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 nr. 257 123 van 24 juni 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. DEMEYER 

Cordoeaniersstraat 17-19 

8000 BRUGGE 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Syrische nationaliteit te zijn, op 29 december 2020 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 16 oktober 2020 tot weigering van verblijf van meer dan drie 

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

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 4 januari 2021 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 31 maart 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 april 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. D´HAEYER, die loco advocaat R. DEMEYER verschijnt voor 

verzoeker en van advocaat S. VAN ROMPAEY, die  verschijnt voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 13 mei 2020 diende verzoeker een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de unie in functie van zijn Spaanse wettelijke partner op grond van artikel 40bis van de wet 

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (bijlage 19ter).  

 

Op 16 oktober 2020 weigerde de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie (hierna: de 

gemachtigde) het verblijf voor meer dan drie maanden. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

 

Dit is de bestreden beslissing, die luidt 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 13.05.2020 werd 

ingediend door: 

 

Naam: M. 

Voornaam: S. 

Nationaliteit: Syrië (Arabische Rep.) 

Geboortedatum: […]1988 Geboorteplaats: T. Q. 

Identificatienummer in het Rijksregister: […]  

Verblijvende te: […] 

 

om de volgende reden geweigerd: 

 

De betrokkene voldoet met 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. 

 

In casu heeft betrokkene een aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de 

Unie ingediend op grond van een geregistreerd partnerschap met de genaamde G. E. T. ([…]), die de 

Spaanse nationaliteit bezit. 

 

Artikel 40bis, §2, 2°, van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: “§ 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 een 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. 

 

Uit het administratief dossier blijkt alvast niet dat betrokkene en de referentiepersoon reeds 1 jaar 

samenwoonden, voor de aanvraag tot gezinshereniging werd ingediend. De registratie van de wettelijke 

samenwoonst dateert van 13.05.2020 en het verblijf in België op het adres van de referentiepersoon 

dateert van 23.03.2020. Nergens uit het dossier blijkt dat zij voorheen, desgevallend in het buitenland, 

reeds samenwoonden. Er kan dus met worden gesteld dat zij reeds 1 jaar samenwonend waren 

voorafgaand aan de aanvraag tot verblijf. Voorts blijkt niet dat er een gemeenschappelijk kind is. 

 

Voor zover betrokkenen overeenkomstig de tweede mogelijkheid wensen aan te tonen reeds twee jaar 

lang elkaar te kennen en intensieve contacten met elkaar te onderhouden, alsook elkaar minstens 3 

keer te hebben ontmoet met een minimuum van 45 dagen worden daarvan volgende documenten 

voorgelegd : 

 

- een eigen verklaring van hoe en waar ze mekaar hebben ontmoet. 

- 8 ongedateerde foto's zonder context waarop vermoedelijk beiden staan afgebeeld: aangezien er 

niet kan nagegaan worden wanneer deze foto's genomen werden, kunnen ze niet aanvaard worden als 

afdoende bewijs van het duurzame en stabiele karakter van de aangehaalde relatie tussen betrokkenen. 

Hoe ze elkaar hebben leren kennen, wat hun gemeenschappelijke interesses zijn en dergelijke kan niet 

worden achterhaald aan de hand van 8 foto’s. 

- politieverslag met aangifte diefstal van de Iphone van referentiepersoon dd. 22.08.2019. 

- aankoopbewijs Iphone (Base) + waarborgverzekering dd. 11.06.2019. 
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De duurzaamheid van de relatie en dit overeenkomstig artikel 40ter, §2, 1° van de wet van 15.12.1980 is 

onvoldoende aangetoond. Indien betrokkene, zoals hij voorhoudt, werkelijk een duurzame en stabiele 

relatie heeft met de referentiepersoon, kan van hem redelijkerwijze worden verwacht dat hij over meer 

bewijzen beschikt dan enkel foto’s die op een smartphone zijn opgeslagen, quod non in casu. 

 

Betrokkene voldoet dan ook niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40 bis van de wet van 

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

 

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

ingetrokken. 

