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 nr. 208 510 van 31 augustus 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. JANSSENS 

Duboisstraat 43 

2060 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 4 mei 2018 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 19 december 2017 tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

20). 

 

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 9 mei 2018 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 21 juni 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 augustus 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat P. JANSSENS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat J. TASSENOY, 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. Op 25 mei 2016 huwt de verzoekende partij te Marokko met dhr. J.T. 

 

1.2. Op 15 juli 2017 neemt de ambtenaar van de burgerlijke stand van Borgerhout een beslissing 

houdende de weigering van erkenning van een buitenlands huwelijk. 
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1.3. Op 22 juni 2017 dient de verzoekende partij een aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie.  

 

1.4. Op 19 december 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

zonder bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden 

als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de 

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 22.06.2017 werd 

ingediend door:  (…) 

 

om de volgende reden geweigerd:  

 

De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie of van ander 

familielid van een burger van de Unie.  

 

Op 22.06.2017 werd op basis van artikel 40 van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, een aanvraag tot vestiging ingediend door 

mevrouw K.Y. (…), geboren op 20.02.1990 te D. (…).  

 

Deze aanvraag werd ingediend op grond van een huwelijk dat werd afgesloten op 25.05.2016 met de 

heer T.J. (…) geboren op 27.01.1977.  

 

Als bewijs van dit huwelijk werd een huwelijksakte voorgelegd, opgesteld te Marokko.  

 

Op 22.06.2017 werd een bijlage 19ter en attest van immatriculatie afgeleverd.  

 

Echter, uit de verklaring dd. 28.06.2017 van dhr. T. (…) blijkt het volgende:  

 

"Mijn vrouw is sinds ze hier is gekomen afstandelijk geworden. We zijn nog niet intiem geweest, als wij 

op straat lopen, loopt zij niet naast mij, in de tram wil ze niet naast mij zitten, we praten weinig (totaal 

geen liefde en warmte van haar kant) als de telefoon gaat, gaat zij elders praten en ik heb een 

vermoeden dat er een ander is voor haar, verder toont zij alleen interesse in het verkrijgen van haar 

papieren en te kunnen studeren en gaan werken. ...  

… Op maandag 26 juni ben ik van haar gescheiden op islamitische manier door bewust 3 keer 

gescheiden te noemen en dan is er geen weg meer terug, voor mij is de scheiding nu definitief en ik wil 

absoluut niet meer terug keren, verder wens ik geen borg voor haar te staan en ik wil verder gaan met 

mijn leven, sindsdien heb ik de woning verlaten....  

... Verder heeft zij aangegeven de woning niet te willen verlaten, ik ben er klaar, ik heb de huur 

opgezegd. ..."  

 

Uit de gegevens van het Rijksregister dd. 6.10.2017 blijkt dat zowel betrokkene als de referentiepersoon 

als alleenstaand staan ingeschreven.  

 

Betrokkene staat sedert 6.10.2017 bovendien afgevoerd van ambtswege.  

 

E is bijgevolg geen sprake van een gezinscel meer is tussen betrokkene en de referentiepersoon. 

 

Aangezien er geen gezinscel meer is tussen betrokkenen kan betrokkene zich ook niet bij de 

referentiepersoon voegen, zoals bepaald in artikel 40bis §2, 1° van de wet van 15.12.1980. aangezien 

betrokkenen gaan echtscheiden is er niemand waar betrokkene zich bij kan vestigen. 

 

Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene. Het AI van betrokkene dient te worden 

ingetrokken.”   

 

2. Over de rechtspleging    

 

De verzoekende partij heeft binnen de in artikel 39/81, vierde lid van de wet van 15 december 1980  
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betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) voorziene termijn van 8 dagen, de griffie in kennis 

gesteld dat zij geen synthesememorie wenst neer te leggen. Met toepassing van artikel 39/81, laatste lid 

van voormelde wet wordt de procedure voortgezet overeenkomstig het eerste lid. 

 

3. Onderzoek van het beroep    

 

3.1. In een eerste en enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de 

artikelen 40 en 42quater, §4, 4° van de Vreemdelingenwet en van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. 

Uit de bespreking van het enig middel blijkt dat zij ook de schending van de zorgvuldigheidsplicht 

aanvoert. 

