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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 5341 van 20 december 2007
in de zaak RvV X II

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 Joegoslavische nationaliteit op 1 oktober 2007 heeft
ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de
Minister van 7 oktober 2004 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.

Gezien de repliekmemorie.

Gelet op de beschikking van 20 november 2007, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5
december 2007 om 9 uur 30.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA.

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. OSAER, die loco advocaat W. BOLLEN        
verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die loco advocaat E.
MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
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1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

1.1. Op 17 februari 2000 diende verzoeker een asielaanvraag in. Op 14 maart 2000 trof de
gemachtigde van de Minister een beslissing tot weigering van verblijf. Op 12 mei 2000 trof de
Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in dringend beroep de
beslissing dat verder onderzoek noodzakelijk is. Op 19 november 2002 besloot de
Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen tot de weigering van erkenning
van de hoedanigheid van vluchteling. Op 3 december 2002 stelde verzoeker een beroep in bij
de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen, die op 4 februari 2003 het beroep
ontvankelijk doch ongegrond verklaart. Het verzoek tot schorsing en het beroep tot
nietigverklaring die bij de Raad van State ingediend werden tegen de beslissing van de Vaste
Beroepscommissie voor Vluchtelingen werden verworpen bij een arrest van 11 juni 2004. 

1.2. Op 16 december 2002 diende verzoeker een aanvraag in tot het bekomen van een
machtiging tot voorlopig verblijf op grond van artikel 9, derde lid (oud) van de wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet). Op 25 februari 2003 verklaart de
gemachtigde van de Minister deze aanvraag onontvankelijk.

1.3. Op 1 april 2003 krijgt verzoeker het bevel om het grondgebied te verlaten.

1.4. Op 30 september 2004 diende verzoeker een vestigingsaanvraag in, in functie van zijn
Belgische echtgenote .

1.5. Op 7 oktober 2004 nam de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken  een
beslissing tot weigering van de vestiging met bevel om het grondgebied te verlaten.

1.6. Bij schrijven van 15 oktober 2004 diende verzoeker een verzoek tot herziening in tegen
de hierboven vermelde beslissing van 7 oktober 2004 van de gemachtigde van de Minister.

1.7. Nadat verzoeker op 10 september 2007 door de Dienst Vreemdelingenzaken bericht
werd nopens de gevolgen voor de verzoeken tot herziening door de recente wetswijzigingen,
diende hij op 1 oktober 2007 onderhavig beroep tot nietigverklaring in bij de Raad oor
Vreemdelingenbetwistingen tegen de in punt 1.5 vermelde beslissing.

2. Over de gegrondheid van het beroep.

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

“ In uitvoering van artikel 61 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 gewijzigd door het
K.B. van 12 juni 1998 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen, wordt de vestiging, aangevraagd op 30/09/2004 door
B.R., geboren te Prishtina op 19/06/1963, onderdaan van Joegoslavië (Servië-Montenegro),
geweigerd.

Aan betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 15 dagen.

Reden van de beslissing:

Betrokkene verblijft in het Rijk zonder in het bezit te zijn van de bij artikel 2 van de
vreemdelingenwet vereiste documenten. Er werd geen, zelfs geen verstreken, reispas
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voorgelegd. Aangezien betrokken vreemdeling zijn identiteit en zijn nationaliteit niet kan
bewijzen, is hij tevens niet in staat het bewijs van zijn gezinsbanden te leveren waardoor hij
zou kunnen genieten van de meer voordelige bepalingen van artikel 40 van de
vreemdelingenwet.
Artikel 4, 3, c van de richtlijn 68/360 bepaalt daarenboven dat voor de afgifte van een
verblijfskaart aan een familielid van een EU-onderdaan de voorlegging van het document op
vertoon waarvan hij het grondgebied heeft betreden kan gevorderd worden. Een dergelijk
document werd hoe dan ook niet aangebracht.

