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 nr. 108 968 van 3 september 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Gambiaanse nationaliteit te zijn, op 27 maart 2013 

heeft ingediend om (de schorsing van de tenuitvoerlegging en) de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing tot weigering van de vestiging met bevel om het grondgebied te verlaten van 4 maart 2013. 

 

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 11 april 2013 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 juni 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 juli 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat Sami BAKI, die loco advocaat Dominique  MBOG verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat Brecht HEIRMAN, die loco advocaat Carmenta 

DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster huwde op 5 februari 2010 te Gambia met de Belgische onderdaan X. Op 17 februari 2010 

werd verzoekster ambtshalve in het bezit gesteld van een visum kort verblijf (toerisme), geldig voor 

dertig dagen. Op 5 mei 2010 werd verzoekster opnieuw ambtshalve een visum kort verblijf toegekend, 

ditmaal geldig voor een periode van 90 dagen. Op 14 januari 2011 werd aan verzoekster ambtshalve 

een visum gezinshereniging afgeleverd. 

Op 14 maart 2011 diende verzoekster een aanvraag in van de verblijfskaart van een burger van de 

Europese Unie (bijlage 19ter). Zij werd op 11 april 2013 in het bezit gesteld van een F-kaart. 

Verzoekster verliet de echtelijke woonst op 30 januari 2012. 
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Op 4 februari 2012 werd door dhr. VAN OBBERBERGEN een politionele klacht schijnhuwelijk 

ingediend. Door het Parket van de Procureur des Konings te Brussel werd een onderzoek schijnhuwelijk 

opgestart. 

Per schrijven van 8 februari 2012 verzocht de Dienst Vreemdelingenzaken de burgemeester van de 

gemeente Londerzeel om verzoekster uit te nodigen tot het vervolledigen van haar dossier. Op 29 mei 

2012 maakte verzoekster bijkomende documenten over. 

Op 4 maart 2013 besliste de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding tot beëindiging van verzoeksters verblijfsrecht met 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21). Dit is de bestreden beslissing: 

 

“BESLISSING DIE EEN EINDE STELT AAN HET RECHT OP VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE 

MAANDEN MET BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

In uitvoering van artikel 42quater van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 54, 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 er een einde 

gesteld aan het verblijf van: 

Naam: Faye Voornaam: Amie Nationaliteit: Gambiaanse Geboortedatum : 15.12.1986 Geboorteplaats: 

Tobacco 

Identificatienummer in het Rijksregister: 86.12.15 554-13 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: Stationsstraat, 21/11 1840 LONDERZEEL Aan de betrokkene 

wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 dagen. 

Reden van de beslissing: 

Artikel 42quater, §1, 4° van de wet van 15.12.1980: er is geen gezamelijke vestiging meer tussen de 

echtgenoten. 

Uit het relatieverslag dd. 28.01.2012, uitgevoerd door de politie van Londerzeel op het adres 

Chrysantenlaan 20/0002 te 1840 Londerzeel, blijkt dat er noch sprake is van een gezamelijke vestiging 

noch van een gezinscel tussen betrokkene en de referentiepersoon op basis van wie zij verblijfsrecht 

bekwam. In dit politieverslag alsook in de verhoren die werden uitgevoerd door de politie blijkt dat 

betrokkene en de referentiepersoon niet meer samenleven sinds 26.11.2011. 

Op 08.02.2012 werd aan het stadsbestuur ven Londerzeel de vraag gericht om betrokkene uit te 

nodigen alle documenten aan te leveren die haar verdere verblijf in België nog kunnen rechtvaardigen. 

Betrokkene levert hiertoe de volgende documenten aan: 

Arbeidsovereenkomst dienstencheques bij Daoust Interim voor onbepaalde duur met een arbeidstijd van 

10 uur per week + loonfiches Paspoort van betrokkene 

Attest dat betrokkene niet steuntrekkend is bij het OCMW van Londenzeel Doktersverklaring dat 

betrokkene in goede gezondheid verkeert + resultaten bloedonderzoek Aansluiting bij CM 

Attesten en verklaringen met betrekking tot inburgeringscursussen 

Uit geen van de documenten die werden aangebracht, blijkt dat een terugkeer naar het land van 

herkomst nadelige gevolgen zou hebben voor betrokkene. Bovendien blijkt dat zij in haar land van 

herkomst nog familie wonen heeft, waaronder haar kind. 

