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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 14.463 van 25 juli 2008
in de zaak X II

In zake: X
  Gekozen woonplaats:  ten kantore van X   

tegen :

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

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, van Turkse nationaliteit, op 25 maart 2008 heeft ingediend
om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van
Binnenlandse Zaken van 28 februari 2008 tot 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 regelmatig gewisselde memories.

Gelet op de beschikking van 10 juni 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 juli
2008.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter Ch. BAMPS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. HINNEKENS, die loco advocaat J. KEMPINAIRE
verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat S. DE VRIESE, 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. De verzoekende partij dient op 13 november 2007 een aanvraag in tot vestiging in functie
van haar Belgische echtgenoot.

1.2. Op 13 december 2007 beslist de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken
tot voorlopig uitstel van de beslissing voor bijkomend onderzoek.
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1.3. Op 28 februari 2008 beslist de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken tot
weigering van de vestiging met bevel om het grondgebied te verlaten. Beslissing die
gebaseerd is op het relatieverslag van de politie van Izegem van 23 februari 2008. De
beslissing wordt aan de verzoekende partij op 3 maart 2008 betekend.

De motivering van de bestreden beslissing luidt als volgt:

“In uitvoering van artikel 61 van het koninklijk  besluit van 8 oktober 1981 zoals gewijzigd door
het K.B. van 27/04/2007 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen, wordt de vestiging, aangevraagd op 13 november 2007 door
C, L. geboren te Emirdag op 20.01.1986 onderdaan van Turkije geweigerd.

Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het land te verlaten binnen de 30 dagen.

Reden van de beslissing:

Uit het relatieverslag dd. 23 februari 2008 van de politie van Izegem blijk t dat er van een relatie
tussen beide echtelieden geen sprake is. Betrokkenen zijn uit elkaar. Volgens CELIK Evren
heeft hij ruzie met zijn ouders omdat hij een ander meisje leerde kennen. Daardoor zijn Evren en
Leyla uit elkaar.

motivering in rechte:   artikel 40§6 wet 15.12.1980
   artikel 61 K.B. 8.10.1981, gewijzigd door K.B. 7.11.1988, K.B. 
  12.6.1998 en K.B. 27/04/2007”.

De beslissing van 28 februari 2008 houdende de weigering van de vestiging met bevel om het
grondgebied te verlaten (vermeld onder punt 1.3) maakt het voorwerp uit van onderhavig
beroep.

2. Onderzoek van het beroep

2.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 40 van de
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), in combinatie
met een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel. De verzoekende partij voert aan dat zij
overeenkomstig artikel 40 van de Vreemdelingenwet wel degelijk recht heeft op vestiging daar
zij immers de echtgenote is van een Belgische onderdaan. Haar betoog luidt als volgt:

