdoende 

bewijs van het bestaan van een duurzame partnerrelatie en/of van gezinsleven. 

In casu merkt verzoeker op dat verwerende partij andere bewijsmiddelen hanteert m.b.t. de duurzaamheid 

van de relatie als mocht verzoeker een geregistreerd partnerschap (art. 40bis §1 Vreemdelingenwet) met 

mevrouw A.(....) kunnen aantonen. In dit laatste geval zou het duurzaam en stabiel karakter van hun relatie 

wel worden aangetoond gezien zij: 

o In het verleden samenwoonden in Afrika en sinds 19.02.2020 in België 

o Elkaar al meer dan 25 jaar kennen en het bewijs kunnen leveren dat zij voorafgaand aan de 

aanvraag regelmatig met elkaar contacten 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 

Verzoeker stelt vast dat in casu de bewijslast veel groter is dan in het geval hij een geregistreerd 

partnerschap met mevrouw A.(....) zou hebben aangegaan. 

In casu heeft verwerende partij een discretionaire bevoegheid. Dit is de bevoegdheid die een 

bestuursorgaan in meer of mindere mate de vrijheid toekent om in concrete gevallen naar eigen inzicht 

een besluit te nemen. Discretionaire macht is echter geen geen arbitraire macht. Zij moet, binnen de 

perken door de wet bepaald, worden uitgeoefend. Wanneer een beslissing genomen is waartoe geen 

redelijk denkend mens zou besluiten, dan wordt verondersteld dat er een onrechtmatige uitoefening van 

de discretionaire macht heeft plaatsgehad. 

Immers, redelijkheid, verbod van willekeur en zorgvuldigheid zijn beginselen van behoorlijk bestuur welke 

door de overheid moeten worden nageleefd. 

In casu heeft verzoeker bij zijn aanvraag dd. 14.09.2020 volgende stukken voorgelegd teneinde zijn relatie 

met mevrouw A.(....) te bewijzen: 

 Verklaringen op eer door derde 

 Foto's van het religieus huwelijk van verzoeker in Afrika uit de jaren '90 

 Verzendbewijzen van geld vanwege de referentiepersoon aan betrokkene dd. 7.03.2019, 17.07.2019, 

28.03.2019, 17.06.2019, 18.11.2019, 17.04.2019, 30.04.2018 

Bij zijn eerdere aanvraag dd. 19.02.2020 legde verzoeker volgende documenten voor: 

 Vliegtuigticket ACCRA -Amsterdam dd. 12.12.2019 

 2 verklaringen op eer door derden 

 Foto's van verzoeker en mevrouw A.(…) samen met verzoekers kinderen  

  Individuele rekening en loonfiches van mevrouw A.(....) 

 Verzendbewijzen van geld 

Geheel onterecht stelt verwerende partij dat de verklaringen op eer 'subjectief' zijn. Daarenboven stelt zij 

dat de foto's die verzoeker bijbrengt niet gedateerd zijn. Deze foto's werden genomen in de jaren '90 in 

Ghana, tijdens het religieus huwelijk van verzoekende partij met mevrouw A.(....). Het betreffen 'originele' 

foto's gezien digitale foto's destijds nog niet bestonden. Als zodanig bevatten de foto's geen datum. 

Verzoeker kan echter geen andere bewijzen voorleggen van zijn religieus huwelijk met mevrouw A.(....) 

in de jaren'90. Voormeld huwelijk dateert van meer dan 25 jaar geleden en werd destijds niet 

geregistreerd. Voormelde bewijzen mogen door verwerende partij niet elke op zich beroordeeld worden 

zonder over te gaan tot een gehele lezing van de stukken. Zo zijn er ook geldtransfers van mevrouw A.(....) 

naar verzoeker vanaf 2018 met vermelding 'family support' en foto's van mevrouw A.(....) op vakantie bij 

verzoeker in Afrika (samen met de kinderen van verzoeker) die afdoende bewijzen dat zij een relatie 

hebben. Verwerende partij is in casu niet overgegaan tot een redelijk en correcte beoordeling van het 

geheel van de stukken voorgelegd door verzoeker, waardoor de materiële motiveringsplicht is 

geschonden.” 

 

2.2. Het eerste middel is niet ontvankelijk in zoverre verzoeker daarin de schending aanvoert van artikel 

52 van het vreemdelingenbesluit aangezien hij verzuimt uiteen te zetten op welke wijze de bestreden 

beslissing deze bepaling zou schenden. 

