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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 3774 van 19 november 2007
in de zaak RvV X / IIde kamer

In zake: X,
 Gekozen woonplaats:  X,

 tegen:

 de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse
Zaken.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, van Marokkaanse nationaliteit, op 13 september 2007 heeft
ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de
minister van Binnenlandse Zaken, betreffende de weigering van verblijf met het bevel om het
grondgebied te verlaten van 3 oktober 2003.

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.

Gezien de repliekmemorie.

Gelet op de beschikking van 11 oktober 2007, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9
november 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DE ROECK, die verschijnt voor de verzoekende
partij en van advocaat N. LUCAS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

Verzoeker werd geboren te Douar el Hamri in 1963. Op 28 december 2001 huwde hij in
Marokko met mevrouw R. B., geboren te Kebdana in 1962, eveneens van Marokkaanse
nationaliteit.

Op 19 december 2002 kwam verzoeker het Rijk binnen met een geldig visum D. Op 23
december 2002 diende verzoeker een aanvraag in tot verblijf in functie van zijn echtgenote, op
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grond van artikel 10 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna:
Vreemdelingenwet). Na een positief verslag van de wijkagent dat verzoeker effectief woonde
in de X, verkreeg hij een attest van immatriculatie geldig tot 22 december 2003.

Op 15 september 2003 legt zijn echtgenote, op het districts-huis te Merksem, een verklaring
af dat het een schijnhuwelijk betreft. Op 16 september 2003 stelt de wijkagent een negatief
verslag op waarbij hij verklaart bij de 6 verschillende controles betrokkenen nooit te hebben
kunnen aantreffen op het adres.

Op 3 oktober 2003 werd door de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken een
beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten genomen. Dit is
de bestreden beslissing die luidt als volgt:

“ (…)
voldoet niet aan de voorwaarden vervat in artikel 10 alinea 1, lid 4 van de wet van 15 december 1980,
gewijzigd door de wetten van 28 juni 1984 en 6 augustus 1993;
Uit het verslag opgemaakt in het districts-huis te Merksem dd. 15 september 2003, blijk t dat er van
een relatie tussen beide [echtelieden] geen sprake is.

In uitvoering van artikel 7, alinea1-2° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de
betrokkene bevel gegeven de grondgebieden van België, van Duitsland, van Spanje, van Frankrijk ,
van Denemarken, van Finland, van IJsland van Noorwegen, van Zweden, en van Portugal te verlaten
binnen 10 dagen met verbod zich naar Luxemburg en/of Nederland te begeven. (…)”

Op 3 augustus 2004 werd opnieuw een negatief samenwoonstverslag afgeleverd, met de
vermelding dat het mogelijk een schijnhuwelijk betreft.

Op 3 november 2004 nam de vrederechter een beslissing tot dringende, voorlopige
maatregelen, gezien de ernstig verstoorde verstandhouding tussen de echtgenoten, waarbij
verzoeker het echtelijke huis diende te verlaten en het niet meer mag betreden zonder de
toestemming van zijn vrouw en zijn vrouw de nieuwe woning van haar echtgenoot niet mag
betreden zonder zijn toestemming.

2. Onderzoek van het beroep.

In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 10, alinea 1, lid 4, van de
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet). Verzoeker voert
aan dat de beslissing artikel 10, alinea1, lid 4 van de Vreemdelingenwet schendt gezien
verzoeker wel degelijk aan de voorwaarden van voornoemd artikel voldoet. Uit de verklaringen
van verzoeker en zijn echtgenote blijkt duidelijk dat zij hebben samengewoond van bij
verzoekers aankomst in België in december 2002 tot ongeveer 15 september 2003 en dan
weer van 26 april 2004 tot september 2004. Verzoeker meent dat hij aldus bewezen heeft op
een reële manier samengeleefd te hebben met zijn echtgenote. Het was wel degelijk de
bedoeling van een duurzame huwelijksgemeenschap te creëren. Bovendien zijn ze nog
steeds gehuwd.

Artikel 10, §1, 4° van de Vreemdelingenwet bepaalt wat volgt:

“§ 1 . Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 9 en 12, zijn van rechtswege toegelaten om meer
dan drie maanden in het Rijk te verblijven:
(…)
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4° de volgende familieleden van een vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van
onbeperkte duur in het Rijk of gemachtigd is om er zich te vestigen:

de buitenlandse echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap gesloten
werd dat als gelijkwaardig beschouwd wordt met het huwelijk in België, die met hem komt
samenleven, op voorwaarde dat beiden ouder zijn dan eenentwintig jaar. Deze minimumleeftijd
wordt teruggebracht naar achttien jaar wanneer, naargelng het geval, de echtelijke band of dit
geregistreerd partnerschap, reeds bestond vóór de vreemdeling die vervoegd wordt, in het Rijk
aankwam”

Artikel 10, §1, 4°, van de Vreemdelingenwet houdt in dat de vreemdeling die zich beroept op
de gezinshereniging, niet alleen naar België dient te komen om met zijn echtgenote samen te
leven, doch dat de echtgenoten ook werkelijk en op duurzame wijze moeten samenleven.