“(…) Na haar huwelijk  met de heer CELIK Evren in Turkije op datum van 17 juli 2007 heeft
verzoekster haar echtgenoot vervoegd in België. De echtgenoot van verzoekster woont op heden
nog steeds bij zijn ouders te IZEGEM zodat bij haar aankomst in België verzoekster zich ook
gevestigd heeft op dit adres. Verzoekster ontkent niet dat na haar aankomst er enkele
discussies zijn geweest tussen haar echtgenoot en diens vader, wat er uiteindelijk  toe heeft
geleid dat de echtgenoot van verzoekster tijdelijk  zijn intrek heeft genomen in een crisiswoning
te IZEGEM. Verzoekster wenst in dit kader de aandacht te vestigen op het arrest van 24 april
1995 van de Raad van State. In haar arrest van 24 april 1995 heeft de Raad van State
gepreciseerd dat indien het zich gemeenschappelijk  vestigen niet noodzakelijk  een affectieve
en duurzame vorm van samenwonen met zich meebrengt, dan veronderstelt het toch minstens
de staat van echtgenoot, die eigenlijk  niet alsdusdanig kan erkend worden zonder het bestaan
vaneen minimum aan relatie tussen de echtgenoten. Kortom, de Raad van State oordeelt dat er
minstens een ‘gezinscel’ moet bestaan, waarbij er een relatie moet bestaan tussen de
echtgenoten. Er moet tussen de echtgenoten een reële, echtelijke band bestaan
(levensgemeenschap), ook als is de verblijfplaats van de echtgenoten verscheiden. Tijdens dit
gescheiden verblijf waren er evenwel dagelijks contacten tussen de echtelieden. Verzoekster is
blijven wonen bij haar schoonouders en wanneer haar echtgenoot de crisiswoning heeft verlaten
heeft hij terug zijn intrek genomen bij verzoekster op het adres van diens ouders. Verzoekster
legt dienaangaand de nodige stukken neer. Verzoekster beseft ter dege dat de gemachtigde
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van de Minister daarmee indertijd geen rekening kon houden. En inderdaad is het strikt
genomen zo dat Uw raad haar beslissingen in principe moet steunen op de elementen die
aanwezig waren op het ogenblik van de aangevochten beslissing. Hieromtrent kan echter
gewezen worden op de hieronder geparafraseerde denkwijze die aangehaald wordt door A.
HUYGENS in het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht en de rechtspraak van verscheidene
hoven van beroep inzake beweerde schijnhuwelijken (A. HUYGENS, Tijdschrift voor
Vreemdelingenrecht, 2006, 257). Ook daar is het immers zo dat de Rechtbank zich in principe
dient te verplaatsen naar het ogenblik van het nemen van de aangevochten beslissing. Echter
dient men de ratio legis van de wet na te gaan. Deze is in casu niet het weigeren van zoveel
mogelijk  verzoeken tot vestiging maar het beoordelen of iemand voldoet aan de wettelijke
voorwaarden om vestiging te bekomen. Indien na de aangevochten beslissing blijk t dat de
voorwaarden wel degelijk  vervuld zijn, is het weinig proceseconomisch om toch stringent te zijn
en de aangevochten beslissing in stand te houden, omwille van een formalistisch gegeven dat in
casu geen inhoudelijke relevantie heeft. Verweerster is dan ook onzorgvuldig geweest door
enkel en alleen op basis van het relatieverslag van 23 februari 2007 de vestigingsaanvraag af te
wijzen. Het middel is gegrond.”

2.2. Uit de stukken van het administratieve dossier blijkt dat de verzoekende partij haar
standpunt heeft kunnen uiteenzetten in haar aanvraag van 13 november 2007 tot vestiging in
functie van haar Belgische echtgenoot en de mogelijkheid heeft gekregen om haar aanvraag
met alle mogelijke nuttige elementen en bewijsstukken te staven.

Artikel 40, §6, Vreemdelingenwet stelt dat:

“Met de E.G.-vreemdeling worden eveneens gelijkgesteld, de echtgenoot van een Belg die
zich met hem vestigt of komt vestigen, alsook hun bloedverwanten in de nederdalende lijn
beneden eenentwintig jaar of die te hunnen laste zijn, hun bloedverwanten in de opgaande lijn
die te hunnen laste zijn, en de echtgenoot van die bloedverwanten in de nederdalende en in de
opgaande lijn, die zich met hen vestigen of komen vestigen.”

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) stelt vast dat het relatieverslag
van de politie van de stad Izegem van 23 februari 2008, waarnaar de bestreden beslissing
verwijst, zich bevindt in het administratieve dossier. Hieruit blijkt dat de politie in het kader van
de vestigingsaanvraag van 13 november 2007 is langs geweest bij de verzoekende partij en
aldaar kon vaststellen dat haar echtgenoot er op dat moment niet woonachtig was met haar.
De verzoekende partij verklaart zelf dat haar echtgenoot ergens anders woont en geeft
vervolgens diens adres op aan de politie. Van samenwoonst is dus geen sprake. Dit wordt
ook niet betwist door de verzoekende partij. In de toelichting bij haar eerste middel haalt de
verzoekende partij het arrest van 24 april 1995 van de Raad van State aan. Volgens deze
rechtspraak is, in het kader van de vestiging, de samenwoonst van de echtgenoten geen
strikte vereiste daar het arrest stelt dat “indien het zich gemeenschappelijk  vestigen niet
noodzakelijk  een affectieve en duurzame vorm van samenwonen met zich meebrengt dan veronderstelt
het toch minstens de staat van echtgenoot, die eigenlijk  niet alsdusdanig kan erkend worden zonder het
bestaan van een minimum aan relatie tussen de echtgenoten”. Er moet met andere woorden tussen
de echtgenoten een reële, echtelijke band bestaan (levensgemeenschap), ook al is de
verblijfplaats van de echtgenoten verscheiden. In datzelfde relatieverslag van de politie van de
stad Izegem van 23 februari 2008 staat echter het volgende te lezen: “CELIK Erven heeft ruzie
met zijn ouders omdat hij een ander meisje leerde kennen. Daardoor zijn Evren en Leyla voorlopig uit
elkaar”. Bijgevolg is er geen sprake van een relatie, een reële band nu het relatieverslag van
de politie van de stad Izegem duidelijk, tot twee maal toe, vermeldt dat de verzoekende partij
en haar Belgische echtgenoot uit elkaar zijn. De verzoekende partij betwist de inhoud van dit
relatieverslag van de politie van Izegem niet.

