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 nr. 51 826 van 29 november 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Australische nationaliteit te zijn, op 8 september 2010 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 3 juni 2010 tot beëindiging van het verblijfsrecht met 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21). 

 

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 regelmatig gewisselde memories en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 13 oktober 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 november 

2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat V. VANNEUVILLE 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE VYVER, die loco advocaten E. 

MATTERNE en N. LUCAS HABA verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster diende op 7 januari 2009 bij de Belgische ambassade te Canberra een aanvraag in tot 

afgifte van een visum type D. 

 

1.2. Op 6 februari 2009 besliste de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

om een visum toe te staan met het oog op een verblijf van één jaar in het kader van een werkvakantie. 

 

1.3. Verzoekster werd na haar binnenkomst in het Rijk op 24 februari 2010 in het bezit gesteld van een 

A-kaart. 
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1.4. Op 23 september 2009 legde verzoekster samen met een Belgische man een verklaring tot 

wettelijke samenwoning af. Zij diende dezelfde dag, in functie van haar Belgische partner, tevens een 

aanvraag in tot afgifte van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. 

 

1.5. Verzoekster werd op 29 oktober 2009 in het bezit gesteld van een F-kaart. 

 

1.6. Op 14 mei 2010 verklaarden verzoekster en haar partner over te gaan tot de beëindiging van de 

wettelijke samenwoning in onderlinge overeenstemming op basis van artikel 1476 van het Burgerlijk 

Wetboek. 

 

1.7. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nam op 3 juni 2010 de 

beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht met bevel om het grondgebied te verlaten. Deze 

beslissing, die verzoekster op 9 augustus 2010 ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 54 (1) van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt een einde 

gesteld aan het recht op verblijf van (T. A. L.), geboren te Brisbane op 14.06.1990, van Australische 

nationaliteit.  

 

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

 

Reden van de beslissing:  

Art 42 quater §1,4° van de wet van 15.12.1980  

De verklaring van wettelijke samenwoonst, afgesloten op 23.09.2009, werd stopgezet op 14.05.2010” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert in een enig middel de schending aan van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 

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

van artikel 42quater, § 4, 4°, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grond-

gebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) 

en van de zorgvuldigheidsverplichting. 

 

Zij verstrekt volgende toelichting: 

 

“Bij het nemen van een bestuurshandeling dient de overheid rekening te houden met alle elementen uit 

het dossier, zowel in rechte als in feite. 

 

Verzoekster kan moeilijk akkoord gaan met de motivering genomen op 3 juni 2010. 

 

Verzoekster is meermaals het slachtoffer geweest van huiselijk geweld gepleegd door haar partner de 

heer (D. B. J.) doch is door druk van de familieleden van de heer (D. B. J.) nooit klacht gaan neerleggen 

bij de politie. 

 

Op 11 mei 2010 heeft de heer (D. B. J.) verzoekster vervolgens op straat gezet en haar gedwongen 

samen een einde te stellen aan de wettelijke samenwoonst. (stuk 7) 

 

Verzoekster is vervolgens derhalve de mening toegedaan dat zij zich in de uitzonderingsituatie bevindt 

zoals vermeld in artikel 42quater § 4, 4° van de wet van 15 december 1980. 

 

Verzoekster is reeds tewerkgesteld in België sinds 2 februari 2010 bij het KTA1 te Aalst en dit met een 

arbeidsovereenkomst voor startbanen. De werkgever van verzoekster is uiterst tevreden van de 

werkzaamheden van verzoekster. De werkgever van verzoekster is zelfs zo tevreden dat zij verzoekster 

niet wensen te verliezen als arbeidskracht en vervolgens een aanvraag hebben ingediend om een haar 

als vreemde werknemer te mogen tewerkstellen, gelet nu op de bestreden beslissing uitgaande van 

verwerende partij d.d. 03.06.2010. (stuk 8, 12, 14 en 16) 
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Verzoekster kan reeds sinds februari 2010 en tot op heden in haar eigen onderhoud voorzien en is 

tewerkgesteld als werknemer. 