Aangezien betrokkene nog banden heeft met haar land van herkomst en haar jonge leeftijd alsook 

goede gezondheid kan niet gesteld worden dat de sociale, economische en culturele integratie van 

betrokkene niet van die aard is dat zij haar verder verblijf in het Rijk rechtvaardigt. 

Het recht op verblijf van betrokkene wordt daarom ingetrokken. 

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

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoekster voert een eerste middel aan: 

 

“Schending van artikel 3 van de wet van 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen, van artikel 62 van de Vreemdelingenwet van 15/12/1980 , van artikel 11 § 2, 

laatste lid van de vreemdelingenwet, schending van het beginselen van behoorlijke bestuur, meer 

bepaald het voorzichtigheidsbeginsel; Artikel 3 van de Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen legt het bestuur nochtans de verplichting op om de genomen beslissing op 

afdoende wijze te motiveren. De opgelegde motivering moet in de akte zowel de juridische als de 

feitelijke overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. de motivering moet 

afdoende, correct, niet tegenstrijdig zijn; "de beslissing moet verbroken worden indien zij op een 

verkeerd motief berust (R.v.St. 27/11/1981, nr. 21.606, Arr. R.v.St. 1981,1722). Artikel 62 van de wet 
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van 15/12/1980, en artikel 3 van de wet van 29/07/1991 bepalen dat de beslissingen zowel in feite als in 

rechte moeten worden gemotiveerd. Artikel 11, §2, laatste Md luidt als volgt: "De minister of zijn 

gemachtigde houdt in het bijzonder rekening met de situatie van personen die het slachtoffer zijn van 

geweld in de familie, die het huishouden verlaten hebben en bescherming nodig hebben. In deze 

gevallen zal hij de betrokken persoon op de hoogte brengen van zijn beslissing om geen einde te stellen 

aan zijn verblijf op basis van het eerste lid, 1°, 2°, of 3°" Uit de motivering van de bestreden beslissing 

blijkt dat de verwerende partij geen rekening heeft gehouden met de situatie van slachtoffer waarmee 

verzoekster geconfronteerd werd in haar gezinsleven. Dat de bestreden beslissing niet uitlegt waarom 

verzoekster het bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten, niettegenstaande het feit dat ze 

slachtoffer is van geweld in haar gezin. Dat de Dienst Vreemdelingenzaken in de bestreden beslissing 

dan ook diende te motiveren waarom zij geen rekening heeft gehouden met het feit dat verzoekster het 

huishouden verlaten heeft en dat ze hulp nodig heeft. Verzoekster heeft de woning verlaten omdat ze 

door haar echtgenoot geterroriseerd werd. Verzoekster werd meermaals door haar echtgenoot met de 

dood bedreigd. Haar echtgenoot toonde geen respect voor haar psychische integriteit. De feiten van 

geweld en van familieverlating zijn bij de politie gekend. Zo luidt een van de rapporten van de politie als 

volgt: Op bovenvermelde datum en uur krijgen wij via het CIC melding dat er iemand aan de politiepost 

te Londerzeel staat. Deze persoon wenst aangifte te doen van doodsbedreigingen. Wegens ander 

tussenkomsten kunnen wij niet onmiddellijk gevolg geven aan deze oproep. Wanner wij ten burele 

komen kunnen wij niemand meer aantreffen. In onze gegevens vinden wij een GSM-nummer terug. 

Wanneer wij dit nummer vormen krijgen wij Paternoster Renaat aan de lijn. Deze doet ons zijn verhaal. 

Wij vernemen dat zijn kuisvrouw heeft opgevangen na echtelijke moeilijkheden. Volgens Renaat zou de 

echtgenoot van zijn kuisvrouw doodsbedreigingen geuit hebben. ... Volgens Faye, welke enkel kan 

communiceren vie de Engelse taal, zou er een woordenwisseling geweest zijn tussen haar en haar man, 

Van Obbergen Rudolf. Volgens Faye zou haar man doodsbedreigingen geuit hebben lastens haar. 

Gelet op het laakbare gedrag van de echtgenoot heeft de werkgever van verzoekster zich over haar 

ontfermd en hij verleende haar tijdelijk onderdak. Uit al het voorgaande dient men vast te stellen dat de 

bestreden beslissing de bepalingen van artikel 3 van de wet van 29/07/1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van artikel 62 van de Vreemdelingenwet van 

15/12/1980 , van artikel 11 § 2, laatste lid van de vreemdelingenwet, schending van het beginselen van 

behoorlijk bestuur, meer bepaald het voorzichtigheidsbeginsel schendt; de bestreden beslissing dient 

dan ook vernietigd te worden;” 

 

2.1.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is 

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

genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoekster bijgevolg de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt wordt 

onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te 

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

of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen. 

