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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 27.379 van 14 mei 2009
in de zaak RvV X II

In zake: X
Gekozen woonplaats: ten kantore van X

tegen:

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

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 1
december 2008 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de
nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van
Migratie- en asielbeleid van 20 oktober 2008 waarbij een visum kort verblijf wordt geweigerd.

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 27 maart 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30
april 2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. MARCELIS, die loco advocaat M.-C. WARLOP
verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, 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 5 september 2008 bij het Belgisch Consulaat-generaal in
Casablanca een aanvraag in voor een visum kort verblijf.

1.2. Op 20 oktober 2008 nam de gemachtigde van de minister een beslissing tot weigering
van het visum. Verzoekster werd hiervan op een niet nader bepaalde datum in kennis
gesteld.

Dit vormt de bestreden beslissing.

2. Over de gegrondheid van het beroep.
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Uit de bespreking van onderstaande middelen blijkt dat slechts korte debatten vereist zijn.

2.1. De bestreden beslissing is als volgt gemotiveerd:

“Beslissing genomen conform artikel 15 van de uitvoeringsovereenkomst van de
Schengenakkoorden en artikel 5 van verordening 562/2006/EG
Geen bewijs van voldoende, regelmatige en persoonlijke bestaansmiddelen van de aanvrager
pensioen of andere … Tenlasteneming ontvankelijk en geweigerd; de voorgelegde
tenlasteneming wordt geweigerd aangezien interimwerk of art. 60 OCMW geen financiële
garanties voor een periode van twee jaar geeft (tijdsperiode waarin de garant verantwoordelijk
is) de garant doet “interimarbeid”
Ontbreken van tenlasteneming conform aan het KB van 11/12/1996 (aanvullen) origineel
ontbreekt en kopij ervan is in orde (…)”

2.2. Onder het kopje “Moyen déduit de l’absence de signature de l’acte attaqué” werpt verzoekster
op dat er een handtekening ontbreekt op de bestreden akte. Verzoekster stelt het volgende:

“Attendu que la décision querellée n’est pas signée de façon adéquate de telle sorte qu’il n’est
pas permis de contrôler la compétence de l’auteur de l’acte;
Qu’il est impossible de vérifier si la décision litigieuse a été prise par une personne légalement
habilitée pour ce faire;
Que l’acte attaqué doit être annulé;”

2.3. Verweerder werpt op dat het middel onontvankelijk is bij gebrek aan een voldoende
duidelijk en nauwkeurig omschreven middel. Verweerder preciseert dat geen duidelijke
omschrijving wordt gegeven van de rechtsregel die geschonden wordt geacht.

2.4. Uit het betoog van verzoekster volgt duidelijk dat zij de bevoegdheid van de steller van
de akte niet kan nagaan bij gebrek aan een handtekening. Deze kwestie raakt de openbare
orde. De exceptie van onontvankelijkheid van het middel wordt verworpen.

2.5. Op de akte van betekening figureren onder de weergegeven motivering van de
bestreden beslissing, de woorden “(V., Y.), attaché”. De verzoekende partij is dus op de
hoogte van zowel de naam als de hoedanigheid van de ambtenaar die de bestreden
beslissing getroffen heeft. De Raad is van oordeel dat, aangezien administratieve
beslissingen niet noodzakelijk schriftelijk dienen te zijn (RvS 23 september 1992, nr. 40.466),
een handtekening geen geldigheidsvereiste of wettigheidsvereiste kan zijn voor een
bestuurshandeling. Er vormt zich evenwel een probleem wanneer deze bestuurshandeling,
waarvan de geldigheid aldus niet kan aangetast worden door een gebrek aan
‘ondertekening’, niet kan toegerekend worden aan een bepaalde persoon en dus wanneer
helemaal niet vaststaat of de bestreden beslissing werd genomen door een daartoe bevoegd
persoon. De stukken van het administratief dossier bevestigen dat V., Y. als attaché de
bestreden beslissing getroffen heeft. Er is dus geen probleem van toerekening van de
bestreden beslissing aan een bepaalde persoon of onduidelijkheid over diens hoedanigheid,
zodat de bevoegdheid van de steller van de akte wel degelijk kan nagegaan worden. Er is de
Raad geen bepaling bekend waaruit zou blijken dat een attaché niet bevoegd is om de
bestreden beslissing te treffen.