De bevoegdheid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, optredend als
annulatierechter, is beperkt tot een beoordeling van de wettelijkheid van de bestreden
beslissing. De Raad gaat enkel na of de gemachtigde van de minister op het moment van de
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bestreden beslissing, met de stukken die hem op dat moment bekend waren, een wettige
beslissing nam die zijn bevoegdheid niet overschrijdt. Op het moment van de bestreden
beslissing woonden de Belgische echtgenoot en de verzoekende partij niet samen.
Bovendien blijkt uit de inhoud van het relatieverslag van de politie van de stad Izegem van 23
februari 2008 duidelijk dat de verzoekende partij en de heer Erven CELIK op dat moment “uit
elkaar waren” en bijgevolg dus ook geen relatie hadden. De verzoekende partij vecht dit
relatieverslag niet aan. Zij stelt enkel, voor de eerste maal in haar repliekmemorie, dat zij dit
niet zou verklaard hebben. De verzoekende partij brengt evenwel geen enkel begin van bewijs
aan dat er zou op kunnen wijzen dat het relatieverslag niet de correcte weergave zou zijn van
haar verklaringen. De verzoekende partij had nochtans de kans om het verslag in te kijken en
dit te betwisten. Zowel op het moment van het politiebezoek of later na inzage van haar
administratief dossier. Zij heeft dit echter niet gedaan. De verzoekende partij heeft immers het
relatieverslag ondertekend. De Raad ziet met andere woorden niet in waarom de
gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken niet rechtmatig zou mogen afgaan op
de inhoud van het relatieverslag daar het door de verzoekende partij niet gecontesteerd werd.
De verzoekende partij maakt bijgevolg niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is
genomen op grond van onjuiste gegevens of verklaringen. Al evenmin maakt zij aannemelijk
dat de gemachtigde van de minister van Binnelandse Zaken aldus op kennelijk onredelijke
wijze of met overschrijding van de ruime appreciatiebevoegdheid waarover deze beschikt
krachtens artikel 40 van de Vreemdelingenwet tot de bestreden beslissing kwam.

De gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken kon op grond van de gegevens,
waarover hij beschikte, dan ook terecht beslissen dat de verzoekende partij niet heeft
aangetoond, op het moment waarop de bestreden beslissing genomen werd, aan de
voorwaarden tot vestiging als echtgenote van een Belg te voldoen. De stukken die de
verzoekende partij later aanbrengt, zijn niet relevant bij de wettigheidscontrole van de
bestreden beslissing die voorligt. Bij de beoordeling van de wettelijkheid van een
bestuursbeslissing dient men zich inderdaad te plaatsen op het ogenblik van het nemen van
die beslissing, rekening houdend met de dan voorhanden zijnde feitelijke en juridische
gegevens. (R.v.St. nr. 46.794 van 30 maart 1994, R.A.C.E. 1994, z.p.) De bestreden
beslissing werd correct genomen.

Het eerste middel is ongegrond.

2.3. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 8 van het
Europese 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 (hierna: EVRM).

Ter adstructie van haar tweede middel voert de verzoekende partij aan wat volgt:

“Verzoekster betwist niet dat artikel 40 van de Vreemdelingenwet tot doel heeft een wettelijk
kader te scheppen binnen hetwelk het in artikel 8 EVRM vervatte recht kan worden uitgeoefend
(R.v.St., nr. 140.105, 2 februari 2005). Artikel 40§6 van de Vreemdelingen wet bepaalt dat de
echtgenoot van een Belg die zich met hem vestigt of komt vestigen tot vestiging kunnen worden
toegelaten. Uit hetgeen sub ‘eerste middel’ werd gesteld blijk t duidelijk  dat op het ogenblik van
het indienen van de vestigingsaanvraag verzoekster gehuwd was met een Belg en met deze een
gezinscel vormt. Met andere woorden nu verzoekster duidelijk  heeft aangetoond onder het
toepassingsgebied van artikel 40 § 6 van de Vreemdelingenwet te vallen, meent verzoekster dan
ook – gelet op deze incorrecte toepassing van de Vreemdelingenwet – dat dit een schending
uitmaakt van artikel 8 EVRM. Het middel is dan ook gegrond”.