Artikel 2; artikel 41, alinea 2 en 42, alinea 1 van de wet van 15.12.1980.
Artikels 43, 49/61 van het K.B. 08.10.1981 gewijzigd door het K.B. van 12.06.1998.
Artikel 3, alinea 2; artikel 4,1° en ten 3°c van de EEG-Richtlijn nr. 68/360 van 15.10.1968.
Artikel 3, alinea 2 en artikel 6, punt a van de EEG-Richtlijn nr. 73/148 van 21 mei 1973.
Artikel 3, punt 3 van de E.E.G-Richtlijn nr. 64/221 EEG”.

2.2. Uit de formulering van het verzoekschrift blijkt dat de schending van de motiveringsplicht,
de schending van het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel alsmede de
schending van artikel 8 E.V.R.M. en van de artikelen 10 en 191 van de Grondwet door
verzoeker uitgewerkt werden als rechtsmiddel en dat zij de centrale punten vormen van de
betwisting. Blijkens de nota heeft verweerder zich in het onderhavige dossier verdedigd op
bovenvermelde rechtsmiddelen, zodat verweerder in haar rechten van verweer niet werd
geschaad. Het amalgaam van verdragen, verordeningen, richtlijnen, wetten, en koninklijke
besluiten waarvan verzoeker aanhaalt dat zij geschonden zijn, maar waarbij hij verzuimt aan
te tonen waarom deze zouden geschonden zijn, is niet ontvankelijk.

2.3. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 62 van de
vreemdelingenwet en van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991.

2.4. Verzoeker stelt dat gelet op het aangehaalde recht op familieleven en de geschetste
feitelijke omstandigheden, de bestreden beslissing onvoldoende wordt gemotiveerd.
Verzoeker preciseert dat de door hem ingediende aanvraag tot vestiging gebaseerd was op
zijn huwelijk met een Belgische onderdaan, waardoor het bewijs van zijn eigen nationaliteit en
identiteit van ondergeschikt belang was, temeer gelet op de ontvankelijk verklaarde
asielaanvraag. Verzoeker bekritiseert de motivering van de bestreden beslissing omdat ze
geen gewag maakt van een geïndividualiseerde beweegreden, waarbij er volgens hem niet
eens verwezen werd naar enig stuk of de huwelijksrelatie tussen verzoeker en zijn
echtgenote. Verzoeker betoogt dat hij evenwel zijn nationaliteit en identiteit naar behoren kan
bewijzen en verwijst hiervoor naar de destijds neergelegde documenten waarvan thans het
origineel tesamen vergezeld van een vertaling door een beëdigde vertaler en voorzien van
een gelegaliseerde handtekening via de griffie van de rechtbank van eerste aanleg “opnieuw”
wordt neergelegd. Het betreft hier een uittreksel uit de geboortekakte, uittreksel uit de
registers van de burgerlijke stand omtrent een geboorte en het bewijs van nationaliteit.
Volgens verzoeker laat de gemachtigde van de Minister na om in het licht van de geldende
regelgeving en Europese rechtspraak de bestreden beslissing te motiveren.

2.5. In het arrest van het Hof van Justitie van 25 juli 2002 (zaak C-459/99) heeft het Hof
gesteld dat een lidstaat noch een verblijfsvergunning kan weigeren aan een onderdaan van
een derde land die het bewijs kan leveren van zijn identiteit en van zijn huwelijk met een
onderdaan van een lidstaat, noch ten opzichte van hem een verwijderingsmaatregel kan
nemen, op de enkele grond dat hij het grondgebied van de betrokken lidstaat onregelmatig is
binnengekomen. Niettegenstaande dit arrest enkel de echtgenoot van een onderdaan van een
lidstaat van de E.E.R. betreft, is de interpretatie van het Hof van Justitie ook van toepassing
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op de in artikel 40, §6, van de vreemdelingenwet bedoelde familieleden van een Belg,
aangezien dit artikel uitdrukkelijk bepaalt dat de echtgenoot van een Belg gelijkgesteld
wordt met een E.G.-vreemdeling.