Het eerste middel is ongegrond.

2.6. In wat als een tweede middel kan beschouwd worden, voert verzoekster de schending
aan van artikel 15 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst, van de artikelen 2 en 3bis van
de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3
van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurs-
handelingen, met name “la motivation insuffisante et des lors de l’absence de motivation légalement
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admissible” en van de beginselen van behoorlijk bestuur. Verzoekster formuleert haar grieven
als volgt:

“Attendu que la requérante ne peut se rallier à la motivation de la décision querellée;
Que la partie adverse, pour refuser à Madame (J.F.) l’octroi d’un visa court séjour, se prévaut de
la « Convention des Accords de Schengen (sic) » (article 15);
Que cette Convention d’application de l’Accord de Schengen du 19 juin 1990 a été approuvée
par la loi du 18 mars 1993 et fait partie dès lors de notre ordre juridique interne;
Que les dispositions régissant I’accès au territoire et au court séjour sont reprises aux artictes 2
à 8 bis de la loi du 15 décembre 1980;
Que l’on ne comprend dès tors pas très bien ta raison pour laquelle la partie adverse fonde sa
décision de refus sur cette base si ce n’est pour semer une certaine confusion dans le chef de la
requérante;
Attendu qu’aux termes des dispositions nationales Madame (J.F.) est autorisée à pénétrer dans
le Royaume moyennant la presentation des ‘1°soit des documents requis en vertu d’un traité
international, d’une loi ou d’un arête royal; 2° soit d’un passeport valable ou d’un titre de voyage
en tenant lieu, revêtu d’un visa ou d’une autorisation tenant Iieu de visa, valable pour la
Belgique, apposé par un représentant diplomatique ou consulaire beIge ou par celui d’un Etat
partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures.
dont la Begique. Le Ministre ou son délégué peut autoriser de pénétrer en Belglque l’étranger
qui n ‘est porteur d’aucun des documents prévus par l’alinéa précédent, sur la base de
modalités déterminées par arrêté royal’; (article 2 de la loi du 15 décembre 1980)
Que la requérante a dûment présenté son passeport national et un engagement de prise en
charge effectué par son fils (B.M.) et son épouse (M.L.); Qu’ en vertu de l’articte 3bis de la loi du
15 décembre 1980, telle que modifiée par la loi du 15 septembre 2006 sur l’accès au séjour des
étrangers, les moyens de subsistance peuvent être prouvés, sans préjudice à d’autres
dispositions de la présente loi, par ‘la production d’une attestation de prise en charge dans
laquelle une personne physique qui dispose de resources suffisantes et qui possêde la
nationalité belge ou qui est autorisée ou admis d séjourner en Belgique pour une durée illimitée
s ‘engage à l’égard de l’étranger, de l’Etat belqe et de tout centre public d‘aide sociale
compétent, à prendre en charge pendant un délal de deux ans les soins de santé, les frais de
séjour et de rapatriement de l’étranger »;
Qu’en outre la brochure informative destinée aux garants (court séjour) publiée sur te portail de
l’IOffice des Etrangers offre en réponse à la question « Quand diposez vous de moyens de
subsistance suffisants?, ce que suit « II s’agit de revenus réguliers obtenus’ dans le cadre d’une
activité salariée ou indépendante ou découlant d’allocations émanant d’une autorité au sens
large à l’exclusion de l‘aide financière émanant d’un CPAS, II sera en outre tenu compte de la
composition du ménage du garant et de circonstances particulières, tels que le mode de
logement de l’étranger et le lien de familie existant entre celui-ci et le garant. » Source: SPF
Intérieur, brochure informative destinée aux garants (court séjour, avril 2007, téléchargeable sur
http://www.dofi.fgov.be/fr/1024/frame.htm);
Que, dans le cas d’espèce, le fils de la requérante ci des revenus provenant de contrats
réguliers d’intérim; son épouse bénéficiant d’allocations de chômage, soit allocations émanant
d’une autorité au sens large, pour reprendre ta terminologie utilisée par le SPF Intérieur dans sa
publication officielle;