In haar repliekmemorie betoogt verzoekende partij voorts als volgt:

“Betreffende de aangehaalde schending van artikel 8 EVRM stelt verweerster in eerste instantie
dat er geen sprake kan zijn van een privé – of gezinsleven in de zin van voornoemd artikel
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vermits er van een relatie absoluut geen sprake is, verder stelt verweerster dat de
weigeringsbeslissing enkel en alleen tot gevolg heeft dat verzoekster tijdelijk  het land dient te
verlaten met de mogelijkheid terug te keren nadat zij zich in het bezit zal gesteld hebben van
de nodige documenten voor een regelmatige binnenkomst en verblijf in het Rijk. Verzoekster
kan deze zienswijze geenszins bijtreden en verwijst hierbij naar hetgeen supra gesteld werd,
waaruit blijk t dat tussen verzoekster e haar echtgenoot steeds een reële, echtelijke band heeft
bestaan, ook al was gedurende een drietal maanden de verblijfplaats van de echtgenoten
verscheiden. Gezien verzoekster derhalve duidelijk  heeft aangetoond dat zij wel degelijk  onder
het toepassingsgebied van artikel 40§6 VW valt, meent verzoekster dat deze incorrecte
toepassing van de Vreemdelingenwet een schending uitmaakt van artikel 8 EVRM (…)”

2.4. Artikel 8 EVRM omvat het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven en 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.”

Uit de bepalingen van het tweede lid van artikel 8 EVRM blijkt dat het recht op eerbiediging van
het privé-leven niet absoluut is. Artikel 8 EVRM kan niet worden uitgelegd als zou er in hoofde
van de overheid een algemene verplichting bestaan om een vreemdeling op zijn grondgebied
te gedogen. Artikel 40 van de Vreemdelingenwet heeft tot doel een wettelijk kader te scheppen
binnen hetwelk het in artikel 8 EVRM vervatte recht kan worden uitgeoefend (R.v.St., nr.
140.105, 2 februari 2005). De verzoekende partij is onderworpen aan artikel 40, §6 van de
Vreemdelingenwet en diende aldus aan te tonen dat zij zich kwam vestigen bij haar Belgische
echtgenoot. Zoals hierboven onder punt 2.2 aangetoond, voldeed de verzoekende partij op het
moment dat de bestreden beslissing genomen werd niet aan deze wettelijke voorwaarde. De
Belgische echtgenoot van de verzoekende partij was op dat moment niet woonachtig bij de
verzoekende partij maar op een ander adres. De verzoekende partij gaf bovendien zelf dit
ander adres van haar echtgenoot op in haar verklaring aan de politie van de stad Izegem.
Voor zover de leer van het arrest van 24 april 1995 van de Raad van State aangevoerd wordt,
volstaat het in deze wederom te wijzen op het feit dat in het relatieverslag van de politie van
de stad Izegem vermeld staat dat betrokkenen ‘uit elkaar zijn’ omdat de Belgische echtgenoot
van de verzoekende partij ‘een ander meisje leerde kennen’. Bijgevolg kan er, in alle redelijkheid,
van een relatie geen sprake zijn. Een rechtmatige toepassing van de Vreemdelingenwet kan
geen schending van het privé-leven inhouden en dus evenmin van artikel 8 EVRM (R.v.St., nr.
157.953, 26 april 2006; R.v.St., nr. 130.936, 30 april 2004). Een schending van artikel 8 EVRM
wordt geenszins aangetoond.

Het tweede middel is ongegrond.

2.5. In een derde middel voert de verzoekende partij de schending aan van de Richtlijn
2004/38/EG van de Europese Unie inzake vrij verkeer van de EU en familieleden.