 

Verzoekster is alsmede volledig in orde met de ziektenkostenverzekering en is aangesloten bij de 

socialistische mutualiteit. (stuk 17) 

 

Verzoekster is derhalve de mening toegedaan dat aan alle voorwaarden van artikel 42quater § 4, 4° van 

de Wet van 15 december 1980 voldaan zijn en kan zich derhalve niet akkoord verklaren met de 

bestreden beslissing uitgaande van de verwerende partij d.d. 3 juni 2010 waarbij de verwerende partij 

niet is nagegaan of verzoekster zich niet in één van de situaties bevond zoals vermeld in artikel 

42quater § 4 van de Wet van 15 december 1980. 

 

Artikel 42quater § 5 van de wet van 15 december 1980 kent aan de minister of diens gemachtigde een 

controlebevoegdheid toe en bepaalt dat de minister of diens gemachtigde kan controleren of aan de 

naleving van de voorwaarden voor de uitoefening van het verblijfsrecht voldaan is. 

 

In casu heeft de verwerende partij nagelaten om na te gaan of verzoekster niet in één van de situaties 

bevond zoals vermeld in artikel 42quater § 4. De verwerende partij heeft geen navraag gedaan bij 

verzoekster omtrent de reden van het einde van de wettelijke samenwoonst. 

 

Uit het dossier van verzoekster blijkt dat zij reeds jarenlang een relatie heeft met de heer (D. B. J.), 

zodoende het derhalve toch verdacht is dat zij na één jaar samenwoonst met de heer (D. B. J.) de 

gezame(n)lijke woonst verlaat.  

 

Verwerende partij is gebonden door de zorgvuldigheidsplicht: men moet handelen zoals elk normaal, 

voorzichtig en vooruitziend persoon dat zou doen, of met andere woorden zoals dat redelijkerwijze mag 

verwacht worden van een persoon en een overheid die zich in dezelfde omstandigheden bevindt. 

 

Overeenkomstig de zorgvuldigheidsplicht moet de overheid haar beslissingen met zorgvuldigheid 

voorbereiden en beslissen. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het bestuur de verplichting op om 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 zorgvuldigheidsbeginsel legt dus aan de verwerende partij de verplichting op haar beslissingen op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te staven op een correcte feitenvinding. Uit de stukken blijkt 

zeer duidelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris tot haar conclusie is gekomen op basis van 

een niet-correcte interpretatie van de feitelijke omstandigheden. 

 

De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel is om die reden voldoende bewezen, alsmede de 

schending van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen en artikel 42quater van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.” 

 

2.2. Verweerder antwoordt als volgt: 

 

“(…) Verwerende partij stelt vast dat verzoekster niet ontkent dat de samenwoonst een einde heeft 

genomen op 14 mei 2010. Het motief zoals weergegeven in de bestreden beslissing staat derhalve niet 

ter discussie. 

 

Verzoekster beweert dat zij het slachtoffer is geweest van huishoudelijk geweld en dat daardoor de 

samenwoonst werd stopgezet. 

 

Verwerende partij merkt op dat van deze beweringen zelfs geen begin van bewijs werd aangebracht 

door verzoekster. In het administratieve dossier zijn alleszins geen sporen terug te vinden van een 

klacht bij de politie of enig ander document dat de beweringen van verzoekster kan staven. 

 

Verzoekster beweert in die context gemanipuleerd te zijn geweest door de familieleden van haar 

partner, maar ook van deze uitlatingen liggen zelfs niet de minste bewijzen voor. Verzoekster onder-
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bouwt haar verklaringen niet met concrete feiten en bewijzen, waardoor wat ze zegt onmogelijk kan 

worden gecontroleerd op waarheid en authenticiteit. 

 

Het is nochtans aan verzoekster om met feiten en bewijzen te komen, die aantonen dat er in het 

verleden inderdaad sprake was van huishoudelijke spanningen en geweld, en dat dat geweld geleid 

heeft tot een breuk tussen de partners. Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij het 

slachtoffer Is geweest van huishoudelijk geweld. Het blijft bij vage beweringen, waarvan niet het minste 

bewijs werd aangeleverd. 

