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 nr. 66 846 van 19 september 2011 

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 Iraanse nationaliteit te zijn, op 30 mei 2011 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 22 april 2011 tot 

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 14ter). 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 6 juli 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 september 2011. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat V. VAN DEN STEEN en van 

advocaat A. DE MEU, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster diende op 24 december 2009 een aanvraag in tot afgifte van een visum type D 

teneinde haar in België verblijvende Iraanse echtgenoot te vervoegen. 

 

1.2. Op 31 maart 2010 werd het gevraagde visum toegestaan. 

 

1.3. Verzoekster, die op 22 april 2010 België binnenkwam, meldde zich op 29 april 2010 aan bij de 

vreemdelingendienst van de stad Aalst om zich te laten inschrijven en werd dezelfde dag in het bezit 

gesteld van een verblijfsattest (bijlage 15). 

 

1.4. Op 3 juni 2010 werd aan verzoekster een A-kaart afgegeven. 
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1.5. Op 22 april 2011 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing tot weigering van het verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissing, die 

verzoekster op 3 mei 2011 ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 11, § 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en artikel 26/3 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 in het Rijk 

van de genaamde [A. N.], […], toegelaten tot verblijf op basis van artikel 10 van de wet. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: (1) 

 

De betrokkene onderhoudt niet of niet meer een werkelijk huwelijks- of gezinsleven met de vreemdeling 

die vervoegd werd (art. 11, § 2, eerste lid, 2°, van de wet): 

Uit het verslag van de politie van de stad Aalst d.d. 30 maart blijkt dat betrokkene op 29 maart 2011 op 

het politiebureau verklaard heeft dat zij de echtelijke woonst verlaten heeft. 

 

In uitvoering van artikel 7, eerste lid, 2°, van de wet, wordt aan de betrokkene het bevel gegeven om het 

grondgebied van het Rijk te verlaten binnen dertig dagen.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Aan verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat geen stand-

punt dient ingenomen te worden omtrent de kosten van het geding. 

 

2.2. De Raad merkt verder op dat noch de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingen-

wet), noch het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen voorziet dat, in het raam van een annulatieprocedure, nog stukken kunnen 

worden voorgelegd na de neerlegging van de repliekmemorie. De door verzoekster op 6 september 

2011 aan de Raad overgemaakte documenten dienen daarom uit de debatten geweerd te worden. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

Verweerder betwist de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de 

bestreden beslissing. Uit hetgeen hierna volgt zal blijken dat de vordering tot schorsing van de 

tenuitvoerlegging en het beroep tot nietigverklaring samen dienen te worden behandeld, aangezien het 

beroep tot nietigverklaring slechts korte debatten vereist. In die omstandigheden is het niet nodig om de 

opgeworpen exceptie te onderzoeken. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. Verzoekster voert in een eerste middel de schending aan van artikel 11 van de Vreemdelingenwet 

en van de zorgvuldigheidsplicht. 

 

Zij verstrekt volgende toelichting: 

 

“Doordat de bestreden beslissing het verblijf van verzoekende partij weigert en een bevel om het grond-

gebied te verlaten aflevert, om reden dat verzoekende partij niet of niet meer een werkelijk huwelijks- of 

gezinsleven onderhoudt met de vreemdeling die vervoegd werd. Dat er in casu echter sprake was van 

intrafamiliaal geweld waardoor verzoekende partij zich genoodzaakt zag de echtelijke woning (tijdelijk) 

te ontvluchten. 

 

Terwijl artikel 11, §2, eerste lid 2° Vr.W, inderdaad stelt dat de minister of zijn gemachtigde kan 

beslissen dat de vreemdeling die op grond van artikel 10 toegelaten werd tot een verblijf in het Rijk niet 

meer het recht heeft om in het Rijk te verblijven indien de vreemdeling en de vreemdeling die vervoegd 

werd, niet of niet meer een werkelijk huwelijks- of gezinsleven onderhouden. Doch dat het laatste lid van 

artikel 11 van de vreemdelingenwet hier echter onmiddellijk aan toevoegt dat de minister of zijn 

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

 

Dat dit in casu effectief het geval is, zodoende dat verzoekende partij dient beschermd te worden en 

geen einde kon gesteld worden aan het verblijf van verzoekende partij. 

 

Dat ondanks het feit dat er indicaties van intrafamiliaal geweld voorhanden waren, er door de gemach-

tigde van de Staatssecretaris geen onderzoek naar werd gedaan.  

 

Zodat de bestreden beslissing de bepalingen van artikel 11 van de Vreemdelingenwet, alsook de 

zorgvuldigheidsplicht schendt. 