 

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

van de gezinshereniging cumulatief zijn. Aangezien minstens één van deze voorwaarden met 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 ontvankelijkheid 

 

Ter zitting legt de raadsman van verzoeker nog bijkomende stukken neer. Het gaat om een “bijzonder 

verblijfsdocument” bijlage 35, dat werd afgegeven naar aanleiding van het indienen van een beroep bij 

de Raad met schorsende werking, zoals bepaald in artikel 39/79, § 1, tweede 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). Daarnaast legt verzoeker nog het “deelcertificaat 

van de module NT2 – breakthrough publiek” voor. Vooreerst wijst de Raad erop dat hij in het 

annulatiecontentieux zich moet plaatsen op het ogenblik van het nemen van de beslissing (beoordeling 

ex tunc). Hij mag dus in principe geen rekening houden met nieuwe stukken gevoegd bij een 

verzoekschrift (zoals in casu), noch met nieuwe stukken voorgelegd ter zitting. Bijkomend hebben de 

stukken geen relevantie voor de rechtsvraag die thans voorligt. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In zijn enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet, van 

artikel 4, derde lid en artikel 5, tweede lid van de Gezinsherenigingsrichtlijn (2003/86/EG), van artikel 8 

van het EVRM en van de materiële motiveringsplicht, van het redelijkheidsbeginsel, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van het gelijkheidsbeginsel. 

 

Hij licht het middel toe als volgt: 

 

“III.2.1 Toepasselijke wetgeving 

 

1. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij uitoefening van zijn wettelijk toezicht bevoegd om na te 

gaan of de overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of 

zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen 

(RvS. 17 januari 2007, nr. 166.860; RvS. 7 december 2001, nr. 101.624; RvV 5 juni 2009, nr. 28.348). 

 

2. 

 

Verweerster heeft haar beslissing gesteund op artikel 40bis, §2, 2° van de Vreemdelingenwet dat luidt 

als volgt: 

 

§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 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. ” 
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Deze bepaling vormt een omzetting van artikel 4, derde lid van de Gezinsherenigingsrichtlijn. (Richtlijn 

2003/86/EG VAN DE RAAD van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging) 

 

Volgens de tweede overweging van de Gezinsherenigingsrichtlijn moeten “maatregelen op het gebied 

van gezinshereniging in overeenstemming zijn met de verplichting om het gezin te beschermen en het 

gezinsleven te respecteren, die in veel internationale rechtsinstrumenten wordt opgelegd. In deze 

richtlijn worden de grondrechten en de beginselen in acht genomen die met name worden erkend in 

artikel 8 van het Europees Verdrag voor de bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden, en in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. ” 

 

Luidens de derde en vierde overweging heeft de “Europese Raad met name verklaard dat de Europese 

Unie moet zorgen voor een billijke behandeling van onderdanen van derde landen die legaal op het 

grondgebied van de lidstaten verblijven en dat een krachtiger integratiebeleid erop gericht moet zijn om 

hun rechten te verlenen en verplichtingen op te leggen die vergelijkbaar zijn met die van de burgers van 

de Europese Unie. 

 

“Gezinshereniging is een noodzakelijk middel om een gezinsleven mogelijk te maken en draagt bij tot de 

vorming van een sociaal-culturele stabiliteit die de integratie van onderdanen van derde landen in de 

lidstaten bevordert, hetgeen bovendien de mogelijkheid biedt de economische en sociale samenhang te 

versterken, een fundamentele doelstelling van de Gemeenschap die in het Verdrag is vastgelegd. ” 

 

Daarnaast kan worden verwezen naar artikel 5, tweede lid van de Gezinsherenigingsrichtlijn dat de 

voorwaarden vastlegt voor gezinshereniging met geregistreerde partners. 

 

3. 

 

Voorts kan worden verwezen naar de Burgerschapsrichtlijn (Richtlijn 2004/38/EG van 29 april 2004. 

 

Volgens vaste rechtspraak van het Hof beoogt deze Burgerschapsrichtlijn de uitoefening van het 

fundamentele en persoonlijke recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten, dat 

door artikel 21, lid 1 VWEU rechtstreeks aan alle burgers van de Unie wordt verleend, te 

vergemakkelijken en heeft deze richtlijn met name tot doel dat recht te versterken. 

(arresten van 12 maart 2014, O. en B., C-456/12, EU:C:2014:135, punt 35, en 5 juni 2018, Coman e.a., 

C-673/16, EU:C:2018:385, punt 18). 

 

Uit artikel 3, §2, a) van de Burgerschapsrichtlijn 2004/38/EG blijkt dat de Burgerschapsrichtlijn dit doel 

eveneens vooropstelt voor andere familieleden die in het land van herkomst ten laste zijn van of 

inwonen bij de burger van de Unie. 