 

Dat verzoekster werk heeft gevonden, hier geïntegreerd is en in haar eigen levensonderhoud kan 

voorzien, is in het licht van de voorliggende beslissing niet relevant. Verzoekster heeft haar verblijfs-

rechten immers te danken aan haar voormalige samenwoonst met haar Belgische partner. Nu die 

samenwoonst een einde heeft genomen, kan het ook niet anders dan dat er een einde wordt gesteld 

aan de verblijfsrechten van verzoekster. 

 

Verzoekster heeft nooit initiatief genomen om een aanvraag om machtiging tot verblijf te doen op basis 

van haar tewerkstelling in ons land. Althans, in het administratieve dossier zijn geen sporen te vinden 

van een dergelijke administratieve demar(ch)e door verzoekster. 

 

Uit niets dat verzoekster aanbrengt blijkt dat de beslissing onzorgvuldig zou zijn, en dat niet met alle 

feiten en omstandigheden rekening werd gehouden. 

 

“De zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren over alle 

relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen (R.v.St., nr. 107.624, 11 

juni 2002).” 

(RVV nr. 10.917, 30 augustus 2007, dossiernr. 2007-07-628) 

 

De verwerende partij concludeert dat de bestreden beslissing wel degelijk afdoende werd gemotiveerd, 

en dit zowel in feite als in rechte. 

 

De verwerende partij merkt op dat verzoekende partij de motieven van de beslissing schijnt te kennen, 

vermits zij ze aanvecht in het verzoekschrift. Aan de formele motiveringsplicht werd derhalve voldaan. 

 

"Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. (zie o.a. R.v.St., nr, 167.407, 2 

februari 2007; R.v.St., nr. 167.411, 2 februari 2007). De verzoekende partij voert bijgevolg de schending 

van de materiële motiveringsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur aan, zodat dit 

onderdeel van het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht," (R.V.V., nr. 14.261 van 29 november 

2007) 

 

"Wat betreft de ingeroepen schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991 dient te worden gesteld dat de motieven van de bestreden beslissing op 

eenvoudige wijze in die beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekster er kennis van heeft 

kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de 

beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte beschikt. 

Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 

2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477).  

(R.V.V, arrest nr. 21.513 van 16 januari 2009) 

 

De beslissing is derhalve afdoende formeel gemotiveerd. 

 

In de mate dat verzoekende partij van oordeel is dat de materiële motiveringsplicht met voeten getreden 

werd, heeft de verwerende partij de eer te antwoorden dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

zich niet in de plaats kan stellen van de administratieve overheid. 

 

Hiervoor kan verwezen worden naar rechtspraak van de Raad van State, die in casu, mutatis mutandis 

van toepassing is: 

 

“Overwegende dat het bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet tot de bevoegdheid van 

de Raad van State behoort zijn beoordeling van de gegrondheid van het dringend beroep in de plaats te 

stellen van die van de administratieve overheid; dat de Raad van State in de uitoefening van zijn 
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wettelijk toezicht enkel bevoegd is na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van het dringend 

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

grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen." (R.v.St., arrest nr. 139.590 dd. 

20 januari 2005; 16.443 CGV - BBWT) (R.v.St., arrest nr. 163.382 dd. 10 oktober 2006, Staatsraad 

Adams, G/A 147.167/XIV-18.551) 

 

"Overwegende, in de mate dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing 

inhoudelijk aanvecht en aldus de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, dat het bij de 

beoordeling daarvan niet tot de bevoegdheid van de Raad van State behoort zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid; dat de Raad van State in de uitoefening van 

zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd is 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 

onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen." 

(R.v.St., arrest nr. 164.103 dd. 25 oktober 2006, Staatsraad Adams, G/A 144.344/XIV-17.680) 

 

Verwerende partij is derhalve van oordeel dat de beslissing afdoende werd gemotiveerd, en dit zowel in 

feite als in rechte. Verzoeksters beweringen kunnen hieraan geen afbreuk doen. 

 

Het enige middel is niet gegrond. 

 

In iedere hypothese kan de uiteenzetting van verzoekende partij niet leiden tot de nietigverklaring van 

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

de bestreden beslissing een hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm 

overtreden, hetzij een overschrijding of afwending van de macht inhouden.” 