Ter adstructie van haar derde middel voert de verzoekende partij aan wat volgt:

“Verweerster weigert verzoekster de vestiging op grond van het feit dat er geen sprake zou zijn
van enige relatie tussen de echtelieden. De Europese richtlijn 2004/38 voorziet in een nieuwe
regeling voor onder meer het verblijf en de vestiging van familieleden van EU onderdanen in de
EU. Deze richtlijn had uiterlijk  tegen 30 april 2006 dienen omgezet te zijn in het Belgische recht.
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De Belgische overheid heeft echter verzuimd de Richtlijn tijdig om te zetten. Bijgevolg hebben
een aantal bepalingen van deze Richtlijn (deze die voldoende duidelijk  zijn) directe werking
gekregen in de Belgische rechtsorde, overeenkomstig het inter- en supranationale recht. Een
van de bepalingen die moet geacht worden directe werking te hebben gekregen, is de bepaling
inzake het langdurig verblijf van familieleden van EU onderdanen in België, een categorie die
van toepassing is op verzoekster. Met name in bijzonder de art. 8 en 9 van de bovengenoemde
Richtlijn verhinderen dat de huidige

procedure van artikel 40 en de overige bepalingen van de Vreemdelingenwet nog kan worden
toegepast. Bij gebreke aan een procedure die wel conform is aan de bepalingen van de
Europese Richtlijn, kan verweerster dan ook niet weigeren aan verzoekster een verblijfs- of
vestigingsrecht toe te staan. Het middel is derhalve gegrond”.

In haar repliekmemorie antwoordt de verzoekende partij het volgende:

“(…) Volgens verweerster is, omdat verzoekster geen onderdaan is van een lidstaat, en de
echtgenoot van verzoekster zich niet van België naar een andere lidstaat begeven, er geen
intracommunautair aspect aan deze zaak verbonden, zodat deze Richtlijn niet van toepassing
zou zijn op verzoekster. Verzoekster wenst daarop evenwel te repliceren dat wat geldt voor
Europese onderdanen, uiteraard ook geld voor Belgen en hun familieleden; art. 40 VW stelt het
familielid in kwestie overigens “gelijk” met Europese onderdanen. Verder vermeldt de Richtlijn
eveneens het recht van verkeer “en verblijf” op het grondgebied van de lidstaten aan
familieleden, ongeacht “hun nationaliteit” (…)”.

2.6. Daar waar de verzoekende partij zich beroept op het gemeenschapsrecht stelt de Raad
vast dat de verzoekende partij zich niet dienstig kan beroepen op het gemeenschapsrecht
vermits het hier een louter interne situatie betreft en het vereiste intracommunautaire aspect
ontbreekt. Artikel 3.1 van de Richtlijn 2004/38/EG bepaalt dat de Richtlijn van toepassing is
ten aanzien van iedere burger die zich begeeft naar of verblijft in een andere lidstaat dan die
waarvan hij de nationaliteit bezit, en geldt ten aanzien van diens familieleden zoals
gedefinieerd in artikel 2, punt 2, die hem begeleiden of vervoegen. De Richtlijn 2004/38/EG is
niet van toepassing op unieburgers die zich binnen de eigen lidstaat bevinden of op
familieleden die niet de nationaliteit van één van de lidstaten bezitten en die hen in dat land
vervoegen.

De Raad stelt vast dat noch de verzoekende partij, noch de persoon in functie van wie zij de
vestigingsaanvraag indient, een burger van de Unie is die zich begeeft naar of verblijft in een
andere lidstaat dan die waarvan die persoon de nationaliteit bezit. De verzoekende partij van
Turkse nationaliteit vraagt namelijk zich te mogen vestigen in België in functie van een
Belgische onderdaan. Het grensoverschrijdend aspect, dat door de richtlijn 2004/38/EG wordt
vereist, ontbreekt in casu. Daargelaten de vraag naar de directe werking van de richtlijn
2004/38/EG, kan de verzoekende partij zich bijgevolg niet dienstig beroepen op deze Richtlijn.
Het gemeenschapsrecht is niet van toepassing op verblijfmaatregelen die zich voordoen in
een zuiver interne situatie.

Het derde 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 vijf en twintig juli tweeduizend en
acht door:

mevr. Ch. BAMPS,                                                   kamervoorzitter.

mevr. N. MOONEN,                                                toegevoegd griffier.

 De griffier,     De voorzitter,

 N. MOONEN.                        Ch. BAMPS.