2.6. Het centrale punt van de betwisting vormt de vraag of verzoeker al dan niet het bewijs
geleverd heeft van zijn identiteit. In tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt is het bewijs van
identiteit niet van ondergeschikt belang en is het een voorwaarde opdat zijn huwelijk met een
Belgische onderdane kan uitmonden in de erkenning van zijn op grond van artikel 40, §6, van
de vreemdelingenwet aangevraagde verblijfsrecht. Van verzoeker wordt verwacht dat hij aan
de hand van een officieel document kan aantonen dat hij degene is die hij beweert te zijn en
wiens naam vermeld staat in de huwelijksakte met de Belgische onderdane. Het huwelijk op
zich met een Belgische onderdane volstaat dus niet op zich om toegelaten te worden tot
vestiging in België.

2.7.Uit het administratief dossier blijkt dat op het ogenblik dat de bestreden beslissing
getroffen werd, verzoeker geen bewijs van identiteit had overgemaakt.  Het gegeven dat
verzoekers asielaanvraag destijds ontvankelijk verklaard werd heeft geen uitstaans met
verzoekers identiteit, maar met de aangehaalde vrees voor vervolging. Uit het administratief
dossier blijkt dat verzoeker bij het indienen van zijn asielaanvraag geen persoonlijke
documenten bij zich had, noch een nationaal paspoort, noch enig ander document ten
bewijze van zijn identiteit (stuk 137). Verzoeker verklaarde toen dat al zijn documenten
verbrand waren (stuk 137). De documenten die verzoeker wel destijds neerlegde bij zijn
asielaanvraag, namelijk een geboorteakte en een huwelijksakte die betrekking heeft op zijn
eerste echtgenote, zijn geen bewijzen van identiteit. Uit het administratief dossier blijkt tevens
dat verzoeker bij het indienen van zijn vestigingsaanvraag enkel een huwelijksakte neerlegde
die betrekking heeft op zijn tweede echtgenote, doch geen bewijs van identiteit overmaakte.
Uit het administratief dossier blijkt tevens dat verzoeker in januari 2005 zijn legerkaart
overmaakte en in juli 2005 een kopie van zijn paspoort overmaakte. Daargelaten de vraag of
ze nu een bewijs vormen van verzoekers identiteit, vindt verzoekers stelling dat de bij zijn
verzoekschrift neergelegde documenten, namelijk een uittreksel uit de geboorteakte, een
uittreksel uit de registers van de burgelijke stand “omtrent een geboorte” en een bewijs van
nationaliteit “destijds” werden neergelegd, geen steun in het administratief dossier.            

2.8. Volgens verzoeker geeft de bestreden beslissing evenmin een afdoende motivering in
rechte op.  Verzoeker preciseert dat hij niet inziet waarom in de bestreden beslissing
verwezen wordt naar artikel 40 van de vreemdelingenwet en voegt eraan toe dat hij ze
alleszins niet schendt. Verzoeker concludeert dat de gemachtigde van de Minister eveneens
in zijn motivering in rechte in de fout gaat.

2.9. Verzoeker bekritiseert de motivering in rechte van de bestreden beslissing, maar laat na
aan te tonen waarom hij niet “inziet” dat er verwezen wordt naar artikel 40 van de
vreemdelingenwet of waarom hij voormeld artikel niet schendt. Het betoog van verzoeker is
dan ook onontvankelijk.       

2.10. Verzoeker toont niet aan dat de bestreden beslissing op grond van onjuiste feitelijke
gegevens, op kennelijk onredelijke of op onzorgvuldige wijze is genomen noch met
overschrijding van de ruime appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde van de
Minister in het kader van artikel 40 van de vreemdelingenwet beschikt.

Het eerste middel is niet gegrond.