Qu’ainsi le fils de la requérante et son épouse ont pu verser dans le dossier
1. Un contrat avec la Poste avec possibilité dengagemerit â durée indéterminée;
2. Les fiches de salaire du travail intérimaire;
3. Les économies accumulées ces 5 dernières années;
4. Les revenus de remplacement de son épouse;
Que précisément les revenus découlant du travail intérimaire du garant sont:
+ avril 2008 - 1087, 50€;
+ mai 2008 - 1386.40€;
+ juin 2008 - 1591, 95€;
- pour une moyenne arithmétique constante de 1355€, somme â ta quelle viennent s’ajouter les
revenus de remplacement de son épouse pour un grand total de 1700€/mois;
Que, par conséquent, dans de telles conditions financières, il est manifeste que la requérante
sera prise entièrement en charge par son fils et son épouse;
Qu’il est dès lors évident que le garant peut assumer amplement les frais de séjour de sa
maman laquelle a d’ailleurs ses revenus propres au Maroc;
Attendu que la partie adverse exige en outre à Madame (J.F.) des « moyens de subsistance
personnels, réguliers et suffisants - geen bewijs van voldoende, regelmatige en persoonlijke
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bestandsmiddelen van de aanvrager pension of andere..»; Que ce faisant, elle ajoute
manifestement et injustement des conditions à la loi dans le seul but de refuser à la requérante
le droit de venir visiter ses enfants belges de surcroît;
Qu’il suffit d’observer que la requérante a versé dans son dossier la preuve de ses revenus et le
montant de la pension versée au Maroc:
Que la partie adverse omet à dessein de considérer toutes les pièces versées dans le dossier:
Qu’il semble dès lors parfaitement illégal de refuser le droit de séjour de courte durée à cette
maman de citoyens belges et grande mère de surcroît:
Que ta requérante souhaite simplement visiter sa familie, son petit-fils qui vient de naître, sa fille
et son fils. et leur conjoint respectif. et retourner au Maroc où elle a tous ses centres d’intérêt et
là oû elle a toujours vécu:
Attendu que force est de constater que la partie adverse n’a pas apprécié adéquatement tous
les aspects de la situation de la requérante: (CCE n° 5374 du 21 décembre 2007)
Qu’il incombe à la partie adverse de fournir une explication claire et précise des raisons pour
lesquelles le visa n’a pas été octroyé à Madame (J.F.);
Qu’à l’opposé, elle rend une décision dont la motivation est pour le moins alambiquée:
« Tenslasteneming ontvankelijk en geweigerd; de voorgelegde tenlasteneming word geweigerd
aangezien interimwerk of art 60 OMCW, geen financiele garanties voor een période van twee
jaar geeeft (…-) de garant doet interimarbeid” Ontbreken tenlasteneming conform aan het KB va
11/12/1996 (aanvullen) origineel ontbreekt en kopij ervan is in orde»;
Qu’une telle motivation ne répond pas au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la
motivation formelle des actes administratifs;
Que dabord ni le garant ni son épouse ne relèvent du CPAS; Qu’ensuite, à supposer qu’il faille
vérifier les revenus de Madame (J.) - quod non: il s’agit d’une condition rajoutée à la loi - il faut
alors se poser la question sur ce que l’on entend par « preuve de moyens de subsistance
personnels suffisants et réguliers »? A partir de quell moment la partie adverse estime que
pareille preuve est rapportée à suffisance dès lors qu’aucun critère objectif, aucun chiffre ne
sont établis? Aucun document supplémentaire n’a été réclamé à la requérante au moment de sa
demande de visa, outre les documents de prise charge par son fils;
Que compte tenu de leurs disponibilités (÷1- 1700€/mois soit plus que le montant minimum du
RIS), le fils de ba requérante et sa belle-fille peuvent l’accueillir sans difficulté;
Que le visa de séjour courte durée doit donc être délivré;
Attendu qu’en outre, la partie adverse s’exprime d’une manière ambiguë quand elle se
pronounce que ‘Tenslasteneming ontvankelijk en geweigerd;’
Qu’on peut difficilement admettre que la prise en charge soit déclarée recevable pour ensuite
être refusée et ce, sur base de termes vagues;
Qu’encore une fois, la partie adverse manque à son devoir de motiver adéquatement sa
décision:”

