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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 10.112 van 17april 2008
in de zaak X /II

In zake: X
  Gekozen woonplaats:   X

tegen :

de Belgische Staat, de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister
van Binnenlandse zaken, thans de minister van Migratie- en Asielbeleid

DE EERSTE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Guinese nationaliteit te zijn, op 24 augustus
2007 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de tenuitvoerlegging van de
beslissing van de gemachtigde van de minister van Binnenlandse zaken van 11 mei 2007
houdende de weigering van de vestiging zonder bevel om het grondgebied te verlaten.

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 artikel 230 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State
en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Gezien de regelmatig gewisselde memories.

Gelet op de beschikking van 23 oktober 2007 waarbij de terechtzitting, bij beschikking van 1
oktober 2007 vastgesteld op 26 oktober 2007 wordt verdaagd naar 9 november 2007.

Gehoord het verslag van eerste voorzitter G. DEBERSAQUES.

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. BUYCK, die verschijnt voor de verzoekende partij
en van advocaat C. DECORDIER die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST :

1. Verzoekende partij dient op 9 mei 2007 een aanvraag tot vestiging in. Op 11 mei 2007
wordt deze aanvraag geweigerd. Dit is de bestreden beslissing die als volgt is gemotiveerd:

“Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht op vestiging als bloedverwant in
opgaande lijn: Betrokkene kan onmogelijk ten laste zijn van haar minderjarig kind.”
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2. In fine van het verzoekschrift vraagt de verzoekende partij de bestreden beslissing “nietig te
verklaren” en “te zeggen voor recht dat verzoekster moet worden toegelaten tot vestiging
minstens gemachtigd te worden tot verblijf in ons land”.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen treedt in het voorliggende geschil overeenkomstig
artikel 39/2, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging ene de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet)
op als annulatierechter. Hij heeft derhalve geen rechtsmacht om een vestigingsrecht te
verlenen. Het verzoek is niet ontvankelijk.

3.1. De verzoekende partij voert in een eerste middel de schending aan van “een substantieel
vormvereiste, meer bepaald de motiveringsplicht vervat in artikel 8 van het EVRM, art. 5 en 9
Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind, de artikelen 2 en 3 van de wet van
29.07.1991 (de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen) art. 40, §1 en art. 62 van
de Wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen, schending van de richtlijn 38/2004/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 29.04.2004 meer bepaald art. 2,7 en 27”. Ter
adstruering zet zij in het inleidend verzoekschrift, na de voornoemde bepalingen te hebben
geciteerd en de hiervoor aangehaalde motivering van de bestreden beslissing te hebben
hernomen, uiteen wat volgt:

“(…) Mevrouw K. meent dat deze motivering niet afdoende is; Elke motivering in rechte
ontbreekt in de betwiste beslissing en de motivering in feite voldoet niet en is te algemeen. Uit
niks blijkt dat nazicht is gedaan betreffende de financiële mogelijkheden van het minderjarig kind.
Uit de parlementaire voorbereiding van de Wet van 29.07.1991 blijkt dat met het begrip “afdoende
motivering” bedoeld wordt dat o.m. de motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het
gewicht van de genomen beslissing, dat de omvang van de motivering afhankelijk is van het
belang, de aard en het voorwerp van de beslissing en van het belang dat men hecht aan de
motivering, en dat de uitdrukkelijke motivering bedoeld is als een substantieel vormvereiste. (…)
In casu kan niet getwijfeld worden aan het belang van de motivering.
Artikel 62 van de wet van 15.12.1980 en artikel 8 van het EVRM vereisen bovendien dat uit de
motieven van de beslissing blijkt dat de overheid heeft afgewogen of er een evenredigheid bestaat
tussen de motieven van de verwijderingsmaatregel en de door die maatregel veroorzaakte
ontwrichting van het privé leven en het gezinsleven van [verzoekster].
In casu is deze afweging niet gebeurd, minstens blijkt deze niet uit de betwiste beslissing. De
verwijdering van verzoekster is blijkbaar niet gesteund op een persoonlijk laakbaar gedrag van
verzoekster die een verwijderingsmaatregel zoals bedoeld in artikel 8 EVRM zou kunnen
verantwoorden.
Het is duidelijk dat de betwiste beslissing hier niet door de hoger genoemde artikelen vereiste
afweging heeft gemaakt en dat ze daarom niet afdoende gemotiveerd is.
Bovendien biedt de betreden beslissing geen enkele motivering noch feitelijk, noch juridisch
waaruit zou blijken dat mevrouw K. enkel en alleen als zij ten laste zou zijn van haar Belgisch
minderjarig kind aan de voorwaarden voldoet om te genieten van het recht op vestiging als
bloedverwant in opgaande lijn.
Voor zover dit een verwijzing zou inhouden naar art. 40, §6 van de wet van 15.12.1980 (juridische
verwijzing die evenwel ontbreekt) houdt dit een schending in van art; 40, §1 van de wet van
15.12.1980 (vreemdelingenwetgeving) die mevrouw K. immers toelaat beroep te doen op meer
voordelige bepalingen. (…).
Het bepaalde in artikel 40, §6 is dus slechts subsidiair van toepassing.
In de motivering is geen rekening gehouden met de meer voordelige bepalingen o.m. van het
EVRM en het Verdrag van de Rechten van het Kind en de richtlijn 2004/38/EG;
De weigering van de vestiging aan mevrouw K. zonder bevel om het grondgebied te verlaten die
enkel gesteund is op de motivering dat mevrouw K; niet ten laste is van haar minderjarig kind,
biedt geen afdoende motivering waarom geen rekening gehouden is met de voor mevrouw K. (en
bij uitbreiding haar minderjarige kinderen) meer gunstige bescherming die geboden wordt door
artikel 8 EVRM en de waarborgen geboden door het verdrag van de rechten van het kind.(…) De
bestreden beslissing motiveert niet op welke wijze een scheiding van merouw K. van haar, nog
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jonge kinderen noodzakelijk zou zijn in het belang van de kinderen. De facto zou een scheiding
van mevrouw K. van haar nog zeer jonge kinderen allerminst in het belang van de kinderen zijn.
Evenmin wordt gemotiveerd waarom mevrouw K. uitgesloten wordt van de meer gunstige
bepalingen van het gemeenschapsrecht zoals omschreven in de richtlijn 38/2004 van het
Europees parlement en de Raad betreffende het vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de
lidstaten voor de burgers van de unie en hun familieleden.
Dat mevrouw K; op grond van het bepaalde in art. 2,7 en 27 beschouwd kan worden als een
familielid van een EU-burger, met name haar Belgisch kind en op grond van art. 24 gemachtigd
is op gelijke behandeling.”

Naast het aanhalen van rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens, het
Hof van Justitie en de Raad van State, zet verzoekende partij in haar repliekmemorie uiteen
wat volgt :