 

Toelichting 

Verzoekende partij reisde in april 2010 met visum type D naar België om er samen met haar echtgenoot 

haar leven verder op te bouwen. Op basis van dit huwelijk en deze samenwoonst ontving zij een bewijs 

van inschrijving in het vreemdelingenregister (tijdelijk verblijf). Zij voegt een kopie van haar verblijfskaart, 

dewelke geldig was van 03/06/2010 tot en met 03/06/2011 (bijlage 4). 

 

Ingevolge de gebeurtenissen zoals zij hoger onder de feitelijkheden werden uiteengezet, diende 

verzoekende partij eind maart 2011 de echtelijke woning te verlaten en zocht zij haar toevlucht tot een 

vluchthuis. Aanvankelijk in Aalst, maar aangezien haar echtgenoot haar ook daar kwam lastigvallen, 

diende zij te worden overgeplaatst naar het vluchthuis te Mechelen. Op heden verblijft zij hier nog 

steeds. 

 

Het is met andere woorden duidelijk dat verzoekende partij het slachtoffer werd van intrafamiliaal 

geweld en bijgevolg onder de bepalingen van het laatste lid van artikel 11 Vr.W. valt. In casu is er 

immers sprake van huiselijk geweld - hetgeen verzoekende partij overigens zeer duidelijk aan de politie 

verklaarde -, diende verzoekende partij om die reden het huishouden te verlaten én zocht zij bescher-

ming bij een vluchthuis. 

 

Kortom, alle elementen van dit laatste lid zijn voorhanden en toch ontvangt verzoekende partij een 

beslissing tot weigering van verblijf, met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Conform art. 11 laatste lid Vr.W. diende de minister of zijn gemachtigde rekening te houden met deze 

concrete omstandigheden, het dossier zo nodig grondig te onderzoeken en vervolgens de beslissing te 

nemen dat geen einde zou worden gesteld aan het verblijf van verzoekende partij en haar hiervan in 

kennis te stellen. 

 

Bovendien is het zo dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid in de 

bestreden beslissing melding maakt van het verslag van de politie van de stad Aalst dd. 30 maart 2011 

waaruit zou blijken dat verzoekende partij op 29 maart 2011 op het politiebureau zou verklaard hebben 

dat zij de echtelijke woonst zou verlaten hebben. 

 

Aangezien de gemachtigde blijkbaar (althans gedeeltelijk) over deze informatie beschikte, diende hij 

tevens de overige informatie in het dossier en de concrete omstandigheden waarin dit ‘verlaten van de 

echtelijke woonst’ heeft plaatsgevonden, in overweging te nemen, hetgeen hij echter niet gedaan heeft. 

Nochtans kon hij dit makkelijk nagaan. 

 

Hij diende bijgevolg de nodige zorgvuldigheid aan de dag te leggen en verder onderzoek te doen, iets 

waartoe hij ingevolge art. 11, §2, derde lid Vr.W. nochtans gemachtigd was: “De minister of diens 

gemachtigde kan met het oog op een verlenging of vernieuwing van de verblijfstitel, controles verrichten 

of laten verrichten om na te gaan of de vreemdeling voldoet aan de voorwaarden van artikel 10.” 

 

Naar analogie kan in dit verband verwezen worden naar eerdere rechtspraak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, o.m. naar het arrest nr. 34 804 van 25 november 2009. 

 

In dit arrest van de IIe kamer werd een gelijkaardige beslissing door de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen vernietigd. Het kwam de Raad immers voor dat de gemachtigde van de minister niet op 

een zorgvuldige wijze tot de door hem gedane feitenvaststelling was gekomen en dat er in het dossier 
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gegevens voorhanden waren die minstens aangaven dat een controle op familiaal geweld aangewezen 

was. 

 

Bijgevolg werd in dit arrest besloten dat een schending van de zorgvuldigheidsplicht juncto artikel 

42quater, §5 van de Vreemdelingenwet werd aangetoond. Het kwam de gemachtigde van de minister 

immers toe om de situatie van verzoekster nader te onderzoeken alvorens een dergelijke conclusie te 

treffen. De Raad merkt bovendien op dat, zelfs al kan aan de gemachtigde van de minister niet 

verweten worden geen rekening gehouden te hebben met elementen waarvan hij niet op de hoogte 

was, toch zou - indien de gemachtigde van de minister zorgvuldig was geweest en verzoeksters situatie 

nader onderzocht hebben - hij hier wel van op de hoogte geweest zijn. 

 

Deze rechtspraak is naar analogie van toepassing op artikel 11 Vr.W. en de bestreden beslissing van 

verzoekende partij. 