 

Artikel 3 Burgerschapsrichtlijn: 

 

§2. Onverminderd een persoonlijk recht van vrij verkeer of verblijf van de betrokkenen vergemakkelijkt 

het gastland overeenkomstig zijn nationaal recht, binnenkomst en verblijf van de volgende personen: 

a) andere, niet onder de definitie van artikel 2, punt 2, vallende familieleden, ongeacht hun nationaliteit, 

die in het land van herkomst ten laste zijn van of inwonen bij de burger van de Unie die het verblijfsrecht 

in eerste instantie geniet, of die vanwege ernstige gezondheidsredenen een persoonlijke verzorging 

door de burger van de Unie strikt behoeven; 

 

Rekening houdende met deze doelstelling van ‘vergemakkelijking’ van de binnenkomst en het verblijf 

van familieleden van een Unieburger, dat de artikelen 40 bis en 47/2, 2° e.v. dienen te worden 

geïnterpreteerd. 

 

4. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt vervolgens in dat aan de overheid de verplichting wordt opgelegd 

haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding 

(RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel impliceert dat de administratie bij het nemen van een beslissing haar oordeel 

moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken (RvV nr. 

80.585 van 2 mei 2012). 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

 

Tenslotte is verweerster gebonden aan enkele algemene beginselen zoals enerzijds de 

motiveringsplicht als anderzijds het proportionaliteitsbeginsel in het licht van artikel 8 EVRM. 

 

5. 

 

Enerzijds heeft de motiveringsplicht tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom 

de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding 

toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Deze artikelen verplichten aldus de overheid 

in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag 

liggen en dit op een afdoende wijze. (RvS 6 september 2002, nr. 110.071 ; RvS 21 juni 2004, nr. 

132.710). 

 

In de beslissing dd. 16.10.2020 wordt er summier verwezen naar de feitelijke elementen in het dossier 

doch dit niet op een afdoende wijze. Verweerster meent - conform haar eigen onderzoek - dat niet 

afdoende is bewezen dat verzoeker en zijn partner (mevrouw) een duurzame en stabiele partnerrelatie 

onderhouden, (stuk 3) 

 

Verweerster had echter ook het Openbaar Ministerie kunnen inschakelen teneinde een uitgebreid 

administratief en/ of politioneel onderzoek uit te voeren en zich op die manier behoorlijk te informeren 

over de werkelijke omstandigheden waarin verzoeker en zijn partner verkeren. 

 

6. 

 

Anderzijds is het van belang om bij elke beslissing een toetsing te doen ten aanzien van artikel 8 EVRM. 

Art. 8 EVRM vormt geen absolute bescherming van het privé- en familieleven, doch bij afwijking van 

artikel 8 EVRM dient de afwijking wel degelijk in verhouding te staan met het nagestreefde doel 

(evenredigheidsbeginsel). 

 

Art. 8 EVRM maakt immers een fundamenteel mensenrecht uit, waarvan slechts zeer beperkt kan van 

worden afgeweken. Hiertoe stelt artikel 8, lid 2 EVRM: 

 

“Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan m.b.t. de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is 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 anderen.” 

 

Bij een vermeende schending van artikel 8 EVRM dient het Hof te onderzoeken of: 

 

- de inmenging van de overheid in het gezinsleven is voorzien in de wet ; 

- de inmenging van de overheid in het gezinsleven een legitiem doel dient ; 

- de inmenging van de overheid in het gezinsleven noodzakelijk is in een democratische samenleving.  

 

Er dient benadrukt dat deze afwegingen telkenmale specifiek op de concrete casus dienen toegepast te 

worden, waarbij telkenmale uitdrukkelijk gemotiveerd dient te worden waarom de bewuste inbreuk op 

artikel 8 EVRM al dan niet noodzakelijk is in een democratische samenleving. 

 

“Een tweede criterium , ook het meest gehanteerde, is dat van de proportionaliteit. Hier is het de 

essentiële vraag of er een redelijke verhouding bestaat tussen de aantasting van het recht enerzijds en 

de legitieme doelstelling die nagestreefd wordt anderzijds. Hoe sterker deze laatste is, hoe groter de 

inbreuk kan zijn. Uiteraard is deze afweging zeer moeilijk, zelfs subjectief. De introductie van het 

proportionaliteitscriterium heeft voor- en nadelen. Als nadeel beschouwen we de mogelijkheid om op 

grond ervan grondrechtenvraagstukken terug te brengen tot problemen van belangenafweging. Daarbij 

wordt dan soms uit het oog verloren dat niet alle belangen gelijkwaardig zijn en dat grondrechterlijke 

belangen in elke afweging zwaar moeten wegen. (...) 