“ De Belgische staat is in haar memorie van antwoord van oordeel dat verzoekster kennis blijkt te
hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing aangezien zij inhoudelijke kritiek levert
het weze vanuit louter feitelijk oogpunt, het weze vanuit het oogpunt van materieel recht en dat
uit deze vaststelling dient besloten te worden dat haar rechten niet geschonden zijn.
De Belgische staat kan niet voorbij aan het gegeven dat de motivering ieders verwijzing naar het
het toegepaste recht ontbreekt;
Evenmin kan nagegaan worden of bij het nemen van de beslissing een afweging is gemaakt
tussen enerzijds de belangen van verzoekster (en bij uitbreiding van haar minderjarige kinderen,
van Belgische nationaliteit) en de belangen van de Belgische staat anderzijds.
De bestreden beslissing heeft onmiskenbaar een inmenging in het privé en gezinsleven van
verzoekster tot gevolg. Dat deze beslissing -zoals ook aangehaald in de memorie van antwoord
van de Belgische staat- noodzakelijk verwijst naar een verwijdering van het Belgische
grondgebied en dus de verwijdering van mevrouw K. van haar minderjarige Belgische kinderen tot
gevolg heeft.
De kinderen M. en A.N. hebben de Belgische nationaliteit.
Zij zijn hier geboren en hebben geen enkele band met Guinee. De bewering van de Belgische
staat: “Niets belet verzoekster haar kinderen mee te nemen naar haar land van herkomst” en “dat
dergelijke beslissing enkel aan verzoekster zelf toekomt” houdt miskenning in van verscheidene
wettelijke bepalingen. Gelet op de Belgische nationaliteit zijn de Belgische kinderen zo wie zo
gerechtigd op verblijf hier in België.
Op grond van artikel 374 B.W. heeft mevrouw K. niet het exclusief ouderlijk gezag over de
Belgische minderjarige kinderen. Ook de heer N., de Belgische vader van de kinderen heeft het
ouderlijk gezag. De beslissing tot verwijdering van de kinderen van Belgisch grondgebied
veronderstelt een gezamenlijke beslissing van beide ouders, beslissing die niet eenzijdig
genomen kan worden door mevrouw K.
De eenzijdige beslissing zich te verwijderen van het Belgische grondgebied samen met de
Belgische kinderen zou bijgevolg een inbreuk uitmaken op het bepaalde in artikel 374 B.W. en
zou bij verzet van de heer N. niet alleen leiden tot mogelijk verlies van alle ouderlijk gezag in
hoofde van mevrouw K maar tevens tot belangrijke strafrechtelijke inbreuken.
Los van het bovenstaande stelt zich de vraag betreffende de opportuniteit van een dergelijke –het
weze al dan niet tijdelijke- verwijdering van mevrouw K. samen met haar Belgische minderjarige
kinderen naar Guinee, naar een land waarvan de kinderen de taal niet machtig zijn (oudste kind
is eerstdaags schoolplichtig), waar een tropisch klimaat heerst met alle mogelijke
gezondheidsproblemen van dien voor de nog jonge kinderen, waar het geheel van de
voorzieningen (accommodatie, gezondheid, scholen, sociale voorzieningen enz. ) niet op maat
gesneden is van datgene wat voorzien is in een Belgische samenleving.
Dat de Belgische staat zich al evenmin kan beroepen op art. 8, 2° EVRM. Meer bepaald de
preventie van strafrechtelijke inbreuken.
Zoals blijkt uit de memorie van antwoord heeft mevrouw K. een asielprocedure gevoerd, lopende
van 29.05.2002 t.e.m. 8.12.2005, datum waarop de Raad van state het ingediende annulatie en
schorsingsberoep van mevrouw K; verwierp.
Dat voorheen evenwel op 3 januari 2005 reeds een machtiging tot verblijf werd ingediend op grond
van art. 9, 3° van de wet van 15.12.1980.
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Dat de Belgische staat bijgevolg bezwaarlijk een “illegaal” verblijf kan tegenwerpen aan mevrouw
K., als zijnde een strafrechtelijke inbreuk daar waar zij zelf in gebreke blijft iedere nochtans
gerechtvaardigde beslissing tot machtiging tot verblijf in het voordeel van verzoekster te nemen.
Dat bovendien een niet bewezen illegaal verblijf (mevrouw K. is nooit vervolgd laat staan
veroordeeld voor illegaal verblijf) niet voldoet aan de voorwaarde tot inmenging van het openbaar
gezag zoals voorzien in art. 8, 2° EVRM.
(…)
De maatregel schendt bijgevolg art. 8 van het EVRM. Dat in casu mevrouw K. noch vervolgd,
noch veroordeeld werd. Mevrouw K. verblijft ondertussen meer dan vijf jaar in België. Haar
kinderen hebben België nooit verlaten. Zij heeft vanzelfsprekend sociale en affectieve
betrekkingen opgebouwd.
(…)
Mevrouw K. verblijft thans meer dan vijf jaar in België, de kinderen sinds datum geboorte.
Artikel 8 EVRM is dan ook manifest geschonden.
De Belgische staat houdt voor dat mevrouw K. zich niet kan beroepen op richtlijn 2004/38. Er
wordt evenwel geen antwoord geboden op de in het inleidend verzoekschrift aangehaalde
argumentatie dat wat geldt voor een minderjarig kind van Belgische nationaliteit zoals in casu het
Belgische kindje M.S.N., zoontje van verzoekster, dat evident een recht op verblijf heeft op
Belgisch grondgebied op basis van de Belgische nationaliteit.
Ondertussen geldt dit ook gelet op de erkenning voor het tweede kind, A.N. Anders oordelen zou
immers een ontoelaatbare  discriminatie inhouden tussen enerzijds een tot het verblijf toegelaten
EU kind met een niet EU ouder en anderzijsds een Belgisch kind met een niet EU ouder.
Anders oordelen zou een manifeste schending van het Europees verdrag voor de Rechten van de
Mens, meer bepaald art. 8 uitmaken.
Dat wanneer mevrouw K. indien zij de ouder zou zijn van een Nederlands kind tot verblijf
toegelaten op het Belgisch grondgebied wel gerechtigd zou zijn tot verblijf (terwijl zij geen recht
op verblijf zou hebben als ouder van een Belgisch kind)
(…)
Wat geldt voor EU kinderen met een andere dan een Belgische nationaliteit geldt a forteriori voor
Belgische kinderen die verblijven op Belgisch grondgebied en die tevens gerechtigd zijn op de
zorg van de ouder die hen opvoedt en dagdagelijks verzorgt in casu verzoekster.
Het verdrag van de rechten van het kind mag dan geen directe werking hebben, er is minstens
een standstil verplichting voor de aangesloten staten. Het verdrag schept minstens een kader
waarbinnen verscheidene administratieve diensten o.a. de dienst vreemdelingenzaken hun
beslissingen dienen te motiveren en af te wegen aan de hand van de verschillende in het geding
zijnde belangen.
Aangezien uit de motieven van de bestreden beslissing geenszins blijkt dat de Belgische staat
in haar motivering van de bestreden beslissing deze nodige afwegingen gemaakt heeft, schendt
zij dan ook de aangehaalde wetsartikelen.