 

De verzoekende partij zet haar enig middel uiteen als volgt: 

 

“1. Algemeen juridisch kader   

 

Krachtens artikel 62 van de Vreemdelingenwet dienen alle administratieve beslissingen, genomen in 

toepassing van deze wet, gemotiveerd te worden. Die motiveringsplicht omvat de verschillende 

verwijderingsmaatregelen, waaronder het bevel om het grondgebied te verlaten.    

 

Met de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen werd die 

motivering aangevuld met substantiële componenten. Bestuurshandelingen moeten overeenkomstig 

deze wet afdoende gemotiveerd zijn en dienen de juridische en feitelijke overwegingen te vermelden die 

aan de beslissing ten grondslag liggen.    

 

Een afdoende motivering houdt in dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te 

kunnen dragen. De motivering moet m.a.w. draagkrachtig zijn. De aangevoerde motieven moeten 

pertinent zijn en de beslissing verantwoorden. Dit wil zeggen dat ze duidelijk en concreet de redenen 

moet weergeven die haar kunnen verantwoorden. De motivering moet ook volledig zijn, wat betekent dat 

zij een voldoende grondslag voor alle onderdelen van de beslissing behoort te zijn.     

 

2. Toetsing van de bestreden beslissing aan de materiële en formele motiveringsplicht, schending van 

het zorgvuldigheidsbeginsel, schending van de artikelen 40 en 42quater §4, 4° van de 

Vreemdelingenwet en schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet.    

 

De motivering is niet afdoende, zoals vereist door de Wet Motivering Bestuurshandelingen.   

 

Dat de Staatssecretaris de concrete elementen in het dossier van verzoekster miskent en hiermee de 

artikelen 2 en 3 van de Wet Motivering Bestuurshandelingen miskent. Tevens schendt de 

Staatssecretaris met zijn beslissing het zorgvuldigheidsbeginsel.    

 

In de bestreden beslissing verwijst de Staatssecretaris naar een verklaring d.d. 28 juni 2017 die door de 

echtgenoot van verzoekster, T.J. (…), werd afgelegd. In deze verklaring stelt de heer T. (…) (i.e. de 

referentiepersoon) dat verzoekster zich afstandelijk opstelt en louter interesse toont in het verkrijgen van 

haar papieren. Hij zou op 26 juni 2017 van verzoekster gescheiden zijn op islamitische manier en zou 

sindsdien de woning hebben verlaten. Hierbij moet evenwel worden gewezen op het gesolliciteerd 

karakter van dergelijke verklaring.    

 

Verder verwijst de Staatssecretaris naar het feit dat verzoekster en de referentiepersoon als 

alleenstaand staan ingeschreven in het Rijksregister.   

 

Overeenkomstig artikel 42quater, §1, 4° kan een einde worden gesteld aan het verblijfsrecht van de 

familieleden van de burger van de Unie die zelf geen Unieburger zijn in geval van echtscheiding of 

beëindiging van de gezamenlijke vestiging na minder dan 3 jaar verblijf in België.   

 

Hierop bestaan evenwel een aantal uitzonderingen, waaronder het partnergeweld, zoals voorzien in 

artikel 42quater, §4, 4° Vw. Dit artikel bepaalt namelijk dat artikel 42quater, §1, 4° Vw. niet van 

toepassing is “indien bijzonder schrijnende situaties dit rechtvaardigen, bijvoorbeeld indien het familielid 

aantoont tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 40bis, §2, eerste 
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lid, 1° of 2° het slachtoffer te zijn geweest van geweld in de familie alsook van geweld zoals bedoeld in 

de artikelen 375, 398 tot 400, 402, 403 of 405 van het Strafwetboek”.   

 

Vervolgens moet worden opgemerkt dat verzoekster het slachtoffer uitmaakt van geweld in het gezin. 

Zo was verzoekster reeds meermaals het slachtoffer van slagen en verwondingen vanwege de 

referentiepersoon, alsook een poging tot verkrachting. Verzoekster heeft hiervan aangifte gedaan bij de 

lokale politie op 17 maart 2018 (stuk 2). Ingevolge dit huiselijk geweld leeft verzoekster voortdurend in 

angst, waardoor zij inmiddels ook psychologische begeleiding krijgt (stuk 3).    

 

Dit betreft dan ook duidelijk een bijzonder schrijnende situatie in de zin van artikel 42quater, §4, 4° Vw.    

 

Bijgevolg bevindt verzoekster zich in de uitzonderingssituatie zoals omschreven in artikel 42quater, §4, 

4° Vw. Verzoekster dient aldus te worden beschermd tegen verdere chantage of gewelddaden vanwege 

de referentiepersoon. De schrijnende situatie van verzoekster rechtvaardigt dat haar recht op verblijf in 

België niet wordt beëindigd.   