 

2.3. Een schending van het redelijkheidsbeginsel (of van het proportionaliteitsbeginsel dat er een 

bijzondere toepassing van is) als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur veronderstelt dat de overheid 

bij het nemen van de beslissing onredelijk heeft gehandeld, met andere woorden dat zij de haar 

toegekende discretionaire beoordelings- of beleidsvrijheid onjuist heeft gebruikt. Van een schending van 

het redelijkheidsbeginsel (en van het proportionaliteits- beginsel) kan slechts sprake zijn wanneer een 

beslissing, waarvan is vastgesteld dat ze berust op deugdelijke grondslagen, inhoudelijk dermate afwijkt 

van het normale beslissingspatroon of, nog, er een zodanige wanverhouding bestaat tussen die motieven 

en de inhoud van de beslissing, dat het niet denkbaar is dat een andere zorgvuldig handelende 
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administratieve overheid in dezelfde omstandigheden tot die besluitvorming zou komen of die beslissing 

zou nemen (RvS 29 mei 2020, nr. 247.683). 

 

2.4. 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 zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer 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 de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

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

motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in rechte ter verantwoording van 

die handeling in aanmerking kunnen worden genomen. Bij de beoordeling van de naleving van de 

materiële motiveringsplicht is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) niet bevoegd 

om zijn oordeel omtrent de feiten in de plaats te stellen van het oordeel van het bestuur. Hij is enkel 

bevoegd om na te gaan of de administratieve overheid is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of 

zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar besluit is kunnen komen 

(RvS 13 augustus 2013, nr. 224.475). 

 

2.6. 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 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). 

 

2.7. De bestreden beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden vermeldt uitdrukkelijk 

het door verzoeker geschonden geachte artikel 47/1, 1°, van de vreemdelingenwet als haar juridische 

grondslag. Deze wetsbepaling 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° ; 

(…)” 

 

Betreffende het bewijs van het duurzaam karakter van de relatie wordt in het door verzoeker geschonden 

geachte artikel 47/3, §1, van de vreemdelingenwet het volgende voorgeschreven: 

 

“§ 1. De andere familieleden bedoeld in artikel 47/1, 1°, moeten het bestaan bewijzen van een relatie met 

de burger van de Unie die zij willen begeleiden of bij wie zij zich willen voegen en ook het duurzaam 

karakter van die relatie. 

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

Bij het onderzoek naar het duurzame karakter van de relatie houdt de minister of zijn gemachtigde 

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

(…)” 

 

2.8. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker ter gelegenheid van zijn aanvraag van 14 september 

2020 (bijlage 19ter) gevraagd werd om bewijzen voor te leggen van het duurzaam karakter van zijn relatie. 

Op 24 september 2020 legde verzoeker via de diensten van de stad Antwerpen en zijn raadsvrouw 

volgende stukken neer: ongedateerde foto’s van een religieus huwelijk van verzoeker en zijn partner in 

de jaren ’90; een foto van verzoeker en zijn partner in “Afrika” in de jaren ’90; een geldtransfer via 

‘Moneytrans’ van de partner aan verzoeker van juni, juli en november 2019; ontvangstbewijzen van 

geldtransfers van maart en april 2019 via ‘Small World’; ongedateerde foto’s van verzoeker met anderen 

en verklaringen van een derde van januari en februari 2020 betreffende verzoeker en zijn partner. 

 

2.9. In de bestreden beslissing wordt naar aanleiding van de foto’s gesteld dat deze “niet op hun 

feitelijkheid en waarachtigheid kunnen getoetst worden. Bijgevolg kan er niet met zekerheid nagegaan 

worden wanneer deze foto’s genomen werden, en kunnen deze niet aanvaard worden als afdoende bewijs 

van het duurzame en stabiele karakter van de aangehaalde relatie tussen betrokkenen”. Met betrekking 

tot de geldstortingen wordt gesteld dat “(d)it (…) enkel (bewijst) dat betrokkene en de referentiepersoon 
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elkaar kennen maar niet dat er een werkelijke duurzame relatie is”. Tenslotte wordt betreffende de 

verklaringen op eer gesteld dat “gezien het gesolliciteerd karakter van verklaringen op eer niet kunnen 

worden uitgesloten, en de inhoud van deze verklaringen niet wordt gestaafd door overige objectieve 

stukken, kunnen verklaringen niet in overweging genomen worden als afdoende bewijs van de 

aangehaalde feitelijke relatie tussen betrokkene en de referentiepersoon”. 