 

Verzoeksters kritiek bestaat eruit dat geen rekening zou zijn gehouden met het intrafamiliaal geweld 

gepleegd door dhr. VAN OBBERGEN. Verzoekster verwijst naar een verslag van de politie. Zij steunt 

zich op artikel 11, § 2 van de vreemdelingenwet. 

 

Vooreerst dient vastgesteld dat het verslag van de politie waarnaar verzoekster verwijst door 

verzoekster niet werd overgemaakt aan de gemachtigde van de Staatssecretaris, en dit hoewel, via de 

burgemeester van de gemeente Londerzeel, aan verzoekster werd verzocht alle documenten aan te 

brengen die haar verder verblijf in het Rijk kunnen rechtvaardigen. Hoewel verzoekster vervolgens 

verschillende stukken heeft overgemaakt, heeft zij zich daarbij nergens beroepen op intrafamiliaal 

geweld. 

 

Aan de gemachtigde van de Staatssecretaris kan niet worden verweten niet te hebben gemotiveerd 

omtrent feiten die verzoekster zelf niet heeft ingeroepen. Daarenboven dient vastgesteld dat er in het 

administratief dossier tal van processen-verbaal zijn terug te vinden in het kader van een gerechtelijk 
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onderzoek schijnhuwelijk. De feiten van 29 november 2011 waarnaar verzoekster verwijst werden door 

de politie gecatalogeerd als familiale twist, en vormen niet het bewijs van intrafamiliaal geweld. Het dient  

daarbij te worden benadrukt dat verzoekster werd gehoord in het kader van dit onderzoek 

schijnhuwelijk, doch op geen enkel ogenblik heeft zij melding gemaakt van feiten van geweld. Zij 

vermeldde relationele problemen en jaloezie maar geen geweld. 

 

Verder kan verzoekster niet dienstig verwijzen naar artikel 11, § 2 van de vreemdelingenwet, dat immers 

betrekking heeft op de vreemdeling “die op grond van artikel 10 toegelaten werd tot een verblijf in het 

Rijk”, hetgeen voor verzoekster niet het geval is. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. Verzoekster voert een tweede middel aan: 

 

“Schending van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens; De bestreden 

beslissing schendt de bepalingen van artikel 8 EVRM. Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens luidt als volgt: (…). Het recht op bescherming van het gezinsleven of familieleven 

mag ingeroepen worden door alle rechtssubjecten die de facto een gezin vormen. In de Chorfi-zaak, 

stelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat de relatie tussen ouders en minderjarige 

kinderen steeds valt onder het begrip " gezinsleven", zelfs wanneer deze niet samenwonen. (EHRM, 7 

augustus 1996, Chorti t. België, TVR1997, nr. 3); Ook andere de facto familiebanden kunnen dus onder 

het begrip "gezin" vallen: bvb grootouders en kleinkinderen, adoptant en adoptiekind, pleeggezin en 

ongehuwde samenwoners; Het Europees Hof voor de rechten van de Mens hanteert twee criteria om tot 

het bestaan van een familieleven te besluiten. Primo wordt het bestaan van een band of 

aanverwantschap nagegaan. Secundo wordt vereist dat de familiale band voldoende "hecht" is. 

Verzoekster beantwoordt zeer duidelijk aan deze criteria. Verzoekster is in het huwelijk getreden met 

een Belgische onderdaan. Het kwestieuze huwelijk is nog niet ontbonden. Het bestaan van een 

familieband tussen verzoekster en haar echtgenoot is evident. De inmenging in het familieleven is enkel 

mogelijk indien dit noodzakelijk is in de democratische samenleving. Dit betekent dat de inmenging 

onder meer moet beantwoorden aan een "dwingende maatschappelijke behoefte" en "proportioneel 

moet zijn aan het gerechtvaardigd doel dat wordt nagestreefd; (RvSt nr. 26.933, R.W1986-87,2854; 

RvSt 13/02/1992, nr. 38739, Arr. RvSt 1992); Er is in casu geen sprake van dwingende maatschappelijk 

behoefte, daar verzoekster geen gevaar betekent voor de Belgische samenleving. Bij de afweging van 

grondrechten en belangen moeten de grondrechten zwaarder wegen omdat zij normhiërarchisch hoger 

staan dan gewone, legitieme belangen. De inmenging moet een legitiem doel nastreven zoals de 

veiligheid van het land, de openbare veiligheid, het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde, het voorkomen van strafbare feiten, bescherming van de gezondheid en de 

goede zeden; Het staat vast dat verzoekster geen gevaar betekent voor de openbare orde of openbare 

veiligheid het economisch welzijn, de gezondheid of de goede zeden. Verzoekster verwijst bovendien 

naar de volgende arresten van de Raad van State: (…)  (RvSt nr. 43.821,13 juli 1993, Rev. Dr. Étr., 

1994,27). In het arrest van 01 april 1996 besliste de Raad van State het volgende: (…)  (RvSt nr. 