 

De Staatssecretaris laat echter volledig na om de heersende problematiek van het intra familiaal geweld 

te onderzoeken, evenals de toepassing van artikel 42quater, §4, 4° Vw.      

 

Verder wenst verzoekster op te merken dat de motivering in de beslissing d.d. 19 december 2017 (stuk 

1) een loutere standaard-beslissing betreft, die op geen enkele concrete wijze ingaat op de situatie van 

verzoekster. Bovendien is de motivering in de beslissing veel te beknopt in verhouding tot de impact van 

de beslissing op het leven van verzoekster.    

 

Dat de Staatssecretaris derhalve artikelen 2 en 3 van de Wet Motivering Bestuurshandelingen schendt.   

 

Dat de Staatssecretaris de artikelen 40 en 42quater §4, 4° Vw. van de Vreemdelingenwet schendt.   

 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.”  

 

3.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

bestuurde, 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. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet 

van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” 

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 de determinerende motieven aangeeft op basis 

waarvan deze is genomen. Er wordt immers, onder verwijzing naar artikel 52, §4, vijfde lid van het 

koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het Vreemdelingenbesluit), gesteld dat de 

verzoekende partij niet voldoet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie of van een ander 

familielid van een burger van de Unie. Hierbij wordt aangegeven dat de verzoekende partij een 

aanvraag heeft ingediend op grond van een huwelijk afgesloten op 25 juni 2016 met dhr. T.J., dat op 22 

juni 2017 een bijlage 19ter en een attest van immatriculatie werden afgegeven, dat uit de verklaring van 

voormelde heer van 28 juni 2017 blijkt dat hij aangeeft dat de verzoekende partij afstandelijk is 

geworden sinds zij hier is gekomen, dat zij alleen interesse toont in het verkrijgen van haar papieren en 

dat hij op 26 juni van haar is gescheiden op islamitische manier, dat hij sindsdien de woning heeft 

verlaten. Voorts wordt ook aangeven dat uit de gegevens van het Rijksregister van 6 oktober 2017 blijkt 

dat zowel de verzoekende partij als de referentiepersoon als alleenstaand staan ingeschreven, dat zij op 

6 oktober 2017 van ambtswege is afgevoerd, dat er bijgevolg geen sprake meer is van een gezinscel 

tussen de verzoekende partij en de referentiepersoon zodat de verzoekende partij zich ook niet bij de 

referentiepersoon kan voegen zoals bepaald in artikel 40bis, §2, 1° van de Vreemdelingenwet, dat 

aangezien zij gaan echtscheiden er niemand is waar de verzoekende partij zich bij kan vestigen.  

 

Gelet op voorgaande motieven kan de verzoekende partij niet dienstig voorhouden dat de motivering 

een loutere standaard motivering is die op geen enkele concrete wijze ingaat op de situatie van de 
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verzoekende partij. Er wordt immers uitdrukkelijk en concreet ingegaan op de band tussen de 

verzoekende partij en haar echtgenoot. 

 

Ten overvloede dient bovendien te worden geduid dat zelfs indien een beslissing is gemotiveerd met 

algemene overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte en 

gestandaardiseerde motivering, dit loutere feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden 

beslissing niet naar behoren is gemotiveerd (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171; RvS 27 juni 2007, nr. 

172.821). 

 

Waar de verzoekende partij meent dat de motivering te beknopt is in verhouding tot de impact van de 

beslissing op haar leven, verduidelijkt zij niet omtrent welke relevante elementen de verwerende partij 

nagelaten heeft te motiveren. In zoverre zij doelt op het partnergeweld, wijst de Raad naar wat 

hieromtrent wordt uiteengezet onder punt 3.7.  

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt de motivering haar niet in staat stelt te begrijpen 

op welke juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht.  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aangetoond. 

 

Het middel dient derhalve te worden behandeld vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht.  

 

3.3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) is bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen 

(cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624).  