 

Minstens diende men uit de gegevens en informatie die bij de politie van de stad Aalst voorhanden 

waren - en waartoe de gemachtigde van de Staatssecretaris relatief eenvoudig toegang heeft - te 

besluiten dat een controle naar intrafamiliaal geweld aangewezen was. Temeer daar in de bestreden 

beslissing zelf al verwezen werd naar de verklaringen van verzoekende partij aan de politie, hetgeen 

aangaf dat de gemachtigde er — minstens gedeeltelijk — kennis van had genomen. 

 

Door dit niet zorgvuldig te onderzoeken en de bestreden beslissing zonder verder onderzoek te nemen, 

schond hij niet alleen de bepalingen van art. 11 Vr,W. maar ook de zorgvuldigheidsplicht.” 

 

4.2. Verweerder repliceert in de nota met opmerkingen als volgt: 

 

“[…] In het politieverslag dd. 30.3.2011 staat het volgende vermeld: 

 

“Betrokkene is bij ons op 29/3/2011 ten burele geweest dat ze de woonst verlaten heeft. De reden 

waarom is niet duidelijk gezien ze geen Nederlands spreekt.” 

 

De gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid kan enkel rekening 

houden met de gegevens die hem ter kennis waren op het ogenblik van de beslissing. 

 

Verwerende partij verwijst dienaangaande naar rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen (arrest nr. 30.005 dd. 17.07.2009) 

 

“De Raad stelt vast dat uit de stukken van het administratief dossier nergens blijkt dat verzoeker op enig 

ogenblik voorafgaand aan het nemen van de bestreden beslissing de gemachtigde van de Minister voor 

Migratie- en Asielbeleid op de hoogte stelde van het feit dat hij weliswaar geen gezinscel meer vormde 

met zijn echtgenote maar toch van oordeel was dat hij kon genieten van een verder en autonoom 

verblijfsrecht omdat hij het slachtoffer was van huiselijk geweld of dat een andere bijzonder schrijnende 

situatie zich voordeed. Verzoeker ontkent bovendien niet dat deze verplichting op hem rustte en verwijst 

in zijn repliekmemorie zelfs uitdrukkelijk naar het feit dat de bevoegde minister in antwoord op een 

parlementaire vraag stelde dat het familielid dat het huishouden verlaat wel het initiatief moet nemen om 

het behoud van het verblijf aan te vragen en de redenen hiervoor aan te tonen. 

 

Er kan bijgevolg niet ingezien worden hoe verweerder — nu verzoeker zelf in gebreke bleef om zijn 

standpunt en de volgens hem dienstige inlichtingen over te maken — rekening kon houden met 

verzoekers visie bij het nemen van de bestreden beslissing. (...) Het is niet kennelijk onredelijk om, gelet 

op het feit dat geen echt gegeven beschikbaar was waaruit een duidelijke aanwijzing kon afgeleid 

worden, dat verzoeker zich in een “bijzonder schrijnende situatie” bevond of slachtoffer was van 

“huiselijk geweld” geen toepassing te maken van artikel 42quater, §4, 4°, van de Vreemdelingenwet. 

Door opnieuw, nadat de bestreden beslissing werd genomen, aan te geven dat hij de feiten anders 

apprecieert, toont verzoeker verder geen schending van artikel 42quater, §4 van de Vreemdelingenwet 

aan en blijkt niet dat de beslissing van het bestuur tot beëindiging van het verblijfsrecht kennelijk 

onredelijk is.” 

 

Verzoekster heeft bijgevolg niet voldaan aan de op haar rustende plicht om de gemachtigde van de 

Minister voor Migratie- en Asielbeleid in te lichten over de eventuele feiten die een schrijnende situatie of 

huiselijk geweld konden verantwoorden. Aangezien deze verplichting op verzoekster rustte kan zij niet 
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verwijten aan de gemachtigde van de Minister voor Migratie- en Asielbeleid dat hij met het vermeend 

huiselijk geweld geen rekening heeft gehouden. 

 

Verzoeksters kritiek kan niet worden aangenomen. 

 

[…] 

 

De feiten die aan de grondslag liggen van de bestreden beslissing worden door de verzoekende partij 

niet betwist. 

 

Verzoekster toont niet aan dat de bestreden onzorgvuldig zou zijn genomen. 