 

Recentelijk schijnt het Hof een nieuw criterium te hebben geïntroduceerd, met name dat van de 

subsidiariteit. De overheid dient inbreuken op de rechten van burgers zoveel mogelijk te minimaliseren 

door alternatieve oplossingen te vergelijken en vervolgens te trachten haar doelen te bereiken ‘in the 

least onerous way as regards human rights’. 
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(P. DE HERT, “Artikel 8. Recht op privacy”, in Handboek EVRM, VANDELANOTTE, J. en HAECK, Y. 

(eds.), Antwerpen, Intersentia, 2004, p. 720) 

 

Op geen enkele wijze toont verweerster aan, laat staan dat hij motiveert, of aan deze 

proportionaliteitstoets van art. 8 EVRM is voldaan. 

 

“Daarentegen kan noch uit de bestreden beslissing, noch uit het administratief dossier worden afgeleid 

dat er voor verzoeker eveneens concrete afweging van zijn individuele belangen, zoals vereist door 

artikel 8 van het EVRM, heeft plaatsgehad. ” (RvV nr. 125.837 van 20 juni 2014, T. Vreemd. 2014, p. 

413) 

 

Artikel 8 EVRM komt in casu des te meer in het gedrang door het gegeven dat verweerster perfect op 

de hoogte is van het feit dat verzoeker wettelijk samenwoont te Brugge met zijn partner/vriendin, 

mevrouw T. G.L. 

 

III.2.2 Toepassing 

 

1. 

 

Verzoeker voldoet wel degelijk aan de voorwaarden overeenkomstig artikel 40bis, §2, 2° van de 

Vreemdelingenwet: 

 

§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 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. ” 

 

In casu werden de voorgelegde bewijzen niet op zorgvuldige wijze in rekening gebracht, rekening 

houdende met de doelstelling van de burgerschaps- en gezinshereningsrichtlijn op grond waarvan men 

de gezinshereniging met een Unieburger zoveel als mogelijk tracht te vergemakkelijken. 

 

2. 

 

Het duurzaam en stabiel karakter van een relatie zoals verwoord in artikel 40bis §2, 2° van de 

Vreemdelingenwet kan op verschillende wijzen worden aangetoond. 

 

Ten eerste geldt de situatie als partners gedurende minstens één jaar kunnen bewijzen, voorafgaand 

aan de aanvraag, dat zij onafgebroken in België of een ander land te hebben samengewoond. 

 

Ten tweede is het duurzaam en stabiel karakter van een relatie aangetoond 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; 

 

De derde situatie is het geval waarin de partners een gemeenschappelijk kind hebben. 

 

3. 

 

Verzoeker valt onder de tweede situatie, aangezien hij een duurzame en affectieve liefdesrelatie heeft 

sinds februari 2018 met mevrouw T. G. E. 

 

Verzoeker kennen elkaar al sedert februari 2018. Tijdens één de familiebezoeken in februari 2018, 

leerde verzoeker mevrouw T. G. E. kennen. 

 

T. G. E. heeft de Spaanse nationaliteit en mag zich als Unieburger aldus vrij verplaatsen binnen de 

Europese Unie. Zij heeft zich sedert geruime tijd gevestigd in Brugge, alwaar zij eerst werkte in het 

restaurant B. van de broer van verzoeker en nadien tewerkgesteld werd een hotel in Blankenberge 

middels interimcontracten. 
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In dat restaurant leerden verzoeker en mevrouw T. G. E. elkaar voor het eerst kennen. 

 

Na dat eerste bezoek, bleven verzoeker en mevrouw T. G. E. het contact onderhouden en werden de 

twee een koppel. 

 

Verzoeker en mevrouw T. G. E. gingen vanaf dan regelmatig op reis naar België dan wel Spanje alwaar 

zij bij elkaar logeerden: 

 

- In februari 2018 was verzoeker twee weken bij mevrouw T. G.L.; 

- In juni 2018 was verzoeker één week bij mevrouw T. G.L.; 

- In juli 2019 was mevrouw T. G.L. één maand bij verzoeker in Spanje in Leon; 

 

Sinds februari 2020 verblijft verzoeker op voortdurende wijze in België, Brugge bij mevrouw T. G.L. 

alwaar zij samen wonen te 8000 Brugge, (…) 

 

Verzoeker legde een aankomstverklaring af (met nummer 2020-00045) voor de gemachtigde van de 

Stad Brugge op 27.02.2020. (stuk 6) 

 

Verzoeker is niet meer teruggekeerd naar Spanje. Mede gelet op de acute noodsituatie in Spanje in het 

voorjaar van 2020 omwille van de coronapandemie kon verzoeker niet terugkeren naar Spanje. 