2.7. De Raad acht het middel niet ontvankelijk voor zover daarin de schending van de
beginselen van behoorlijk bestuur worden ingeroepen, aangezien verzoekster nalaat aan te
duiden welk beginsel van behoorlijk bestuur zij geschonden acht en zij de wijze waarop dit
beginsel werd geschonden niet omschrijft.

De exceptie van onontvankelijkheid van het middel, opgeworpen door de verwerende partij,
is in de aangeven mate gegrond.

2.8. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet
van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft
tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve
overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe
bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de
overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de
beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr.
110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Ook een discretionaire beslissing dient, wil zij
afdoende gemotiveerd zijn, uitdrukkelijk en nauwkeurig de precieze concrete gegevens
vermelden die ze verantwoorden. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk de
juridische en feitelijke overwegingen bevat waarop ze steunt. Verzoekster toont met haar
betoog alleszins niet aan in welke mate de formele motieven haar niet in staat stellen te
achterhalen welke concrete redenen de beslissing schragen. De Raad stelt ten andere vast
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dat de verzoekende partij de motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden
beslissing kent nu zij deze aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt in een middel, zodat
voldaan is aan de formele motiveringsplicht. Het middel dient derhalve vanuit het oogpunt
van de materiële motiveringsplicht behandeld te worden.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 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).

2.9. De Raad wijst er samen met de verwerende partij op dat de schending van artikel 2 van
de Vreemdelingenwet in casu niet dienstig kan worden aangevoerd. Artikel 2 van de
Vreemdelingenwet beschrijft immers de documenten die vereist zijn om in het Rijk te worden
toegelaten, namelijk een paspoort of reistitel, desgevallend voorzien van een visum.
Aangezien verzoekster visumplichtig is, kan zij slechts het Rijk betreden voor zover haar
pasoort een visum bevat. In casu betreft de bestreden beslissing een weigering van een
visumaanvraag. Verzoekster beschikt aldus niet over de nodige binnenkomstdocumenten
zoals voorzien in artikel 2 van de Vreemdelingenwet.

2.10. De bestreden beslissing verwijst naar artikel 5 van de Verordening van het Europees
Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code
betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) en naar
artikel 15 van de Overeenkomst van Schengen van 19 juni 1990 ter uitvoering van het
akkoord van Schengen (Schengenuitvoeringsovereenkomst). Artikel 15 van de Schengen-
uitvoeringsovereenkomst voorziet dat dient voldaan te zijn aan de in artikel 5 van deze
Overeenkomst gestelde voorwaarden opdat kan worden overgegaan tot de afgifte van het
visum. Artikel 5 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst, dat ondertussen werd opge-
nomen in artikel 5 van de Schengengrenscode, bepaalt in punt b) het volgende: “b) indien
vereist op grond van Verordening (EG) nr. 539/2001van de Raad van 15 maart 2001 tot vaststelling
van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het
bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht
zijn vrijgesteld (1), in het bezit zijn van een geldig visum, behalve indien zij houder zijn van een

geldige verblijfsvergunning;” Punt c) stelt het volgende het volgende: “(…)Voor onderdanen van
derde landen gelden de volgende toegangsvoorwaarden voor een verblijf van ten hoogste drie
maanden per periode van zes maanden: (…) c) het doel van het voorgenomen verblijf en de
verblijfsomstandigheden kunnen staven, alsmede beschikken over voldoende middelen van bestaan,
zowel voor de duur van het voorgenomen verblijf als voor de terugreis naar het land van herkomst of
voor de doorreis naar een derde land, waar de toegang is gewaarborgd, dan wel in staat zijn deze
middelen rechtmatig te verwerven; (…)”