3.2.1. Wat de verplichting tot formele motivering in rechte betreft, moet in de eerste plaats
worden vastgesteld dat een mogelijke leemte in de juridische overwegingen – in casu zou
naar verzoekende partij beweert, elke motivering in rechte ontbreken – niet tot de
nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden indien blijkt dat dit verzuim de
belangen van de verzoekende partij niet heeft geschaad (R.v.St., nr. 49.427, 4 oktober 1994),
hetgeen in casu niet blijkt. De bestreden beslissing verwijst  immers uitdrukkelijk naar “artikel
61 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 gewijzigd door art.45 § 3 en 4 van het K.B.
van 12 juni 1998 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen”, zodat deze grief in feite faalt. De verzoekende partij kon dus
op lezing van de beslissing op eenvoudige wijze deze “juridische overweging” kennen en kon
dus met kennis van zaken nagaan of het zin had de bestreden beslissing aan te vechten. Ook
haar kritiek dat nergens het wetsartikel wordt vermeld op grond waarvan de
vestigingsaanvraag wordt geweigerd, leidt niet tot nietigheid. Evenmin blijkt dat het opnemen
in de aanhef van de bestreden beslissing van alleen het genoemde artikel 61 als wettelijke of
reglementaire grondslag van de bestreden beslissing de belangen van de verzoekende partij
heeft geschaad. Dienvolgens kan die mogelijke leemte in de juridische overwegingen niet tot
de vernietiging van de bestreden beslissing leiden. Dit onderdeel van het middel faalt.
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3.2.2. Wat de formele motivering in feite betreft