 

2.3. In haar repliekmemorie stelt verzoekster nog het volgende: 

 

“1. 

De verwerende partij vermeldt in haar nota met opmerkingen dat verzoekster nooit enig initiatief 

ondernomen heeft om een aanvraag om machtiging tot verblijf te doen op basis van haar tewerkstelling 

in ons land. 

 

Niets is minder waar. Verzoekster vroeg reeds eind mei/begin juni 2010 een arbeidskaart aan op basis 

van haar tewerkstelling teneinde een statuutwijziging te kunnen aanvragen. Verzoekster ontving echter 

vanuit het Vlaams Subsidieagentschap voor werk en sociale economie het antwoord dat haar verzoek 

niet kon toegekend worden gelet op het feit dat zij vrijgesteld is als echtgenote van een Belg. 

 

Verzoekster heeft wel degelijk getracht om een statuutwijziging aan te vragen. (stuk 18) 

 

De werkgever van verzoekster heeft nadien opnieuw een aanvraag arbeidsvergunning ingediend voor 

verzoekster, doch deze werd geweigerd. Hiertegen werd reeds door de werkgever van verzoekster 

beroep aangetekend en wacht thans op de beslissing. (stuk 19) 

 

2. 

Bovendien heeft verzoekster in haar gedinginleidende verzoekschrift gemeld waarom zij geen klacht 

heeft neergelegd bij de politie lastens de heer (D. B. J.) wegens het huiselijk geweld waarvan zij het 

slachtoffer is geweest, m.n. omwille van de druk uitgeoefend door de heer (D. B.) zelf en diens 

familieleden om dit niet te doen. 

 

Het spreekt derhalve voor zich dat verzoekster vervolgens geen bewijzen kan voorbrengen van het 

huiselijk geweld waarvan zij slachtoffer is geweest, 

 

Uit het dossier van verzoekster blijkt dat zij reeds jarenlang een relatie heeft met de heer (D. B. J.), 

zodoende het derhalve toch verdacht is dat zij na één jaar samenwoonst met de heer (D. B. J.) de 

gezame(n)lijke woonst verlaat. 

 

Dit had vragen moeten doen rijzen bij de verwerende partij. 

 

De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel is om die reden volgens verzoekster voldoende 

bewezen.” 
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2.4.1. De Raad merkt op dat artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 voorziet dat de motivering van een 

bestuursbeslissing de juridische en de feitelijke overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing 

ten grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet zijn.  

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip “afdoende” zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk het determinerende motief aangeeft 

op grond waarvan deze is genomen. Er wordt, met vermelding van de toepasselijke wetsbepaling, 

immers gesteld dat het verblijfsrecht van verzoekster beëindigd wordt omdat zij haar wettelijke samen-

woonst met haar partner op 14 mei 2010 heeft stopgezet. Deze motivering is pertinent en draagkrachtig. 

 

Er dient verder te worden opgemerkt dat de motiveringsplicht, zoals deze voortvloeit uit artikel 3 van de 

wet van 29 juli 1991, niet tot gevolg heeft dat een bestuur dient te motiveren waarom het geen gebruik 

maakt van een uitzonderingsregime dat in een wetsbepaling is voorzien, indien het van oordeel is dat de 

algemene regel van toepassing is.  

 

Verzoekster toont met haar betoog geen schending van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 aan. 

 

2.4.2. Het artikel 42quater, § 4, 4°, van de Vreemdelingenwet, dat verzoekster ook geschonden acht, 

bepaalt dat onder welbepaalde voorwaarden het verblijfsrecht dat een vreemdeling verwierf in functie 

van een onderdaan van de Europese Unie niet kan beëindigd worden en luidt als volgt:  

 

“§ 4. Onder voorbehoud van het bepaalde in § 5 is het in § 1, eerste lid, 4°, bedoelde geval niet van 

toepassing indien :  

(…) 

4° hetzij bijzonder schrijnende situaties dit rechtvaardigen, bijvoorbeeld indien het familielid tijdens het 

huwelijk of het geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° en 2°, het 

slachtoffer is geweest van huiselijk geweld;  

 

en voor zover betrokkenen aantonen werknemer of zelfstandige te zijn in België, of voor zichzelf en hun 

familieleden te beschikken over voldoende bestaansmiddelen, bedoeld in artikel 40, § 4, tweede lid, om 

te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf ten laste vallen van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk en 

beschikken over een ziektekostenverzekering die alle risico's in België dekt, of lid zijn van een in het Rijk 

gevormde familie van een persoon die aan deze voorwaarden voldoet.” 