2.11. Verzoeksters stelling dat er verwarring wordt gezaaid door te verwijzen naar de
Schengenuitvoeringsovereenkomst, kan niet worden bijgetreden, aangezien noch uit artikel
15 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst, en evenmin uit artikel 5 van de Schengen-
grenscode of uit de artikelen 2 tot 8 bis van de Vreemdelingenwet of uit de informatie
beschikbaar op http://www.dofi.fgov.be/fr/1024/frame.htm volgt dat het volstaat dat een
vreemdeling zich op de Belgische vertegenwoordiging aanmeldt met een nationaal paspoort
en een verbintenis tot tenlasteneming om toegelaten te worden tot het grondgebied van het
Rijk.

2.12. Uit het gestelde in punt 5 c) van de Schengengrenscode volgt dat een vreemdeling in
eigen hoofde dient te beschikken “over voldoende middelen van bestaan, zowel voor de duur van
het voorgenomen verblijf als voor de terugreis naar het land van herkomst of voor de doorreis naar
een derde land, waar de toegang is gewaarborgd, dan wel in staat zijn deze middelen rechtmatig te
verwerven.”
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2.13. De verbintenis tot tenlasteneming biedt de vreemdeling die zelf niet beschikt over
persoonlijke middelen van bestaan toch de mogelijkheid om het Schengengebied te
betreden door een beroep te doen op een garant die voldoet aan de voorwaarden van
artikel 3 bis van de Vreemdelingenwet. Artikel 3bis van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“Onverminderd andere bepalingen van deze wet, kan het bewijs van voldoende middelen van
bestaan worden geleverd door het overleggen van een attest van tenlasteneming, waarin een
natuurlijke persoon die over voldoende middelen beschikt en die de Belgische nationaliteit bezit
of die gemachtigd of toegelaten is om voor onbepaalde duur in België te verblijven, zich
gedurende een termijn van twee jaar ten opzichte van de vreemdeling, de Belgische Staat en
elk bevoegd openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, ertoe verbindt de kosten van
gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring van de vreemdeling te zijnen laste te nemen (…)”

2.14. De gemachtigde van de minister beschikt in het kader van de toepassing van artikel 3
bis van de Vreemdelingenwet over een ruime appreciatiebevoegheid. Het is niet kennelijk
onredelijk dat de gemachtigde van de minister in het kader van de toepassing van dit artikel
van de Vreemdelingenwet, van de garant vereist dat hij beschikt over regelmatige
inkomsten teneinde te kunnen voldoen aan de aan de verbintenis tot tenlasteneming
verbonden wettelijke verplichting om zich gedurende een termijn van twee jaar ten opzichte
van de vreemdeling, de Belgische Staat en elk bevoegd openbaar centrum voor maatschap-
pelijk welzijn, ertoe te verbinden de kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring
van de vreemdeling te zijnen laste te nemen.

2.15. In casu werd een verbintenis tot tenlasteneming voorgelegd die door verzoeksters zoon
werd ondertekend. Verzoekster zet uiteen dat het gezinsinkomen van haar zoon uit 4
elementen bestaat, met name een contract met De Post met mogelijkheid tot indienstneming
voor onbepaalde duur, loonfiches van zijn interimarbeid, de gedurende 5 jaar opgebouwde
spaargelden en het vervangingsinkomen van diens echtgenote. Verzoekster berekent mede
op grond van de interimcontracten van haar zoon, het globale inkomen van haar zoon en
diens echtgenote op een totaal van 1700 euro per maand. Verzoekster beweert dat het
bijgevolg duidelijk is dat haar zoon en diens echtgenote haar volledig ten laste zullen nemen,
maar ze gaat in haar redenering volledig voorbij aan het determinerend motief van de
bestreden beslissing, dat zij op geen enkele wijze betwist, en waarin het volgende wordt
gesteld: “de voorgelegde tenlasteneming wordt geweigerd aangezien interimwerk of art. 60 OCMW
geen financiële garanties voor een periode van twee jaar geeft (tijdsperiode waarin de garant

verantwoordelijk is) de garant doet ‘interimarbeid’.” Verzoekster toont niet aan dat de door haar
opgesomde elementen van het gezinsinkomen toereikend zijn wanneer het loon dat de zoon
van verzoekster uit zijn interimarbeid betrekt, buiten beschouwing dient te blijven.