 3.2.2.1. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot
doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de
bestreden bestuurshandeling 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 administratieve 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 (R.v.St.,
nr. 100.628, 7 november 2001; R.v.St., nr. 159.298, 30 mei 2006;  R.v.St., nr. 166.608, 12
januari 2007; R.v.St., nr. 167.848, 15 februari 2007; R.v.St., nr. 172.777, 26 juni 2007).
De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk het hiervoor supra punt 1
aangehaalde motief aangeeft op grond waarvan de beslissing is genomen, met name dat de
verzoekende partij niet voldoet aan de voorwaarden om te genieten van het recht op vestiging
als bloedverwant in de opgaande lijn daar zij niet ten laste is van haar minderjarig kind. De
verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze 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.
Opdat te dezen de formele motiveringsplicht afdoende is, vereist deze niet dat de bestreden
beslissing doet blijken dat de overheid heeft afgewogen of er een evenredigheid bestaat
tussen enerzijds de belangen van verzoekster (en bij uitbreiding van haar minderjarige
kinderen, van Belgische nationaliteit) en de belangen van de Belgische staat anderzijds.

In het inleidende verzoekschrift voert de verzoekende partij tevergeefs aan dat artikel 8 EVRM
zou vereisen dat uit de motieven van de beslissing moet blijken dat de overheid de
evenredigheidstoets heeft gedaan. Noch de hiervoor aangehaalde formele motiveringsplicht
vervat in de genoemde wet van 29 juli 1991 noch het door de verzoekende partij aangevoerde
artikel 8 EVRM omvatten evenwel een dergelijke formele motiveringsplicht, zodat dit
onderdeel faalt in rechte.

3.2.2.3. Wat de aangevoerde schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet betreft, moet
er op worden gewezen dat artikel 6 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 bepaalt dat deze
"slechts van toepassing is op de bijzondere regelingen waarbij de uitdrukkelijke motivering
van bepaalde bestuurshandelingen is voorgeschreven, in zoverre deze regelingen minder
strenge verplichtingen opleggen". Uit een en ander volgt dat op het stuk van de
motiveringsverplichting de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen een wet van suppletoire aard is (R.v.St., nr. 129.903, 30 maart 2004;
R.v.St., nr. 160.589, 27 juni 2006).

Artikel 62, eerste lid, eerste zin, van de vreemdelingenwet bepaalt dat “de administratieve
beslissingen (…) met redenen (worden) omkleed”. Daargelaten de vraag of deze bepaling
wel een motiveringsverplichting oplegt die niet minder streng is dan deze voorgeschreven
door de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen, – zodat de bestreden beslissingen derhalve niet zou vallen onder de
toepassing van laatstgenoemde wet – kan hoogstens worden besloten dat de in artikel 62,
eerste lid, eerste zin van de vreemdelingenwet bepaalde vormvereiste dezelfde draagwijdte
heeft als de motiveringsplicht die de wet van 29 juli 1991 oplegt. Aangezien hiervoor is
vastgesteld dat de voornoemde wet van 29 juli 1991 niet is geschonden, geldt eenzelfde
vaststelling wat de schending van de in artikel 62 vervatte motiveringsplicht betreft.
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3.2.2.4. Voor wat de verder in het middel nog aangevoerde schending betreft van “een
substantiële vormvereiste, met name de motiveringsplicht vervat in de artikelen 5 en 9 van het
Kinderrechtenverdrag, artikel 40 van de Vreemdelingenwet, de artikelen 2, 7en 27 “ betreft
stelt de Raad vast dat deze artikelen evenmin een specifieke of strengere formele
motiveringsplicht bevatten -daargelaten de vraag of deze bepalingen wel een plicht tot formele
motivering inhouden- dan deze die reeds voortvloeit uit artikel 62 van de Vreemdelingenwet en
de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 - artikelen waarvan geen schending
aannemelijk werd gemaakt - zodat ook deze onderdelen van het middel falen.
Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aangetoond.