 

Verzoekster toont aan dat zij tewerkgesteld is in België en geeft aan dat hieruit kan afgeleid worden dat 

zij in haar eigen onderhoud kan voorzien. Zij bewijst dat zij over een ziektekostenverzekering beschikt 

en beweert voorts het slachtoffer geweest te zijn van huiselijk geweld. 

 

Daargelaten de vraag of verzoekster, door het voorleggen van een arbeidscontract dat eindigt op 1 

februari 2010 en het gegeven dat haar werkgever pogingen onderneemt om een afwijking van de regels 

te verkrijgen om verzoekster verder te kunnen tewerkstellen, het bewijs levert dat zij beschikt over 

voldoende bestaansmiddelen om te voorkomen dat zij tijdens haar verblijf ten laste valt van het sociale 

bijstandsstelsel van het Rijk, moet worden opgemerkt dat zij niet aantoont dat een bijzonder schrijnende 

situatie rechtvaardigt dat geen toepassing wordt gemaakt van de mogelijkheid om haar verblijfsrecht te 

beëindigen. Verzoekster beweert weliswaar dat zij het slachtoffer werd van huiselijk geweld en 

gedwongen werd een einde te stellen aan de wettelijke samenwoonst, doch legt in dit verband geen 

enkel stuk voor. De loutere stelling van verzoekster dat het feit dat zij haar relatie met haar Belgische 

vriend stopzette na (minder dan) één jaar “toch verdacht is”, laat niet toe te besluiten dat verzoekster 

zich in een bijzonder schrijnende situatie, zoals bedoeld in artikel 42quater, § 4, 4°, van de 

Vreemdelingenwet, bevindt. De stelling dat zij gedwongen werd om de samenwoonst te beëindigen 

vindt voorts geen steun in de stukken waarover de Raad beschikt. Uit deze stukken blijkt immers dat de 

samenwoning werd beëindigd in onderlinge overeenstemming. Het gegeven dat een persoon geen 

klacht neerlegde bij de politiediensten omtrent huiselijk geweld sluit verder niet uit dat dit bewijs op een 

andere wijze geleverd wordt. Verzoekster doet dit evenwel niet. Er blijkt derhalve geenszins dat 

verzoekster zich kan beroepen op de bepalingen van artikel 42quater, § 4, 4°, van de Vreemdelingenwet 

en dat verweerder deze bepalingen heeft miskend door de bestreden beslissing te nemen. 
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2.4.3. Inzake de aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsverplichting dient te worden gesteld dat 

verzoekster met haar beschouwingen niet aantoont dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Migratie- en asielbeleid niet op  van basis van een correcte feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen of 

dat hij de bestreden beslissing niet op zorgvuldige wijze zou voorbereid hebben. Verzoekster toont 

verder niet aan welk belang zij heeft bij het aanvoeren dat verweerder een meer doorgedreven 

onderzoek had moeten doorvoeren om na te gaan of zij niet onder het toepassingsgebied van artikel 

42quater, § 4, 4°, van de Vreemdelingenwet viel, nu zij niet aannemelijk maakt dat deze bepaling in 

casu toepasselijk is en zij daarenboven zelf betoogt dat “zij geen bewijzen kan voorbrengen” van het 

huiselijk geweld waarvan zij beweert het slachtoffer te zijn geweest en zij derhalve aangeeft dat een 

verder onderzoek geen resultaat kon opleveren.  

 

Het enig middel, in de mate dat het ontvankelijk is, is ongegrond. 

 

Verzoekster heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan 

leiden aangevoerd.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig november tweeduizend en 

tien door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter,  

 rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   G. DE BOECK 

 