Aangezien verzoeker en mevrouw T. G.L. al geruime tijd een relatie hadden, besloten zij om hun leven 

op duurzame wijze uit te bouwen in Brugge. 

 

4. 

 

Verzoeker bewijst de duurzame partnerrelatie aan de hand van verschillende foto’s, die allen op 

verschillende momenten zijn genomen en die aantonen dat er sprake is van een oprechte liefdesrelatie. 

De foto’s zijn genomen bij hen thuis, op wandeling, in de sportschool, bij vrienden, op restaurant, etc.. 

Op deze foto’s is een stralend koppel te zien. (stuk 14) 

 

Verweerster kent echter geen enkele bewijswaarde toe aan de voorgelegde foto’s alwaar deze bij de 

neerlegging van de verklaring tot wettelijke samenwoonst niet gedateerd waren. 

 

Middels dit beroepschrift legt verzoekschrift bewijs neer van de data van de foto’s, waaruit duidelijk blijkt 

dat de foto's over een lange en voortdurende periode zijn genomen en aldus meer dan een 

momentopname zijn. De foto’s zijn van februari 2018 tot en met december 2020. (stuk 14) 

 

Daarnaast legt verzoeker ook het proces-verbaal neer van diefstal van de gsm van zijn partner, waarop 

de oudere foto's te vinden zijn. (stuk 15) 

 

5. 

 

Het bewijs van een duurzame partnerrelatie kan aan de hand van alle middelen van recht, met inbegrip 

van getuigenverklaringen. 

 

Verzoeker legt verschillende verklaringen voor samen met hun beëdigde vertaling, die voor zich 

spreken. De familie van zowel verzoeker als die van zijn partner verklaren dat de twee een zeer goede 

relatie hebben en ze allebei samen in Brugge wonen. Ze kunnen geen slecht woord zeggen over 

verzoeker als schoonzoon, integendeel, (stukken 16 en 17) 

 

Daarnaast wordt er een notariële akte van bekendheid neergelegd met bewijs van burgerlijke staat van 

verzoeker als alleenstaande, (stukken 18 en 19) 

 

Er ligt tevens een eigen verklaring voor van mevrouw T. G.L.. (stuk 20) 

 

6. 

 

Daarnaast dient er rekening te worden gehouden met het feit dat verzoeker en zijn partner ondertussen 

hier hun leven hebben opgebouwd. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 8 

Verzoeker is aan het werk in een restaurant “(…)” te Brugge, (stuk 11 ) 

 

Daarnaast volgt hij tevens een integratiecursus om zijn Nederlands verder onder de knie te krijgen, (stuk 

12) Dit bewijst dat verzoeker hier is ingeburgerd en dat een weigering van het verblijf de 

gezinshereniging met zijn partner en het uitbouwen van een gezin in de weg staat. 

 

De Raad zal tot de vaststelling moeten komen dat verweerster niet is uitgegaan van de correcte feitelijke 

gegevens, waarna verweerster manifest onzorgvuldig tot haar beoordeling is gekomen. Indien zulks wel 

gebeurd zou zijn, zou immers duidelijk zin dat verzoeker en zijn partner wel degelijk een duurzame en 

stabiele partnerrelatie onderhouden. 

Gelet op alle bovenstaande dringt de verbreking van de bestreden beslissing zich ten stelligste op.” 

 

Vooreerst merkt de Raad op dat verzoeker niet toelicht op welke wijze het gelijkheidsbeginsel wordt 

geschonden door de bestreden beslissing. Het komt verzoeker toe dit concreet toe te lichten. Nu hij dit 

heeft nagelaten, is dit onderdeel van het middel onontvankelijk. 