3.2.2.5. In zoverre verzoekende partij nog een schending aanvoert van artikel 40, § 1, van de
Vreemdelingenwet en stelt dat zij op basis van meer voordelige bepalingen vervat in
internationale verdragen een verblijfsrecht kan laten gelden, stelt de Raad vast dat artikel 40,
§1 vreemdelingenwet slechts voorziet in de toepassing van meer voordelige bepalingen
vervat in wetten of Europese verordeningen ten aanzien van de EG- vreemdeling.

Artikel 40, § 6 vreemdelingenwet voorziet weliswaar in een gelijkschakeling met een EG-
vreemdeling voor de bloedverwanten in opgaande lijn van een Belg indien deze ten laste is.
De verzoekende partij kan niet aantonen dat zij daadwerkelijk ten laste is van haar
minderjarige kinderen en betwist evenmin dat zij niet ten laste is van haar minderjarige
kinderen, zij valt derhalve niet onder het toepassingsgebied van artikel 40, §6 en wordt
derhalve niet gelijkgesteld met een EG-vreemdeling. De verzoekende partij kan zich bijgevolg
niet beroepen op de in artikel 40, §1 vreemdelingenwet vermelde “meer voordelige
bepalingen”, zodat voormeld artikel niet werd geschonden.

De kritiek op de bestreden beslissing die verzoekende partij in haar repliekmemorie aanvoert,
voegt niets toe aan de kritiek die zij uitte in het inleidend verzoekschrift, zodat het volstaat te
verwijzen naar wat hierboven over het eerste middel werd gesteld.

Het eerste middel is ongegrond

4.1. In een tweede middel voert de verzoekende partij een schending aan van de artikelen 372
en 374 van het Burgerlijk Wetboek, van artikel 8 EVRM, van de artikelen 5 en 9 van het
Internationaal verdrag voor de Rechten van het kind en van de artikelen 2, 7,2° en 24 van de
richtlijn 38/2004 dd. 29.04.2004. Naast het citeren van de voornoemde bepalingen en het
aanhalen van rechtspraak van het Hof van Justitie, zet verzoekende partij in haar inleidend
verzoekschrift dit middel uiteen als volgt:

“Als ouder van een Belgisch kind is mevrouw K., gelet op de bescherming van het gezinsleven,
zowel van haarzelf als van haar kinderen, gerechtigd op een verblijf in België. Zij kan haar
ouderschap slechts uitoefenen mits zij daadwerkelijk in de onmiddellijke omgeving van haar
knderen verblijft wat noodzakelijkerwijze de aanwezigheid van mevrouw K. als moeder op
Belgisch grondgebied veronderstelt.
(…)
Door aan mevrouw K. de vestiging te weigeren, wordt het voor mevrouw K. onmogelijk gemaakt
haar ouderplichten ten aanzien van haar Belgische kinderen te vervullen over wie zij de
dagdagelijkse zorg waarneemt en wordt haar recht en plicht het ouderlijk gezag uit te oefenen op
daadwerkelijke en verantwoorde wijze geschonden.
(…)
Wat geldt voor een minderjarig EU kind van jonge leeftijd die niet de Belgische nationaliteit heeft
maar waaraan EG verordeningen een verblijfsrecht toekennen, geldt a forteriori voor een
minderjarig kind van Belgische nationaliteit, zoals in casu het Belgische kindje M., zoontje van
verzoekster dat evident een recht op verblijf heeft op Belgisch grondgebied op basis van zijn
Belgische nationaliteit.
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Anders oordelen zou immers een ontoelaatbare discriminatie inhouden tussen enerzijds en tot
het verblijf toegelaten EU-kind met een niet EU-ouder en anderzijds een Belgisch kind met een
niet EU-ouder.
(…)
Het hoeft geen betoog dat de nog jonge kinderen van mevrouw K. met hun moeder samenwonen
en zowel psychisch, fysisch als op ieder vlak afhankelijk zijn van hun moeder en omgekeerd.
Het is mevrouw K. die de dagdagelijkse zorgtaken over de beide jonge kinderen waarneemt. Zij
kan dus terecht beroep doen op de ruimere definitie van familielid, zoals gehanteerd in de aanhef
van de richtlijn onder punt 6, zodat de bijkomende voorwaarden zoals o.m. ten laste zijn niet
gesteld kan worden omdat deze voorwaarde de relatie van mevrouw K. als moeder van
minderjarige kinderen, die nog zorg behoeven, zou miskennen.
De bepalingen van art; 8 EVRM en van de artikelen 5 en 9 van het Verdrag van de Rechten van
het Kind evenals de bepalingen van de richtlijn 2004/38/EG primeren op de Belgische
vreemdelingenwetgeving van 15.12.1980.
Ten einde het recht op gezinsleven van mevrouw K. alsook van de kinderen M. en A te
garanderen en ten einde te waarborgen dat de kinderen niet gescheiden worden van hun beide
ouders anders dan om redenen specifiek en exhaustief omschreven in de bepalingen van artikel
8 EVRM en artikel 5 en 9 van het Verdrag van de Rechten van het Kind, redenen die in casu niet
voorhanden zijn te waarborgen, dient mevrouw K. als moeder van haar Belgische kinderen
waarover zij hier in België de dagdagelijkse zorgen waarneemt toegelaten te worden tot de
vestiging en kan dit niet gekoppeld worden aan een bijkomende voorwaarde om ten laste te zijn
van dit minderjarig kind. Anders oordelen zoals in de bestreden beslissing houdt immers een
schending van het gemeenschapsrecht van de Raad van Europa, van het EVRM en van het
IVRK.”

In haar repliekmemorie herhaalt de verzoekende partij dit middel.

4.2.1. Wat betreft de aangevoerde schending van de artikelen 372 en 374 Burgerlijk wetboek
stelt de Raad vast dat verzoekende partij hiermee een schending aanvoert van louter
subjectieve rechten die niet voortvloeien uit de wetgeving met betrekking tot de toegang,
verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen. Op grond van de bevoegdheidsbepaling
in artikel 39/1 vreemdelingenwet is de Raad onbevoegd om de bestreden beslissing te
toetsen aan de door verzoekende partij aangehaalde artikelen, daar deze toetsing uitsluitend
toekomt aan de hoven en rechtbanken van de rechterlijke orde.

4.2.2. In een tweede onderdeel van het middel voert verzoekende partij een schending aan
van het artikel 8 van het EVRM.

Daargelaten de vraag of voldaan is aan de grondvoorwaarden van artikel 8 EVRM, moet
worden vastgesteld dat de verzoekende partij in het rijk verblijft bij haar kinderen. Tevens blijkt
uit de bestreden beslissing dat deze geen verwijderingsmaatregel inhoudt gericht tegen de
verzoekende partij, noch tegen haar kinderen, zodat de bestreden beslissing op zich niet de
door verzoekende partij gevreesde scheiding van haar kinderen inhoudt. Het onderdeel van
het middel, betrokken op art. 8 EVRM faalt derhalve in feite.

4.2.2. Wat de aangevoerde schending van artikelen 5 en 9 van het Kinderrechtenverdrag
betreft, voert de verzoekende partij aan dat “het voor mevrouw K. onmogelijk (is) gemaakt
haar ouderplichten ten aanzien van haar Belgische kinderen te vervullen over wie zij de
dagdagelijkse zorg waarneemt en wordt haar recht en plicht het ouderlijk gezag uit te oefenen
op daadwerkelijke en verantwoorde wijze geschonden”.