2.11. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van het
zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel.  Verzoeker betoogt dat een redelijke en
zorgvuldige overheid niet van hem kan verwachten dat hij na het aangaan van zijn huwelijk en



                                    RvV X / Pagina 5 van 7

na het ontstaan van zijn vaderschap omwille van het niet kunnen bewijzen van zijn identiteit
en nationaliteit naar zijn land van herkomst zou moeten terugkeren terwijl zijn eerste
asielaanvraag dateert van 1993, zodat hij reeds gedurende zeer lange tijd legaal in België
verblijft en zich de taal en de leefgewoonten alhier heeft eigen gemaakt.   

2.12. Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel 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. Er bevinden zich geen stukken in het administratief dossier, alleszins niet
op het ogenblik dat de bestreden beslissing getroffen werd,  waaruit de identiteit van
verzoeker blijkt. De Raad stelt vast dat de beslissing geenszins in wanverhouding staat tot de
motieven waarop ze is gebaseerd. Noch het redelijkheidbeginsel, noch het
zorgvuldigheidsbeginsel werden derhalve geschonden.

Het tweede middel is niet gegrond.

2.13. In een derde middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 E.V.R.M. Verzoeker
specificeert dat de bestreden beslissing voorzien is door de wet en een legitieme doelstelling
heeft, doch dat dient opgemerkt te worden dat deze niet nodig is in een democratische
samenleving. Verzoeker stelt dat de bestreden beslissing niet motiveert waarom deze nodig
is in een democratische samenleving. Verzoeker benadrukt dat er ontegensprekelijk een
gezinsleven bestaat tussen hem en zijn echtgenote in de zin van artikel 8 E.V.R.M. Verzoeker
meent dat ingevolge vaststaande rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens aangaande artikel 8 E.V.R.M., het familieleven slechts in zeer uitzonderlijke
omstandigheden kan verbroken worden door latere gebeurtenissen.Verzoeker vervolgt dat de
verwijdering van het grondgebied een inmenging inhoudt in het recht op eerbiediging van het
gezinsleven en verwijst hierbij naar rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens. Verzoekster verwijt de gemachtigde van de Minister een louter toepassing van de
wet gemaakt te hebben, zonder dat een belangenafweging uitgevoerd werd tussen particulier
belang en openbaar belang, waarbij alle relevante omstandigheden van het individuele geval
dienen in aanmerking genomen te worden. Verzoeker benadrukt dat de bestreden beslissing
als gevolg zal hebben dat hij voor onbepaalde tijd van zijn zoon gescheiden zal leven, hetgeen
een schending inhoudt van de artikelen 5 en 18 van het Kinderrechtenverdrag. Verzoeker stelt
dat gelet op de geschetste omstandigheden, de “uitlevering” in het licht van artikel 8.2.
E.V.R.M. een onevenredige maatregel betreft.

2.14. Artikel 8 van het Europees Verdrag voor 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 (E.V.R.M.) 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.”