 

Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de administratie bij het nemen van een beslissing 

moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

3.4. Artikel 40bis, §2, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 2 

Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 

1° de echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap werd gesloten dat 

beschouwd wordt als zijnde gelijkwaardig met het huwelijk in België, die hem begeleidt of zich bij hem 

voegt;” 

 

3.5. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij uit de verklaring van 28 juni 2017 van de 

referentiepersoon en uit de gegevens van het Rijksregister waaruit blijkt dat zowel de verzoekende partij 

als de referentiepersoon als alleenstaand staan ingeschreven, concludeert dat er geen sprake meer is 

van een gezinscel tussen de verzoekende partij en de referentiepersoon zodat de verzoekende partij 

zich ook niet bij de referentiepersoon kan voegen zoals bepaald in artikel 40bis, §2, 1° van de 

Vreemdelingenwet. 

 

3.6. Betreffende de verklaring van de referentiepersoon stelt de verzoekende partij dat een dergelijke 

verklaring een gesolliciteerd karakter vertoont. De Raad stelt vast dat nergens uit blijkt en de 

verzoekende partij geenszins aantoont dat de verwerende partij de referentiepersoon zou hebben 

verzocht een dergelijke verklaring af te leggen, zodat voormelde kritiek allerminst ernstig is. 

 

3.7. Voorts betoogt de verzoekende partij dat overeenkomstig artikel 42quater, §1, 4° van de 

Vreemdelingenwet een einde kan gesteld worden aan het verblijfsrecht van de familieleden van de 

burger van de Unie die zelf geen Unieburger zijn in geval van echtscheiding of beëindiging van de 

gezamenlijke vestiging na minder dan drie jaar verblijf in België, dat hierop evenwel een aantal 

uitzonderingen voorzien zijn, waaronder partnergeweld, zoals voorzien in artikel 42quater, §4, 4° van de 

Vreemdelingenwet. Zij merkt op dat zij het slachtoffer is van geweld in het gezin, dat zij meermaals het 

slachtoffer was van slagen en verwondingen vanwege de referentiepersoon, alsook een poging tot 

verkrachting, dat zij hiervan aangifte heeft gedaan bij de lokale politie op 17 maart 2018, dat zij 

ingevolge dit huiselijk geweld voortdurend in angst leeft waardoor zij inmiddels ook psychologische 
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begeleiding krijgt. Zij meent dat dit dan ook duidelijk een bijzonder schrijnende situatie in de zin van 

artikel 42quater, §4, 4° van de Vreemdelingenwet betreft. De verzoekende partij meent dat zij zich in de 

voormelde uitzonderingssituatie bevindt en aldus dient beschermd te worden tegen verdere chantage of 

gewelddaden vanwege de referentiepersoon, dat de schrijnende situatie rechtvaardigt dat haar verblijf 

niet wordt beëindigd. Zij betoogt dat de gemachtigde nalaat om de problematiek van het intra-familiaal 

geweld te onderzoeken, evenals de toepassing van artikel 42quater, §4, 4° van de Vreemdelingenwet.  

 

De Raad kan enkel vaststellen dat voormeld betoog niet dienstig is. De bestreden beslissing betreft een 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden en geen beëindiging van verblijf. Het 

bestaan van een schrijnende situatie kan een uitzonderingsgrond vormen bij beëindiging van verblijf 

zoals blijkt uit artikel 42quater, §4, 4° van de Vreemdelingenwet,  doch niet bij het vaststellen van het 

voldoen aan de voorwaarden om een verblijfsrecht als familielid van een burger van de Unie, c.q. Belg 

te verkrijgen.  

 

Ten overvloede wijst de Raad erop dat in het administratief dossier geen spoor is van de beweerde 

mishandelingen van de verzoekende partij door de referentiepersoon. Noch bij haar aanvraag, noch 

gedurende het onderzoek van de aanvraag, heeft de verzoekende partij melding gemaakt van 

partnergeweld, laat staan stukken overgemaakt waaruit dit zou kunnen blijken. De aangifte, die de 

verzoekende partij voegt aan haar verzoekschrift, dateert van na het nemen van de bestreden 

beslissing, zodat de verwerende partij er in elk geval geen rekening mee kon houden.  

 

3.8. De verzoekende partij toont niet aan dat de verwerende partij met bepaalde elementen geen of 

onvoldoende rekening zou hebben gehouden. De bestreden beslissing steunt op deugdelijke feitelijke 

en juridische overwegingen.   

 

De verzoekende partij maakt een schending van de aangevoerde bepalingen en beginselen niet 

aannemelijk.  

 

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

 

4. Kosten 

 

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

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:    

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.  

 

Artikel 2   

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.   

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig augustus tweeduizend achttien 

door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. VERMANDER 


