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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 13.783 van 7 juli 2008
in de zaak RvV X II

In zake: X
     Gekozen woonplaats:  ten kantore van X

 tegen:

 de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse
Zaken, thans de minister van Migratie- en asielbeleid.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Thaïse nationaliteit te zijn, op 5 april 2008
heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen
van de beslissing van de gemachtigde van de Minister van 6 maart 2008 houdende de
weigering van de vestiging met bevel om het grondgebied te verlaten.

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 nota met opmerkingen.

Gelet op de beschikking van 26 mei 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 juni
2008.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat N.
BEIRNAERT verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, die loco
advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

1.1. Op 13 november 2007 diende verzoekster een vestigingsaanvraag in als echtgenote van
een Belgische onderdaan.

1.2. Op 6 maart 2008 trof de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken  een
beslissing tot weigering van de vestiging met bevel om het grondgebied te verlaten, (bijlage
20), beslissing die betekend werd op 18 maart 2008.

Dit vormt de bestreden beslissing.
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2. Over de rechtspleging

2.1. Verzoekster vraagt het voordeel van de kosteloze rechtsbijstand. Verzoekster stelt
voldaan te hebben aan artikel 33 van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 houdende bijzondere
procedureregeling inzake geschillen over beslissingen betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

2.2. In de huidige stand van zaken heeft de Raad geen bevoegdheid om zich uit te spreken
over een verzoek betreffende het verlenen van de kosteloze rechtsbijstand. Het door
verzoekster ingeroepen koninklijk besluit heeft betrekking op procedures bij de Raad van
State en kan niet dienstig ingeroepen worden aangaande een geschil dat aanhangig gemaakt
wordt bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

Op verzoeksters vraag kan derhalve niet worden ingegaan

3. Over de gegrondheid van het beroep.

Uit de bespreking van onderstaande middelen blijkt dat slechts korte debatten vereist zijn.

3.1. De motivering van de bestreden beslissing luidt als volgt:

“ In uitvoering van artikel 61, §4, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 (…), wordt de
vestiging, aangevraagd op 13.11.2007 door K.N. (…) geweigerd.
 Aan betrokkene wordt bevel gegeven om binnen de 30 dagen het grondgebied te verlaten.

Reden van de beslissing:

Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht op vestiging in de
hoedanigheid van echtgeno(o)te.

Afwezigheid van een gezinscel:

Uit het verslag d.d. 04.03.2008 van de politie van Lokeren blijkt dat de betrokkene en haar
echtgenoot al sinds 15.12.2007 geen gezinscel meer vormen. Ze hebben hun relatie
beëindigd. Betrokkene heeft de woning verlaten en zou te Heule verblijven.(…)”

3.2. Verzoekster ontplooit eerst een betoog en stelt dan in fine van haar verzoekschrift dat “de
middelen zijn derhalve onder meer gebaseerd op de schending van de elementaire rechten van de Mens
o.m. artikel 8 E.V.R.M., de rechten van verdediging, de zorgvuldigheidsplicht en de materiële
motiveringsplicht als beginselen van behoorlijk  bestuur, de Wet motivering van Bestuurshandelingen en
op de artikelen 21 Vreemdelingenwet.”

3.3. Verzoekster voert in haar betoog ondermeer aan dat de beslissing louter gebaseerd is op
eenzijdige en onterechte informatie. Zij stelt dat de bewering dat zij in Heule zou verblijven
totaal uit de lucht gegrepen is. Verzoekster specificeert dat zij lessen Nederlands volgt in
Lokeren en in Gent en dat het praktisch onmogelijk is voor haar om vanuit Heule die lessen te
volgen. Verzoekster stelt dat uit de formulering van de motivering “zou te Heule verblijven”
duidelijk blijkt dat men zich voor de bestreden beslissing louter op veronderstellingen en
onterechte vermoedens heeft gebaseerd. Verzoekster besluit dat de bestreden beslissing
getroffen is zonder grondig onderzoek.

3.4. Verweerder stelt dat het verzoekschrift/middel van verzoekster in rechte onvoldoende is
onderbouwd om als ontvankelijk te kunnen worden beschouwd.
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3.5. De Raad is het niet eens met verweerder. Uit punt 3.2. blijkt dat verzoekster de
schending opwerpt van een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, het
zorgvuldigheidsbeginsel en uit punt 3.3. blijkt dat ze uiteenzet waarom zij dit beginsel
geschonden acht door de bestreden beslissing. Dit vormt wel degelijk een middel en derhalve
wordt de exceptie van onontvankelijkheid van het middel/verzoekshrift niet aanvaard.      