 

De verwerende partij merkt op dat de gemachtigde van de federale Staatssecretaris van Migratie- en 

Asielbeleid geheel terecht, en binnen de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid, aan verzoekster het 

verblijf heeft geweigerd met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

De gemachtigde van de federale Staatssecretaris van Migratie- en Asielbeleid handelde daarbij na 

grondig onderzoek van de elementen die verzoeksters concrete situatie daadwerkelijk kenmerken, en 

conform de terzake toepasselijke rechtsregels, het zorgvuldigheids en evenredigheidsbeginsel incluis. 

[…]” 

 

4.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel, dat verzoekster geschonden acht, legt de overheid de verplichting op 

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

(RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411).  

 

De bestreden beslissing werd genomen op grond van artikel 11, § 2, eerste lid, 2° van de Vreemde-

lingenwet, bepaling die luidt als volgt: 

 

“De minister of zijn gemachtigde kan beslissen dat de vreemdeling die op grond van artikel 10 

toegelaten werd tot een verblijf in het Rijk in één van de volgende gevallen niet meer het recht heeft om 

in het Rijk te verblijven : 

 

[…] 

 

2° de vreemdeling en de vreemdeling die vervoegd werd, onderhouden niet of niet meer een werkelijk 

huwelijks- of gezinsleven;”. 

 

Artikel 11, § 2, vierde lid van de Vreemdelingenwet bepaalt verder het volgende: 

 

“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°.” 

 

Verzoekster merkt terecht op dat artikel 11, § 2, eerste lid van de Vreemdelingenwet enkel in de 

mogelijkheid, doch geenszins in de verplichting voorziet om het verblijfsrecht te beëindigen indien één 

van de in deze bepaling gestelde situaties zich voordoet en dat in het vierde lid van voormelde bepaling 

uitdrukkelijk wordt gesteld dat in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de situatie van 

personen die het slachtoffer zijn van geweld in de familie, die het huishouden verlaten hebben en 

bescherming nodig hebben. 

 

In de memorie van toelichting bij de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 

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

van vreemdelingen wordt inzake artikel 11 van de Vreemdelingenwet verduidelijkt dat de in § 2 van deze 

bepaling voorziene mogelijkheid om het verblijfsrecht te beëindigen “een algemene mogelijkheid [betreft] 

die geval per geval moet worden onderzocht” en dat “[i]n het kader van het onderzoek van een 

eventuele beslissing om een einde te stellen aan het verblijf op basis van de voornoemde motieven, de 

minister of diens gemachtigde rekening [zal] moeten houden met de algehele situatie van het betrokken 

gezinslid. De (andere) banden van dit gezinslid met België zullen in aanmerking worden genomen”. 

Tevens wordt gesteld dat “elke op basis van dit artikel genomen beslissing die een einde stelt aan het 

verblijf, rekening moet houden met de aard en de hechtheid van de familiebanden van de persoon, de 
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duur van zijn verblijf in België en het bestaan van familiebanden, culturele banden of sociale banden 

met het land van herkomst” en dat “[d]e afweging van de belangen met betrekking tot dit onderwerp (…) 

in de eventuele uiteindelijke beslissing (moet) worden vermeld”, dit om te voldoen aan artikel 17 van de 

richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging dat door 

de wetgever als een toepassing 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 en van artikel 22 van de Grondwet beschouwd werd. Verder 

wordt, specifiek wat artikel 11, § 2, vierde lid van de Vreemdelingenwet betreft, aangegeven dat “de 

situatie van personen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld, met inbegrip van seksueel misbruik, in 

het bijzonder in overweging wordt genomen door de minister of diens gemachtigde in het kader van het 

onderzoek van hun situatie op grond van deze bepaling.” (Zie Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2478/001, 

p. 61-62). 

 

Een zorgvuldig optredende overheid dient zich derhalve, in de mate van het mogelijke en zonder tot het 

onredelijke te zijn gehouden, alvorens in toepassing van artikel 11, § 2 van de Vreemdelingenwet het 

verblijfsrecht van een vreemdeling te beëindigen en deze vreemdeling een bevel te geven om het 

grondgebied te verlaten te informeren inzake de reden(en) waarom er geen echtelijke samenwoonst 

meer is tussen de echtgenoten en de concrete situatie van de vreemdeling wiens verblijfsrecht zij wenst 

te beëindigen te verifiëren. Dit teneinde over alle relevante gegevens te beschikken om een beslissing 

te kunnen nemen op grond van voormelde bepaling van de Vreemdelingenwet en te kunnen beoordelen 

of het verblijfs-recht al dan niet kan worden behouden los van het gezinsleven met de partner. 