 

Waar verzoeker de schending aanvoert van artikel 4, derde lid en artikel 5, tweede lid van de Richtlijn 

2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging (hierna: de 

gezinsherenigingsrichtlijn), stipt de Raad aan dat deze richtlijn niet van toepassing is in deze zaak. Het 

betreft immers een aanvraag om gezinshereniging door verzoeker, een derdelander, als familielid van 

een Unieburger, zijn Spaanse wettelijke partner die gebruik heeft gemaakt van haar recht op vrij 

verkeer. De gezinsherenigingsrichtlijn heeft enkel betrekking op de uitoefening van het recht op 

gezinshereniging door onderdanen van derde landen in functie van onderdanen van derde landen (de 

artikelen 1 en 2 van deze richtlijn). Ook verweerder gaat er in de nota aan voorbij dat de 

gezinsherenigingsrichtlijn thans niet aan de orde is. Dit onderdeel van het middel is eveneens 

onontvankelijk.  

 

Verder valt verzoeker wel onder het toepassingsgebied van de richtlijn 2004/38/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 

grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van 

Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 

72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (hierna de 

Burgerschapsrichtlijn). Hij verzoekt immers om gezinshereniging met een Unieonderdaan, die gebruik 

heeft gemaakt van haar vrij verkeer, nl. de Spaanse wettelijke partner die zich in België heeft gevestigd. 

Verzoeker valt dan ook onder artikel 3, eerste lid van de Burgerschapsrichtlijn die stelt: “Deze richtlijn is 

van toepassing ten aanzien van iedere burger van de Unie die zich begeeft naar of verblijft in een 

andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit bezit, en diens familieleden als gedefinieerd in artikel 

2, punt 2), die hem begeleiden of zich bij hem voegen.” Verzoeker verwijst evenwel verkeerdelijk naar 

artikel 3, tweede lid, a van de Burgerschapsrichtlijn, dat betrekking heeft op “andere familieleden” en 

verkeerdelijk naar artikel 47/2 van de Vreemdelingenwet dat hiervan de omzetting vormt. De 

Burgerschapsrichtlijn maakt immers een onderscheid tussen degenen die een “persoonlijk recht van vrij 

verkeer hebben”, de directe begunstigden van de Richtlijn, zoals bepaald in artikel 2, punt 2 waar 

verzoeker onder valt en dan de “andere, niet onder de definitie van artikel 2, punt 2, vallende 

familieleden” waarvoor geen “recht” op gezinshereniging bestaat maar waarvoor de lidstaat louter 

overeenkomstig zijn nationaal recht, de binnenkomst en verblijf moet “vergemakkelijken”. Verzoeker 

heeft bovendien geen enkel belang bij het verwijzen naar minder gunstige regelgeving dan de 

regelgeving die op hem van toepassing is. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

om 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 haar 

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

grond daarvan niet in kennelijke onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Betreffende de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel, merkt de Raad op dat het 

redelijkheidsbeginsel de Raad niet toestaat het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat 

oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 

82.301). 
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Aangaande de opgeworpen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, wijst de Raad erop dat 

voornoemd beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissing op een zorgvuldige wijze voor te 

bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411, RvS 14 februari 

2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie 

bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin 

vervatte dienstige stukken.  

 

Het onderzoek naar de materiële motiveringsplicht, naar het redelijkheidsbeginsel en naar het 

zorgvuldigheidsbeginsel gebeurt in het licht van de toepasselijke wetsbepaling, zijnde artikel 40bis van 

de Vreemdelingenwet, waarvan verzoeker ook de schending aanvoert. 

 

Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“§ 1. 

 

Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in wetten of Europese verordeningen waarop de 

familieleden van de burger van de Unie zouden kunnen aanspraak maken, zijn de hiernavolgende 

bepalingen op hen van toepassing. 

 

§ 2. 

 

Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd : 

 

1°[…]; 

 

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;” 

 

Verzoeker erkent zelf dat de eerste en derde mogelijkheid om het duurzaam en stabiel karakter van zijn 

relatie aan te tonen, niet op hem van toepassing zijn. Hij meent wel dat hij voldoet aan de voorwaarde 

dat hij kan bewijzen dat hij zijn Spaanse partner sedert ten minste twee jaar, voorafgaand aan de 

aanvraag, kent en het bewijs levert 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.  

 

Verzoeker haalt daarbij aan dat dat hij zijn Spaanse partner reeds kent sedert februari 2018 en licht toe 

hoe ze elkaar in een restaurant in Brugge hebben leren kennen. Verzoeker verklaart dat hij in februari 

2018 twee weken bij zijn Spaanse partner was, in juni 2018 nogmaals een week en in juli 2019 nog een 

maand. Daarnaast stipt verzoeker aan dat hij sedert februari 2020 op voortdurende wijze bij zijn 

Spaanse partner in Brugge verblijft. Hij verwijst daarbij naar zijn aankomstverklaring van 27 februari 

2020.  