 

Op basis van het geheel van de neergelegde documenten overweegt de gemachtigde van de 

staatssecretaris dat “enkel met zekerheid opgemaakt worden dat betrokkene en de referentiepersoon 

elkaar kennen sedert april 2018. Echter, louter elkaar kennen is geen afdoende bewijs dat beiden ook een 

relatie met elkaar hadden sinds deze datum” en besluit hij dat verzoeker niet aantoont dat hij voldoet aan 

de voorwaarden van artikel 47/1, 1°, van de vreemdelingenwet. 

 

2.10. In zijn eerste middel schetst verzoeker zijn relatie met de referentiepersoon en beweert hij dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris andere criteria hanteert wat het duurzaam karakter van deze relatie 

betreft dan voor een relatie die bewezen wordt middels een geregistreerd partnerschap (artikel 40bis, §2, 

van de vreemdelingenwet). Verzoeker brengt in herinnering welke stukken hij had neergelegd en voegt 

deze nogmaals toe als bijlagen bij zijn verzoekschrift (Verzoekschrift, bijlagen 1-21). Verzoeker bevestigt 

dat de foto’s uit de jaren ’90 niet gedateerd zijn en dat hij geen andere bewijzen kan voorleggen, maar hij 

stelt dat ook rekening dient te worden gehouden met de geldtransfers en de vakantiefoto’s. Verzoeker zelf 

is van oordeel dat hij wel degelijk voldoende bewijzen heeft voorgelegd. 

 

2.11. Betreffende het duurzaam karakter van de relatie geldt de vrije bewijsvoering, aangezien dit “met 

elk passend middel” mag worden bewezen (artikel 47/3, §1, tweede lid, van de vreemdelingenwet). Het is 

enkel van belang dat uit de bewijzen de “intensiteit, de duur en de stabiele aard” van de relatie (artikel 

47/3, §1, derde lid, van de vreemdelingenwet) blijkt. Aangezien de wet geen bijzondere bewijswaardering 

voorschrijft, beoordeelt de bevoegde overheid op discretionaire wijze de bewijswaarde van de gegevens 

uit het dossier om tot haar overtuiging te komen. Het komt aan de Raad in het raam van zijn 

wettigheidstoezicht niet toe om desgevraagd zelf een beoordeling te maken van het bewezen zijn van de 

feiten. De Raad is enkel bevoegd om na te gaan of de overheid is uitgegaan van de juiste feitelijke 

gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan overeenkomstig de voormelde 

wettelijke bepalingen binnen de perken van de redelijkheid tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 15 januari 

2020, nr. 246.624). 

 

2.12. Verzoeker verwijst in zijn middel naar artikel 40bis, §2, van de vreemdelingenwet, waarin 

uitdrukkelijk wordt bepaald hoe het duurzaam karakter van een relatie dient te worden bewezen in het 

kader van een geregistreerd partnerschap. De gemachtigde van de staatssecretaris miskent evenwel 

geenszins de door verzoeker geschonden geachte bepalingen en beginselen door in het kader van de 

beoordeling van het duurzaam karakter van een de facto relatie in het licht van artikel 47/1, 1°, van de 

vreemdelingenwet andere bewijsstandaarden te hanteren. Verzoeker toont niet aan dat hij verbonden is 

door een geregistreerd partnerschap in de zin van artikel 40bis, §2, van de vreemdelingenwet. Gelet op 

het ontbreken van een officiële akte waaruit hun relatie blijkt, is het redelijkerwijs te verantwoorden dat 

“de bewijslast veel groter is dan in het geval hij een geregistreerd partnerschap met mevrouw A.(…) zou 

hebben aangegaan” zoals hij in zijn middel stelt. 