2.16. Verzoekster kan evenmin worden gevolgd waar ze stelt dat de bestreden beslissing
een voorwaarde toevoegt aan de wet door de afwezigheid vast te stellen van een “bewijs van

voldoende, regelmatige en persoonlijke bestaansmiddelen van de aanvrager pensioen of andere…”.
Verzoeksters kritiek gaat uit van een onjuiste lezing van de bestreden beslissing. De
vermelding “geen bewijs van (…) persoonlijke bestaansmiddelen van de aanvrager (…)” werd
opgenomen omdat de bestaansmiddelen ook niet werden bewezen aan de hand van eigen
middelen van de aanvrager (cfr. punten 2.12. en 2.13.). Daargelaten de vraag of verzoekster
het bewijs van het pensioen dat zij in Marokko beweert te genieten aan het dossier heeft
toegevoegd, kan dit bezwaarlijk aanzien worden als voldoende dekking voor het voorge-
nomen verblijf en de terugreis. Verzoekster verklaart immers zelf dat dit pensioen ongeveer
400 euro per maand bedraagt. Verzoekster duidt bovendien niet aan in welke wetsbepaling
de mogelijkheid vervat is een “geweigerde” verbintenis tot tenlasteneming aan te vullen met
persoonlijke bestaansmiddelen of vice versa.

2.17. Verzoekster poneert vervolgens dat niet is voldaan aan de vereisten van de wet van 29
juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. Ze stelt dat noch
de garant, noch diens echtgenote van het OCMW afhangen. De Raad merkt op dat de
bestreden beslissing dit geenszins stelt noch suggereert. De Raad verwijst verder nog naar
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het gestelde in punt 2.8. Waar verzoekster stelt dat haar nooit extra documenten werden
gevraagd op het moment van haar aanvraag, merkt de Raad op dat de bewijslast in deze
rust op de vreemdeling die een visumaanvraag indient. In tegenstelling tot wat verzoekster
beweert, is het geenszins tegenstrijdig om te stellen dat de “tenlasteneming ontvankelijk (is) en

geweigerd”. Dit volgt uit artikel 17/4 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemde-
lingen.

Verzoekster toont met haar grieven niet aan dat de bestreden beslissing op grond van
onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijke is genomen noch met overschrijding
van de ruime appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde van de minister in het kader
van de toekenning van een visumaanvraag kort verblijf beschikt.

Het tweede middel is deels onontvankelijk en deels ongegrond.

2.18. In wat als een derde middel kan beschouwd worden, voert verzoekster de 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 (EVRM). Verzoekster stelt het volgende:

“Attendu que, selon la jurisprudence européenne, il est largement admis que « pour un parent et
son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale »; (Arrt
McMichael c. Royaume-Uni du 24 février 1995, p. 55, § 86);
Que la décision de la partie adverse suppose de facto une ingérence inadmissible dans le droit
la vie familiale contenu dans l’article 8 de la CEDH;
Qu’il sagit dun véritable droit générique né dune pluralité de sources protectrices de la familie;
(E.MILLARD, Familie et Droit public, recherches sur la construction d’un objet juridique, Tome
182, LGDJ, 1995, p. 128) Que cette notion de vie privée et familiale a fait l’objet d’une analyse
fine dans l’Arrêt Belgacem; (F. JULIEN-LAFERRIERE, Note de Jurisprudence, CE ass, 19 avril
1991, Belgacem et Babas », AJbA, 20 juillet/20 ooGt 1991, p. 551)
Que le lien familial recouvre « un ensemble de faits et de réalités fout â la fois d’ordre
biologique, sociologique, juridique et social Le lien est divers et diversifié: lien avec les parents,
avec le conjoint avec les enfants, avec la fratrie, avec des amis.. »;
(J. ANDRIANT SIMBAZOVINA, Le maintien du hen familial des étrangers, in Le droit au respect
de la vie familiale au sens de la CEDH, Bruylant, 2002, p2l3)
Qu’une telle ingérence est admissible que si elle est « prévue par la loi» et si « elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’o’rdre et des infractions
pénales, à la protection de la santé et ou de la morale, ou d la protection des droits et libertés
d’autrui»;
Qu’en l’espèce, refuser à Madame (J.F.) l’octroi de visa court séjour alors que ses deux enfants
belges et leur familie souhaitent la revoir est une mesure d’ingérence injustifiée,
disproportionnée et nullement nécessaire; (O. DE SCHUTTER, « La proportionnalité de
l’éloignement d’étrangers pour motif d’ordre public » RbE, 1997, n° 93, p.l77-l89;F. VASSEUR
LAMBRY, La famille et ho CEDH, l’Harmattan, 2000, p.lll) Que le visa permettant à la
requérante de visiter sa familie doit lui être délivré sans quoi les principes consacrés par larticle
8 de la CEDH et la jurisprudence des CJCE seraient sérieusement bafoués;
Que la partie adverse n’a pas respecté le principe de proportionnalité entre le but suivi et la
mesure prise pour atteindre un objectif déterminé;
Que comme le statuent maints arrêts de la Cour Européenne de Justice « les liens entre les
membres de famille et les chances de regroupement réussi se trouvent affaiblis par la force des
choses si l’on dresse des obstacles empêchant des rencontres faciles et requlières entre les
intéressés»; (arrt Covezzi et Morselli par 126, dans Van brooghenbroeck 5., Les dossiers du
Journal des Tribunaux, 57, Le droit au respect de la vie privée et familiale du domicile et de la
correspondance, pp 56-57, Editions Larcier) Que la marge d’appréciation de la situation de la
requérante doit donc être encadrée par les obligations procédurales déduites de l’article 8 dans
le respect du principe de la proportionnalité au droit au respect de la vie familiale;
Que l’ingérence dans la vie familiale de l’étranger, que constitue la mesure de non octroi de visa
prise à son égard doit être fondée sur un besoin social impérieux (CEDH, arrt Berrehab, 1988,
Arrêt Mustaquim (1999) dans NYS M.(2002), L’immigration familiale à l’épreuve du droit, Le
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droit de l’étranger à mener une vie familiale normale, Principes communs, pp 127-13 1, 637
pages);
Qu’à fortiori. en l’espèce, pour a délivrance d’un visa de court séjour, il ne doit y avoir aucun
obstacle;
Qu’au vu de tous ces élérnents, la décision querellée doit être annulée;

2.19. Artikel 8 EVRM 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.”

2.20. Vooreerst merkt de Raad op dat verzoekster die in Marokko vertoeft, niet aantoont dat
ze een gezinsleven onderhoudt met haar in België verblijvende (klein)kind(eren), dat valt
onder de toepassingssfeer van artikel 8 EVRM. Uit de bepalingen van het tweede lid van
artikel 8 van het EVRM blijkt voorts dat het recht op eerbiediging van het gezinsleven niet
absoluut is. Artikel 8 van het EVRM kan niet worden uitgelegd als zou verzoekster recht
hebben op een visum kort verblijf zonder aan de gestelde voorwaarden met betrekking tot de
bestaansmiddelen te voldoen. Artikel 8 van het EVRM legt voorts geen verplichting op om
een visum kort verblijf toe te kennen op grond van een familiaal bezoek. Verzoekster beperkt
zich verder tot een aantal blote beweringen inzake de disproportionaliteit van de bestreden
beslissing, maar blijft in gebreke dit in concreto en in specie aan te tonen. Verzoekster toont
ten slotte niet aan dat haar situatie vergelijkbaar is met deze van de uitspraken van de
instanties die zij citeert.

Het derde middel is ongegrond.

2.21. De verzoekende partij heeft geen 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 derhalve 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.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

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

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien mei tweeduizend en
negen door:

mevr. M. EKKA, wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. T. LEYSEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN. M. EKKA.