 

Uit de bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt evenwel dat verweerder zich ermee 

vergenoegde vast te stellen dat verzoekster de echtelijke woning verlaten had, doch niet naging om 

welke reden dit gebeurde, niet onderzocht of verzoekster andere hechte familiebanden in België had en 

niet verifieerde of er geen toepassing diende gemaakt te worden van artikel 11, § 2, vierde lid van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Verweerder werpt op dat verzoekster zelf in gebreke bleef om hem op de hoogte te stellen van “de 

eventuele feiten die een schrijnende situatie of huiselijk geweld konden verantwoorden.” Daargelaten de 

vraag of een dergelijke informatieverplichting, gezien de bewoordingen van de wet en de uiteenzetting 

van de wetgever in de memorie van toelichting, in casu op verzoekster rustte, dient de Raad echter op 

te merken dat uit het politieverslag van 30 maart 2011 – waarnaar verweerder in de bestreden 

beslissing uitdrukkelijk verwijst – wordt uiteengezet dat verzoekster zich op 29 maart 2011 aanmeldde 

bij de lokale politie te Aalst, doch dat haar verklaringen niet konden geacteerd worden omdat zij de 

Nederlandse taal niet machtig was. In voormeld politieverslag werd bovendien vermeld dat verzoekster 

werd opgenomen in ‘Niemandsland’. Gelet op het feit dat verzoekster het nodig achtte contact op te 

nemen met de politiediensten en dat zij een beroep diende te doen op de diensten van een 

crisisopvangcentrum kan verweerder niet voorhouden dat verzoekster geen poging ondernam om haar 

situatie te verduidelijken en kan hij niet aanvoeren dat er in voorliggende zaak geen indicaties waren 

waaruit kan afgeleid worden dat er mogelijk sprake was van feiten die een toepassing van de 

bepalingen van van artikel 11, § 2, vierde lid van de Vreemdelingenwet zouden kunnen verantwoorden 

en er derhalve geen gegevens beschikbaar waren waaruit de nood tot verder onderzoek kon afgeleid 

worden.  

 

Verweerder betoogt nog dat hij slechts rekening kon houden met de gegevens die hem bekend waren 

op het ogenblik dat hij de bestreden beslissing nam. Hij weerlegt hiermee evenwel de stelling van 

verzoekster niet dat indien hij zijn beslissing op een zorgvuldige wijze had voorbereid hij alle gegevens 

die hij nodig had om verzoeksters situatie te beoordelen had kunnen kennen. Uit de stukken die 

verzoekster thans aanbrengt blijkt immers dat zij zich op 11 april 2011, in het bijzijn van een tolk, 

opnieuw aanmeldde bij de politiediensten van Aalst teneinde klacht in te dienen tegen haar echtgenoot 

wegens opzettelijke slagen en verwondingen en dat zij verklaarde ondertussen haar toevlucht gezocht 

te hebben in een vluchthuis te Mechelen. Het gegeven dat verweerder deze inlichtingen niet heeft 

betrokken bij zijn besluitvorming is het gevolg van feit dat hij naliet zijn beslissing op een degelijke wijze 

voor te bereiden.  

 

Louter ten overvloede dient nog te worden gesteld dat uit de stukken van het administratief dossier 

voorts blijkt dat op 24 januari 2011 een kind is geboren uit het huwelijk tussen verzoekster en haar 

echtgenoot. Er blijkt echter niet dat verweerder bij het nemen van de bestreden beslissing op enigerlei 

wijze rekening heeft gehouden met dit gegeven, terwijl de bestreden beslissing nochtans impliceert dat 

verzoekster – doch niet haar kind – het Rijk dient te verlaten en niet betwist wordt dat dit kind tot op 
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heden voornamelijk door verzoekster werd verzorgd. Het niet betrekken van dit gegeven – dat verweer-

der nochtans bekend was – bij het nemen van de bestreden beslissing toont evenzeer aan dat 

verweerder onzorgvuldig optrad. 

 

Gelet op wat voorafgaat dient dan ook te worden besloten dat verweerder in casu de bestreden 

beslissing onvoldoende zorgvuldig heeft voorbereid en niet heeft onderzocht of er geen toepassing 

diende gemaakt te worden van artikel 11, §2, vierde lid van de Vreemdelingenwet. 

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel werd aangetoond 

 

Het middel is, in de aangegeven mate, gegrond. Aangezien een onderdeel van het aangevoerd middel 

tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing leidt, is er geen noodzaak tot onderzoek van de 

overige onderdelen van het middel of van de andere aangevoerde middelen. 

 

5. Korte debatten 

 

Verzoekster heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. 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 het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 22 april 

2011 tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien september tweeduizend en elf 

door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter, 

 rechter in vreemdelingenzaken,  

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   G. DE BOECK 

 