 

De Raad moet echter vaststellen dat hoewel verzoeker kan aantonen dat zijn ontmoetingen met zijn 

Spaanse partner in totaal meer dan 45 dagen hebben betroffen voorafgaand aan de aanvraag, nu de 

gemachtigde aanneemt dat hij op het adres van zijn partner verblijft sedert 23 maart 2020, dan nog kan 
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verzoeker niet aantonen dat hij zijn partner reeds sedert twee jaar voorafgaand aan de aanvraag, dus 

sedert 13 mei 2018 kent. Verzoeker verklaart wel dat hij in februari 2018 twee weken was bij zijn 

Spaanse partner, in juni 2018 nogmaals een week en in juli 2019 nog een maand, maar heeft niets 

voorgelegd aan de gemachtigde om die data aan te tonen. De gemachtigde kon op redelijke en 

zorgvuldige wijze vaststellen dat de voorgelegde foto’s ongedateerd zijn, zodat niet kan nagegaan 

worden wanneer die foto’s genomen werden. De data zijn echter cruciaal om aan te tonen dat men 

elkaar al kent sedert 13 mei 2018. Verzoeker betwist niet dat de foto’s niet gedateerd zijn. Hij wijst er 

enkel op dat die foto’s op verschillende momenten zijn genomen zijnde thuis, op wandel en op 

restaurant en er een stralend koppel is te zien. Ook al komt die beschrijving overeen met wat er op de 

foto’s te zien is, doet dit geen afbreuk aan de vaststelling dat men onmogelijk kan weten wanneer deze 

foto’s werden genomen. Verzoeker legt thans bij het verzoekschrift van bepaalde van de foto’s die 

eerder aan de gemachtigde werden voorgelegd een gedateerde versie voor. Daarnaast worden ook nog 

nieuwe getuigenverklaringen, een notariële akte van bekendheid met bewijs van de burgerlijke staat van 

verzoeker als alleenstaande en een eigen verklaring van zijn Spaanse partner gevoegd. Echter, zoals 

de Raad supra onder rechtspleging heeft aangehaald, mag hij in het kader van dit beroep enkel 

rekening houden met de elementen die op het moment van het nemen van de beslissing voorlagen. De 

nieuwe stukken mogen thans niet in de beoordeling betrokken worden. De Raad stipt aan dat verzoeker 

wel de mogelijkheid heeft op basis van de gedateerde foto’s en overige documenten een nieuwe 

aanvraag in te dienen. Hierbij weze ten overvloede vermeld dat de bewijswaarde van 

getuigenverklaringen zeer relatief is en de Raad ook de relevantie van een voormalig bewijs van 

burgerlijke staat als alleenstaande van verzoeker niet inziet, nu de aanvraag juist steunt op het feit dat 

hij een wettelijke samenwoning heeft afgesloten met zijn Spaanse partner.  

 

Verder wijst verzoeker op het proces-verbaal van diefstal van de gsm van zijn partner waarop oudere 

foto’s zouden te vinden zijn. In het administratief dossier bevindt zich inderdaad een PV van diefstal van 

een gsm van de Spaanse partner van 22 augustus 2019. De Raad acht het niet kennelijk onredelijk, 

noch onzorgvuldig dat de gemachtigde dit PV niet aanvaardt als bewijs dat verzoeker zijn partner reeds 

kent sedert 13 mei 2018. Met een PV van diefstal van een gsm kan verzoeker immers niet bewijzen dat 

die gsm foto’s bevatte van hem en zijn partner. Hoe dan ook, en ten overvloede, blijkt dit PV te dateren 

van augustus 2019 terwijl verzoekers, omwille van de datum van de aanvraag, foto’s of ander bewijs 

van hun relatie moeten voorleggen vanaf 13 mei 2018.  

 

Verder stipt verzoeker aan dat er rekening moet gehouden worden met het feit dat verzoeker en zijn 

partner ondertussen hun leven hebben opgebouwd. Verzoeker is aan het werk in een restaurant in 

Brugge en volgt een integratiecursus om het Nederlands verder onder de knie te krijgen. Hij legt 

dienaangaande opnieuw nieuwe stukken voor om aan te tonen dat hij is ingeburgerd en dat een 

weigering van verblijf de gezinshereniging met zijn partner en het uitbouwen van een gezin in de weg 

staat. Verzoeker stelt dat de Raad tot de vaststelling zal moeten komen dat de gemachtigde niet van de 

correcte feitelijke gegevens is uitgegaan en hij en zijn partner wel degelijk een duurzame en stabiele 

partnerrelatie onderhouden.  