3.6. Het verslag van de politie van Lokeren waarnaar de bestreden beslissing verwijst, bevindt
zich in het administratief dossier. Hieruit blijkt dat de controlerende politiefunctionaris éénmaal
is langsgeweest, op 3 maart 2008 om 15u. Enkel de rubrieken C” controle op adres” en G
“eventuele opmerkingen” werden ingevuld. Uit het verslag blijkt dat de controlerende
politiefunctionaris enkel de echtgenoot aantreft op het opgegeven adres. In rubriek C wordt
gesteld dat de echtgenoot verklaart dat hij geen gezin meer vormt met verzoekster, dat de
relatie beëindigd is en dat ze zou verblijven in Heule. In rubriek G wordt  gesteld dat de
echtgenoot bevestigt dat de relatie is beëindigd en dat verzoekster een relatie niet meer zou
zien zitten.

3.7. 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). Enkel op basis van een naar behoren ingevuld
verslag aangaande de gezamenlijke vestiging beschikt de gemachtigde van de minister over
voldoende gegevens om een beslissing te treffen aangaande de vestigingsaanvraag die
ingediend werd op grond van (oud) artikel 40, §6, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen (vreemdelingenwet). Dit is in casu niet het geval. De controlerende
politiefunctionaris heeft nagelaten “rubriek F” in te vullen waarin gepreciseerd dient te worden
uit welke vaststellingen het al dan niet bestaan van een effectieve gezamenlijke vestiging of
samenwoonst kan worden afgeleid, waarbij de huisvesting en persoonlijke voorwerpen
(kleren, foto’s) dienen beschreven te worden en de resultaten van een buurtonderzoek dienen
ingevuld te worden. Het verslag is louter gebaseerd op eenzijdige verklaringen van de
echtgenoot van verzoekster. Het feit dat er mogelijkerwijs spanningen zijn in een huwelijk,
sluit niet uit dat er sprake kan zijn van een duurzame relatie in de zin van artikel 40, §6, van de
vreemdelingenwet. Het kwam de Dienst Vreemdelingenzaken toe om in deze bijkomende
informatie op te vragen, waarbij ook het standpunt van verzoekster diende aan bod te komen.
Gelet op het feit dat de vestigingsaanvraag ingediend werd op 13 november 2007 diende de
Dienst Vreemdelingenzaken uiterlijk op 12 april 2008 een beslissing te treffen aangaande de
vestigingsaanvraag van verzoekster, waardoor de gemachtigde van de Minister nog over de
nodige tijd beschikte om bijkomende informatie op te vragen. De stelling van de Raad dat
men in deze niet louter mag afgaan op eenzijdige verklaringen van één van de betrokken
partijen blijkt ten overvloede uit het faxbericht van de stad Lokeren van 18 maart 2008, dat
zich in het administratief dossier bevindt en waarin het volgende gesteld wordt: “de betrokkene
woont wel degelijk  nog steeds in Lokeren. De verklaring van haar echtgenoot aan de wijkagent k lopt
niet. Haar echtgenoot belet aan de betrokkene de toegang tot de woonst, zij moet in de winkel van haar
echtgenoot slapen”. 

3.8. Verweerder wijst er in zijn nota op dat het parket van de procureur des Konings te
Dendermonde een onderzoek opende wegens een eventueel schijnhuwelijk in hoofe van
verzoekster en haar echtgenoot en dat dit aan de Dienst Vreemdelingenzaken gemeld werd
bij een brief van 8 november 2007. Te dezen volstaat de vaststelling dat de bestreden
beslissing niet verwijst naar dit onderzoek van het parket en dat dit derhalve geen afbreuk kan
doen aan het gestelde in punt 3.7.    

3.9. Er werd niet aan behoorlijke feitenvinding gedaan. De zorgvuldigheidsplicht werd
geschonden. Aangezien deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van de bestreden
beslissing, wordt de opgeworpen schending van de overige bepalingen en beginselen niet
besproken. 
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3.10. De verzoekende partij heeft een gegrond middel tot nietigverklaring aangevoerd. Er is
grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006
houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot
schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, wordt zonder voorwerp.Er dient derhalve
geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot
schorsing, opgeworpen door de verwerende partij.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1.

De beslissing genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken op 6 maart 2008 wordt
vernietigd.

Artikel 2.

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven juli tweeduizend en acht
door:

mevr. M. EKKA,  rechter in vreemdelingenzaken,

dhr.    F. TAMBORIJN, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 F. TAMBORIJN. M. EKKA.