2.15. Uit de bepalingen van het tweede lid van artikel 8 E.V.R.M. blijkt dat het recht op
eerbiediging van het gezinsleven niet absoluut is. Artikel 8 E.V.R.M. staat een rechtmatige
toepassing van de bepalingen van de bovenvermelde wet van 15 december 1980 dan ook niet
in de weg (R.v.St., nr. 99.581, 9 oktober 2001). Artikel 40 van de wet van 15 december 1980
kan als een wettelijk kader beschouwd worden binnen hetwelk het in artikel 8 E.V.R.M.
vervatte recht kan worden uitgeoefend (R.v.St, nr. 140.105, 2 februari 2005). De inwilliging
van een vestigingsaanvraag vereist conform artikel 40, §6, van de wet van 15 december 1980
en artikel 61 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, het bewijs van
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identiteit van verzoeker. Door de gemachtigde van de Minister werd vastgesteld dat verzoeker
een dergelijk bewijs niet heeft neergelegd. Verzoeker ligt dus zelf aan de basis van het feit dat
zijn vestigingsaanvraag op grond van zijn huwelijk met een Belgische onderdane niet werd
ingewilligd. De bestreden beslissing strekt ertoe verzoeker de vestiging te weigeren, maar
houdt geenszins in dat verzoeker wordt teruggeleid of uitgeleverd, zoals verzoeker ten
onrechte voorhoudt. Uit de bespreking van de vorige middelen blijkt dat de bestreden
beslissing niet met schending van de wet van 15 december 1980 is genomen. Een
rechtmatige toepassing van de wet van 15 december 1980 kan geen schending van artikel 8
van het E.V.R.M. inhouden (R.v.St, nr. 130.936, 30 april 2004). Daargelaten de vraag of het
Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen te New York op 20 november 1989 en
goedgekeurd bij wet van 25 november 1991 (Kinderrechtenverdrag), rechtstreekse werking
heeft in de Belgische rechtsorde, maakt verzoeker met louter te verwijzen naar een aantal
bepalingen van het Kinderrechtenverdrag, niet aannemelijk dat hij in de onmogelijkheid
verkeert om zich te gedragen naar de bepaling van artikel 40 van de wet van 15 december
1980. De door verzoeker aangehaalde verdragsbepalingen vormen geen vrijbrief om niet aan
de voorwaarden van de verblijfswetgeving te voldoen met betrekking tot het bewijs van
identiteit (R.v.St, nr. 160.740 van 28 juni 2006). Bovendien lijkt een tijdelijke scheiding van het
kind met één van de ouders niet in strijd te zijn met de in het derde middel aangehaalde
bepalingen van het Kinderrechtenverdrag.

Het derde middel is niet gegrond.

2.16. In een vierde middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 10 en 191 van
de Grondwet. Verzoeker betoogt dat moeilijk kan worden gesteld dat er een ongelijkheid in het
leven kan worden geroepen die stelt dat personen die wel een document kunnen voorleggen
op vertoon waarvan zij het grondgebied hebben betreed meer te bevoordelen dan personen
die hier niet in slagen. Verzoeker verwijst nog naar zijn asielaanvraag die ontvankelijk
verklaard werd en naar zijn relatie waarbij de identiteit of nationaliteit van ondergeschikt
belang is.

2.17. Artikel 10 van de Grondwet bepaalt het volgende: “Er is in de Staat geen onderscheid
van standen. De Belgen zijn gelijk voor de wet; zij alleen zijn tot de burgerlijke en militaire
bedieningen benoembaar, behoudens de uitzonderingen die voor bijzondere gevallen door
een wet kunnen worden gesteld.

Artikel 191 van de Grondwet bepaalt het volgende : « Iedere vreemdeling die zich op het
grondgebied van België bevindt, geniet de bescherming verleend aan personen en aan
goederen, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen. »

2.18. Er is geen sprake van een schending van het gelijkheidsbeginsel, aangezien het betoog
van verzoeker twee verschillende juridische situaties betreft. Een vreemdeling die zijn
identiteit kan aantonen, kan aantonen dat hij het is die getrouwd is met een Belgische
onderdane en kan derhalve zijn vestigingsrecht op basis van artikel 40, §6, van de
vreemdelingenwet erkend zien. Een vreemdeling die zoals verzoeker zijn identiteit niet kan
aantonen, toont niet aan dat hij degene is die met een Belgische onderdane getrouwd is en
derhalve kan het vestigingsrecht hem niet erkend worden. Bovenvermelde stelling vindt steun
in het reeds vermelde arrest van het Hof van Justitie van 25 juli 2002 (zaak C-459/99).

Voor wat betreft verzoekers verwijzing naar zijn huwelijk en zijn asielprocedure kan verwezen
worden naar het gestelde in de punten 2.6 en 2.7.

Het vierde middel is ongegrond.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig december tweeduizend en
zeven door:

mevr. M. EKKA,  rechter in vreemdelingenzaken,

dhr.    L. JANS, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 L. JANS. M. EKKA.