 

Zoals blijkt uit de motieven van de beslissing, steunt deze volledig op het dragend motief dat niet is 

aangetoond dat verzoeker en zijn Spaanse partner elkaar sedert ten minste twee jaar, voorafgaand aan 

de aanvraag, kennen. Het feit dat verzoeker met succes inspanningen heeft gedaan om werk te vinden 

en verder nu nog nieuwe stukken voorlegt om aan te tonen dat hij werkt aan zijn integratie (met de 

nieuwe stukken kan de Raad geen rekening houden) is echter irrelevant in het kader van het 

determinerend motief van de beslissing. Ook al zijn de inspanningen van verzoeker positief, toch ziet de 

Raad niet hoe deze elementen het stabiel en duurzaam karakter van een relatie kunnen aantonen in het 

licht van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet. De Raad volgt verzoeker dan ook niet dat de 

gemachtigde een verkeerde feitenvaststelling heeft gedaan.  

 

Tot slot voert verzoeker ook de schending aan van artikel 8 van het EVRM. Na een theoretische 

uiteenzetting stelt hij dat de gemachtigde niet heeft gemotiveerd over artikel 8 van het EVRM en geen 

proportionaliteitstoets heeft gedaan. Hij stelt dat deze verdragsbepaling des te meer in het gedrang komt 

door het gegeven dat de gemachtigde op de hoogte is van het feit dat verzoeker wettelijk samenwoont 

met zijn partner in Brugge. 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

 

‘1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  
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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.’  

 

Hoewel deze bepaling geen uitdrukkelijke procedurele waarborgen bevat, stelt het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens dat de besluitvormingsprocedure die leidt tot maatregelen die een inmenging 

uitmaken op het privé- en gezinsleven, billijk moet verlopen en op passende wijze rekening moet 

houden met de belangen die door artikel 8 van het EVRM worden gevrijwaard. Dit geldt zowel voor 

situaties van een weigering van voortgezet verblijf (EHRM 11 juli 2000, nr. 29192/95, Ciliz v. Nederland, 

par. 66) als voor situaties van een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 juli 2014, nr. 52701/09, 

Mungenzi v. Frankrijk, par. 46; EHMR 10 juli 2014, nr; 2260/10, Tanda-Muzinga v. Frankrijk, par. 68). 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of 

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

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

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

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

De Raad kijkt in eerste instantie na of verzoeker een beschermingswaardig gezinsleven aanvoert in de 

zin van het EVRM,  vooraleer te onderzoeken of een inbreuk werd gepleegd op het recht op respect 

voor het gezinsleven door het nemen van de bestreden beslissing. Het waarborgen van een recht op 

respect voor het gezinsleven, veronderstelt immers vooreerst het bestaan van een gezinsleven dat 

beschermingswaardig is onder artikel 8 van het EVRM.  

 

De Raad merkt op dat uit de bewoordingen van artikel 8 van het EVRM niet blijkt dat deze 

verdragsbepaling een uitdrukkelijke motiveringslicht inhoudt. 

Verder blijkt in casu wel dat verzoeker samenwoont met zijn Spaanse partner maar blijkt uit het 

voorgaande dat hij er niet in geslaagd is om het stabiel en duurzaam karakter van zijn relatie afdoende 

te bewijzen. In dergelijke situatie dient de gemachtigde ook niet over te gaan tot een 

proportionaliteitstoets of een fair balance toets. Het is hierbij niet onbelangrijk dat de gemachtigde geen 

bevel heeft opgelegd om het grondgebied te verlaten. In een dergelijke situatie toont verzoeker niet aan 

dat de gemachtigde de voorwaarden van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet had moeten opzij 

zetten in het licht van het bepaalde in artikel 8 van het EVRM. Verder weze herhaald dat verzoeker de 

mogelijkheid heeft om in het kader van een nieuwe aanvraag gedateerde foto’s voor te leggen. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van het redelijkheidsbeginsel, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel of van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet blijkt niet. Evenmin wordt de 

schending van artikel 8 van het EVRM aangenomen. 

 

Het enig middel is deels onontvankelijk, deels ongegrond. 

 

4. Kosten 

 

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

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
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Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van verzoeker. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig juni tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 

 

 

 

 

 

  

 