Daargelaten de vraag of de ingeroepen bepalingen van het Internationaal Verdrag voor de
Rechten van het Kind wel duidelijke en juridisch volledige bepalingen zijn die de
verdragspartijen of een onthoudingsplicht of een plicht om op een welbepaalde wijze te
handelen, opleggen, derwijze dat de verzoekende partij de rechtstreekse schending ervan
derhalve niet dienstig kan inroepen (R.v.St., nr. 76.554, 21 oktober 1998; R.v.St., nr. 97.206,
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28 juni 2001), stelt de Raad vast dat de verzoekende partij in het rijk verblijft met haar
kinderen en dat de bestreden beslissing geen bevel tot verwijdering betreft en dus niet kan
inhouden dat verzoekende partij van haar kinderen dient te worden gescheiden.

Dit onderdeel faalt derhalve minstens in de feiten.

4.2.3. De verzoekende partij voert in een laatste onderdeel van het middel een schending aan
van de artikelen “2,7, 2°en 24 van de richtlijn 2004/38/EG van 29.04.2004”. De dezen stelt zij
dat zij terecht beroep kan doen op de ruimere definitie van familielid, zoals gehanteerd in de
aanhef van de richtlijn onder punt 6, zodat de bijkomende voorwaarden zoals o.m. ten laste
zijn niet gesteld kan worden omdat deze voorwaarde de relatie van mevrouw K. als moeder
van minderjarige kinderen, die nog zorg behoeven, zou miskennen.

Daargelaten de vraag of de aangevoerde richtlijn te dezen toepassing vindt en los van de
vraag of deze richtlijn en het door de verzoekende partij aangehaalde principe dat er volgens
haar in vervat zit, rechtstreeks kunnen worden ingeroepen, stelt de Raad vast dat artikel 3.1.
van de richtlijn 2004/38 EG, dat bepaalt wie de begunstigden zijn van de richtlijn luidt als volgt:

“Deze richtlijn is van toepassing ten aanzien van iedere burger van de Unie die zich begeeft naar
of verblijft in een andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit bezit, en diens familieleden
als gedefinieerd in artikel 2, punt 2), die hem begeleiden of zich bij hem voegen.”

De Raad kan slechts vaststellen dat noch verzoekende partij, noch de persoon in functie van
wie zijj de vestigingsaanvraag indient, een burger van de Unie is die zich begeeft naar of
verblijft in een andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit bezit. Verzoekende partij, die
verklaart van Guineese nationaliteit te zijn, vraagt immers om de vestiging, in België, in functie
van een Belgisch onderdaan. Het grensoverschrijdend aspect dat door de richtlijn
2004/38/EG wordt vereist, ontbreekt in casu, zodat het Europees gemeenschapsrecht niet
van toepassing is ( H. VERSCHUEREN, “Het verblijfsrecht van EU burgers” In X, Migratie en
Migrantenrecht, Die Keure, Brugge,2007 169).

Het onderdeel is aldus niet gegrond

Het tweede middel is ongegrond

5.1. In een derde middel voert de verzoekende partij de schending aan van het
redelijkheidsbeginsel en de beginselen van behoorlijk bestuur.

De Raad merkt op dat dit middel betrekking heeft op de aanvraag tot machtiging van verblijf
die verzoekende partij indiende in het kader van artikel 9 derde lid van de Vreemdelingenwet.
Deze aanvraag en het nog niet beslist hebben ter zake heeft niets te maken met de
bestreden beslissing. Middelen die geen betrekking hebben op de bestreden beslissing zijn
niet ontvankelijk (R.v.St., nr. 45.181, 8 december 1993). Het derde middel is onontvankelijk.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN :

Enig Artikel 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 17 april 2008 door:
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dhr. G. DEBERSAQUES,  eerste voorzitter van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen,

mevr. F. DE BOCK   toegevoegd griffier.

De griffier,     De voorzitter,

 F. DE BOCK     G. DEBERSAQUES