 

2.13. Verzoeker bevestigt zelf dat de neergelegde foto’s geen datum vermelden, zodat de gemachtigde 

van de staatssecretaris geenszins onzorgvuldig of kennelijk onredelijk te werk ging door te opperen dat 

de aangeleverde informatie niet toelaat vast te stellen “wanneer en hoe betrokkenen elkaar hebben leren 

kennen” en “of zij gedurende een bepaalde periode voor de aankomst van betrokkene in België reeds 

intensief en regelmatig contact onderhielden”. Verzoeker beweert in zijn middel dat hij in het verleden in 

Afrika heeft samengewoond met de referentiepersoon na een religieus huwelijk, maar deze vage 

beweringen worden niet met concrete bewijsstukken gestaafd, zodat niet kan worden nagegaan of er 

sprake was van een duurzame relatie 

 

Met betrekking tot de geldtransfers wordt in de beslissing gesteld dat deze enkel aantonen dat verzoeker 

en de referentiepersoon elkaar kenden. Verzoeker verduidelijkt in zijn middel niet hoe uit de geldtransfers 

of uit de vakantiefoto’s zou kunnen worden afgeleid dat er sprake was van een langdurige, intense en 

stabiele relatie tussen verzoeker en de referentiepersoon. Verzoeker weerlegt in zijn middel evenmin de 

pertinente vaststelling dat “het gesolliciteerd karakter van verklaringen op eer niet (kan) worden 

uitgesloten, en de inhoud van deze verklaringen niet wordt gestaafd door overige objectieve stukken”, 

waardoor ook de neergelegde getuigenissen niet als een deugdelijk bewijs kunnen worden beschouwd. 
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Tenslotte wordt in de beslissing gesteld dat het gegeven dat verzoeker en de referentiepersoon sedert 19 

februari 2020 samen gedomicilieerd zijn in België “niet worden aanvaard als afdoende bewijs van het 

bestaan van een duurzame partnerrelatie en/of van een gezinsleven”. 

 

Verzoeker toont niet aan dat de gemachtigde van de staatssecretaris is uitgegaan van onjuiste gegevens 

of deze onjuist zou hebben beoordeeld door op basis van de aangeleverde informatie te concluderen dat 

“(b)etrokkene (…) niet aan(toont) te voldoen aan de voorwaarden van artikel 47/1, 1° van de wet van 

15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging”. 

 

Voorts brengt verzoeker niets in tegen de pertinente vaststelling dat zijn legaal verblijf in België is 

verstreken waardoor hem in beginsel op grond van artikel 7, eerste lid, 2°, van de vreemdelingenwet een 

bevel om het grondgebied te verlaten dient te worden afgegeven.  

 

2.14. Er werd geen schending aangetoond van de artikelen 47/1 en/of 47/3 van de vreemdelingenwet. De 

bestreden beslissing steunt op deugdelijke, feitelijke en juridische overwegingen en de motieven staan 

niet in kennelijke wanverhouding tot het besluit. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat de gemachtigde 

van de staatssecretaris bepaalde elementen niet of onvoldoende zou hebben onderzocht. Er is dus geen 

sprake van een schending van het redelijkheids- en/of het zorgvuldigheidsbeginsel, noch van de 

(materiële) motiveringsplicht.  

 

Het eerste middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

2.15. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM). Verzoeker formuleert 

zijn grief als volgt: 

 

“Verwerende partij schendt met haar beslissing art. 8 EVRM. Voormeld artikel stelt dat : 

1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en 

zijn correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen 

van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of 

voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

Gezinsleven zoals bedoeld in artikel 8 E.V.R.M. kan ' ipso jure ' ontstaan. 

Dit houdt in dat het gezinsleven van rechtswege ontstaat. 

Het Europees Hof heeft verschillende uitspraken gedaan over het van rechtswege ontstaan van het 

gezinsleven. 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ' familie- en gezinsleven ' noch het begrip ' privéleven '. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. 

Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen deze 

familieleden voldoende hecht is ( cfr. EHRM 12 juli2001, K. en T./Finland, § 150 ). 

Het begrip 'privéleven ' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat 

het begrip ' privéleven ' een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve 

definitie van te geven ( EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29 ). 

De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van beiden 

is een feitenkwestie. 

Art.3, lid 2 van de Richtlijn 2004/38, omgezet in art. 47/1 van de Vreemdelingenwet, voert een nieuwe 

categorie van begunstigden van gezinshereniging in, nl. de andere familieleden van de Burger van de 

Unie. Enerzijds heeft het opnemen van deze nieuwe doelgroep in de wet tot doel het vrij verkeer van de 

Unieburger te vergemakkelijken en anderzijds moet dit toelaten de eenheid van het gezin in ruime zin te 

bevorderen/beschermen (Cfr. concl. Adv.Gen. BOT in HvJ 27 maart 2012, nr; C-83/11, Secretary of State 

for the Hole Department t. Rahman, Islam, Rahman, §37). 