58.969,1 april 1996, T. Vreemd. 1997,29). Verzoekster verwijst tenslotte naar het volgende arrest van 

25 september 1996: De aangevochten akte (het bevel om het grondgebied te verlaten) vormt een 

inmenging in het privéleven van verzoekster. Deze inmenging is bij wet voorzien en beoogt een wettig 

doel, namelijk 'de economische welvaart van het land'. Om in overeenstemming te zijn met de vereisten 

van artikel 8 EVRM, moet ze evenwel 'nodig zijn in een democratische samenleving', dat wil zeggen 

gerechtvaardigd door een dwingende maatschappelijke behoefte, en moet ze, meer in het bijzonder, 

evenredig ziin met het nagestreefde doel (Hof Mensenrechten 13 juli 1995 (Nasri) ). Verzoekster leeft 

sinds negen jaar in België en ze heeft daar noodzakelijkerwijze intense sociale en affectieve banden 

gesmeed. Ze heeft geen enkele binding meer met haar vaderland. Bovendien wordt nergens 

aangetoond dat de tweejarige zoon van verzoekster, zonder ernstige gevolgen, een totale breuk met de 

omgeving waarin hij altijd heeft geleefd, zou kunnen doorstaan. In deze bijzondere omstandigheden, 

kan de inbreuk in het privé- en gezinsleven van verzoekster, die haar verwijdering van het grondgebied 

zou inhouden, niet worden beschouwd als zijnde redelijkerwijze evenredig met het nagestreefde doel. 

(RvSt nr. 61.972,25 september 1996, T. Vreemd. 1997,31). Uit het voorgaande blijkt dat de bestreden 

beslissing de bepalingen van artikel 8 EVRM schendt; In toepassing van het enig middel is de bestreden 

beslissing dan ook nietig.” 

 

2.2.2. Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 
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"1. Een ieder heeft 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 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.” 

 

Verzoekster dient in de eerste plaats het bestaan van een beschermenswaardige relatie te bewijzen, 

wanneer zij zich beroept op artikel 8 EVRM. 

 

Het begrip ‘gezinsleven’ in het voormeld artikel 8, lid 1 van het EVRM is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen 

beroepen op artikel 8 van het EVRM dient verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 8 

lid 1 van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- of 

gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM (EHRM, Gül t. Zwitserland, 19 februari 1996). 

De vreemdeling dient in zijn aanvraag ten aanzien van het bestuur en ten laatste voor deze tot zijn 

beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij een feitelijk gezin vormt met een Beis of een vreemdeling 

met legaal verblijf in België. Er moet sprake zijn van een effectief beleefde gezinssituatie of van een 

voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en zijn familie.  

 

Verzoekster faalt ter zake in de op haar rustende bewijslast. Zij verwijst naar het feit dat haar echtgenoot 

in België verblijft, en dat dit huwelijk nog niet werd ontbonden. 

 

Uit het administratief dossier blijkt echter dat er geen sprake meer is van een gezamenlijke vestiging. 

Verzoekster en haar echtgenoot leven reeds sedert begin 2012 gescheiden. 

 

Verzoeksters bewering dat er toch nog sprake is van een gezinsleven wringt des te meer, nu 

verzoekster in haar eerste middel zelf op tegenstrijdige wijze voorhoudt dat zij werd geterroriseerd door 

haar echtgenoot.  Daarenboven blijkt uit het administratief dossier dat dhr. VAN OBBERGEN inmiddels 

klacht heeft neergelegd wegens schijnhuwelijk, klacht die momenteel het voorwerp uitmaakt van een 

gerechtelijk onderzoek.  

 

In die omstandigheden kan er geen sprake zijn van een beschermenswaardige relatie in de zin van 

artikel 8 EVRM. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

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

kan leiden aangevoerd. 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. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

4. Kosten 

 

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

partij.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1. 

 

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

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie september tweeduizend dertien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. L. JANS, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

L. JANS M. MILOJKOWIC 

 