Bij de beoordeling van een aanvraag dient rekening te worden gehouden met de feitelijke
situatie zoals die werkelijk bestaat op het ogenblik van het onderzoek door de bevoegde
overheid. Op het ogenblik waarop de administratie de zaak heeft beoordeeld was er geen
samenwoonst tussen de echtgenoten. Dit gegeven wordt niet betwist door verzoeker
aangezien hij in zijn verzoekschrift zelf aangeeft dat er op het ogenblik van de bestreden
beslissing namelijk 3 oktober 2003, geen samenwoonst was tussen hem en zijn echtgenote.
Verzoeker stelt in zijn verzoekschrift “Als men de verklaringen van partijen overloopt is het
duidelijk dat partijen samengewoond hebben van bij zijn aankomst in België in december
2002 tot ongeveer 15 september 2003 (…)”. Bovendien blijkt uit het verslag opgemaakt in het
districts-huis te Merksem dd. 15 september 2003 dat de echtgenote van verzoeker heeft
verklaard dat verzoeker nooit de intentie had om met haar in België op duurzame wijze
samen te leven, doch dat de enige intentie het verkrijgen van verblijfpapieren betrof. Ook uit
het aangehechte politieverslag blijkt dat verzoeker en zijn echtgenote nooit konden worden
aangetroffen op het opgegeven adres, ondanks de 6 controles die werden uitgevoerd op
verschillende tijdstippen gespreid over anderhalve maand. Aangezien er op het ogenblik van
de beoordeling van de aanvraag geen sprake was van samenwoonst, kon de gemachtigde
van de minister van Binnenlandse Zaken dan ook redelijkerwijs tot de conclusie komen dat
niet voldaan is aan de voorwaarden van artikel 10, alinea 1, vierde lid van de
Vreemdelingenwet.

Geheel ten overvloede stelt de Raad vast dat uit het administratief dossier blijkt dat ook na de
negatieve beslissing, op 3 augustus 2004 opnieuw een negatief samenwoonstverslag werd
afgeleverd. Uit dit verslag blijkt dat verzoeker opnieuw niet kon worden aangetroffen, dat zijn
echtgenote verklaart dat hij regelmatig bij vrienden logeert in Brussel, weinig thuis is en ook
niet thuis eet met zijn echtgenote en stiefzoon. Het verslag vermeldt nog dat het mogelijks
een schijnhuwelijk betreft. Op 3 november 2004 heeft de vrederechter een beslissing tot
dringende, voorlopige maatregelen genomen, gezien de ernstig verstoorde verstandhouding
tussen de echtgenoten, waarbij verzoeker het echtelijke huis diende te verlaten en het niet
meer mag betreden zonder de toestemming van zijn vrouw en zijn vrouw de nieuwe woning
van haar echtgenoot niet mag betreden zonder zijn toestemming.

Het middel is ongegrond.

In een tweede middel voert verzoeker een schending aan van artikel 8 van het Europees
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden,
ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955
(hierna: EVRM). Verzoeker beweert hieromtrent het volgende:

“ Dat verzoeker het recht heeft van de eerbiediging van zijn privé-leven en dat men verzoeker niet
mag beletten verder te leven in BELGIE waar hij nu verblijft sinds december [2002], zij het bijna vijf
jaren ononderbroken verblijf;
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Dat hij perfect geïntegreerd is in de Belgische samenleving, hij spreekt vlot de franse taal, hij is
houder van de SIS kaart, werkvergunning C, alsmede het Belgische rijbewijs;
Dit is het principe van eerbieding van het privé-leven van verzoeker en tegenpartij mag zich niet
inmengen in zijn privé-leven. Verzoeker is absoluut geen gevaar voor de openbare orde of
veiligheid;”

Artikel 8 E.V.R.M. omvat het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven en luidt
als volgt:

“Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn
briefwisseling.

Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot 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.”

Uit de bepalingen van het tweede lid van artikel 8 E.V.R.M. blijkt dat het recht op eerbiediging
van het privé-leven niet absoluut is. Artikel 8 EVRM kan niet worden uitgelegd als zou er in
hoofde van de overheid een algemene verplichting bestaan om een vreemdeling op zijn
grondgebied te gedogen. Verzoeker is onderworpen aan artikel 10, §1, 4° van de
Vreemdelingenwet en diende aldus aan te tonen dat hij met zijn echtgenote samenleeft, wat
hij zoals hoger uiteengezet, naliet te doen. Een rechtmatige toepassing van de
vreemdelingenwet kan geen schending van het privé-leven inhouden en dus evenmin van
artikel 8 EVRM (R.v.St., nr.130.936, 30 april 2004). Artikel 10, §1, 4° van de
Vreemdelingenwet heeft tot doel een wettelijk kader te scheppen binnen hetwelk het in artikel
8 EVRM vervatte recht kan worden uitgeoefend (R.v.St, nr. 140.105, 2 februari 2005). Een
schending van artikel 8 EVRM wordt niet aangetoond.

Het tweede middel is ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien november tweeduizend
en zeven door:

mevr. J. CAMU,    wnd. voorzitter,
   rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. E. VANDERSCHOMMEN,  toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,
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 E. VANDERSCHOMMEN. J. CAMU.