Het recht op gezinshereniging van de andere familieleden van de Unieburger is niet uitsluitend beschermd 

als afgeleid recht van het recht van vrij verkeer van de Unieburger, maar ook via de scherming van de 

eenheid van gezin in ruime zin. Verzoeker verwijs hiervoor naar Overweging 6 van de 

Burgerschapsrichtlijn (RICHTLIJN 2004/38/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 

29 april 2004). Deze geeft aan dat : 
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Teneinde de eenheid van het gezin in een verruimde betekenis te handhaven en onverminderd het verbod 

van discriminatie om reden van nationaliteit, dient het gastland de positie te onderzoeken van personen 

die niet onder de in deze richtlijn gehanteerde definitie van „familieleden" vallen en die derhalve niet 

automatisch een recht van inreis en verblijf in het gastland genieten op grond van hun nationale wetgeving, 

om na te gaan of in reis en verblijf desondanks niet aan deze personen kan worden toegekend, rekening 

houdend met hun relatie met de burger van de Unie of andere omstandigheden, zoals het feit dat zij van 

deze financieel of lichamelijk afhankelijk zijn. 

Verzoekster meent in casu dat het begrip 'familiaal leven ' in art. 8 EVRM en 'eenheid van gezin' in de 

RICHTLIJN 2004/38/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 29 april 2004 de relatie 

tussen hem en zijn partner mevrouw A.(....) insluit. Partijen waren reeds een koppel in de jaren '90 in 

Afrika, alwaar zij religieus huwden. 

Als zodanig dient te worden opgemerkt dat verwerende partij geen concreet onderzoek heeft gevoerd 

naar het gezinsleven van verzoeker. Zo werden verzoeker en zijn partner nooit aan enig interview 

onderworpen. 

Daarenboven stelt art. 8 EVRM ook dat de inmenging bij wet moet voorzien zijn, nodig zijn in een 

democratische samenleving en in het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid of het 

economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare 

feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en 

vrijheden van de anderen (d.i. wettig doel). 

In casu is er geenszins sprake van een eventueel gevaar voor de nationale veiligheid, de openbare 

veiligheid of het economisch welzijn. Noch is er sprake van wanordelijkheden en strafbare feiten of vormt 

hij een gevaar voor de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

Verzoeker heeft het recht om zich bij zijn partner in België te vestigen. Het betoog van verwerende partij 

als zou het verzoeker en zijn partner vrij staan zich beiden elders te vestigen alwaar zij legaal kunnen 

binnenkomen en verblijven of hun contacten zo in te richten dat mevrouw A.(....) in België verblijft en 

verzoeker een andere verblijfplaats zou kiezen raakt kant noch wal. 

Mevrouw A.(....) heeft de Nederlandse nationaliteit en is van rechtwege toegelaten tot een verblijf in België. 

Mevrouw A.(....) kan zich niet opnieuw in Ghana vestigen, zij heeft thans Nederlandse nationaliteit. 

Ondertussen woont verzoeker al een jaar in België, bij mevrouw A.(....).” 

 

2.16. Het door verzoeker geschonden geachte artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover 

bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale 

veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”  

 

2.17. De Raad dient in de eerste plaats na te gaan of er sprake is van een gezins- of familieleven dat 

daadwerkelijk valt onder het toepassingsgebied van artikel 8 van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of 

hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake 

is van een gezins- of familieleven, dient de Raad zich in principe te plaatsen op het tijdstip waarop de 

bestreden beslissing is genomen (EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 23 juni 2008, 

Maslov/Oostenrijk (GK), § 61). De verzoekende partij die een schending van artikel 8 van het EVRM 

aanvoert, zal vooreerst het bestaan moeten aantonen van het gezins- of familieleven waarop zij zich 

beroept, en dit op voldoende nauwkeurige wijze in achtgenomen de concrete omstandigheden van de 

zaak.  

 

De beoordeling of er al dan niet sprake is van een beschermenswaardig gezinsleven, is in wezen een 

feitenkwestie. Wat het bestaan van een gezinsleven betreft, dient vooreerst te worden nagegaan of er 

sprake is van een gezin en of in de feiten blijkt dat de persoonlijke band tussen de gezinsleden voldoende 

hecht is (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije 

(GK), § 93). Artikel 8 van het EVRM beoogt enkel de bescherming van effectief beleefde nauwe 

persoonlijke banden. De Raad stelt vast dat de beweringen van verzoeker dat zij in de jaren ’90 in Afrika 

een religieus huwelijk zouden hebben afgesloten, waarna zij elk hun eigen weg gingen en sedert 2018 

opnieuw een koppel zouden vormen niet met objectieve informatie wordt ondersteund. Het gebrek aan 

deugdelijk bewijs van het duurzaam karakter van hun relatie doet afbreuk aan het beschermenswaardig 

karakter ervan. De bewijslast ligt bij verzoeker waardoor hij de gemachtigde van de staatssecretaris geen 

gebrekkig onderzoek kan verwijten naar zijn gezinsleven. Verzoeker toont evenmin aan dat het precaire 
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‘gezinsleven’ dat hij in België heeft opgebouwd door met de referentiepersoon op hetzelfde adres 

gedomicilieerd te zijn een beschermenswaardig gezinsleven uitmaakt dat positieve verplichtingen in het 

leven zou roepen in hoofde van de gemachtigde van de staatssecretaris of deze laatste ervan zou moeten 

weerhouden hem een verwijderingsmaatregel op te leggen. 

 

Een afweging tussen enerzijds de belangen van de staat en anderzijds de belangen van verzoeker en zijn 

partner is slechts vereist indien er sprake is van een beschermenswaardig gezinsleven (cf. RvS 5 juni 

2013, nr. 223 744), wat te dezen niet het geval is. 

 

2.18. Verzoeker haalt in zijn tweede middel de richtlijn 2004/38/EG en artikel 47/1 van de 

vreemdelingenwet aan, maar slaagt er niet in aannemelijk te maken dat hij een duurzame relatie heeft en 

dus onder het toepassingsgebied van de aangehaalde bepalingen en consideransen valt. De 

gemachtigde van de staatssecretaris stelt in de beslissing nog het volgende: “Het staat beiden vrij zich 

elders te vestigen alwaar zij legaal kunnen binnenkomen en verblijven of hun contacten zo in te richten 

dat de referentiepersoon in België verblijft en betrokkene een andere verblijfplaats kiest.” Verzoeker stelt 

dat dit kant, noch wal raakt, maar hij toont niet aan dat het onmogelijk is dat de referentiepersoon zich 

vestigt op een grondgebied waar verzoeker legaal kan verblijven indien zij desgevallend een duurzame 

relatie zouden willen uitbouwen. Het gegeven dat de referentiepersoon over een geldig verblijf beschikt, 

houdt geen beletsel in om de bestreden beslissing te treffen. 

 

Er werd geen schending van artikel 8 van het EVRM aangetoond. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

2.19. In een derde ‘middel’, gericht tegen de bevelscomponent van de bestreden beslissing, voert 

verzoeker het volgende aan: 

 

“Verzoeker kan onmogelijk terugkeren naar Ghana omwille van de coronacrisis. Verzoeker stelt dat de 

grenzen aldaar gesloten zijn en hij het land niet in kan. Als zodanig dient de beslissing dd. 10.02.2021 

waarin verzoeker een bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten dan ook te worden geschorst.” 

 

2.20. De Raad stelt vast dat in het derde ‘middel’ geen rechtsregel- of beginsel wordt aangehaald die 

geschonden wordt geacht. 

 

2.21. In zoverre verzoeker van oordeel is dat hij door toedoen van de coronacrisis geen gevolg kan geven 

aan het bevel om het grondgebied te verlaten, merkt de Raad op dat verzoeker zijn bewering dat Ghana 

zijn grenzen gesloten zou hebben geenszins staaft. De eventuele tijdelijke onmogelijkheid om het bevel 

uit te voeren omwille van overmacht, betekent niet dat de gemachtigde van de staatssecretaris geen bevel 

kon afleveren aan verzoeker. 

 

Het derde middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing kan leiden. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. 

 

4. Kosten 

 

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

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 
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Artikel 2 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig mei tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 

 


