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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 15.625 van 4 september 2008
in de zaak RvV X / II

In zake: X
 Gekozen woonplaats:  ten kantore van haar raadsman
  X

 tegen:

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

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Cambodjaanse nationaliteit te zijn, op 30
april 2008 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 4 maart
2008 van de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken 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 regelmatig gewisselde memories.

Gelet op de beschikking van 23 juni 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29
augustus 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat L. KEYMIS, loco
advocaat G. VANDENDRIESSCHE en van advocaat S. DE VRIEZE, die loco advocaat C.
DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

Verzoekster verklaart te zijn geboren te Phnom Penh (Cambodja) op 5 augustus 1985 en van
Cambodjaanse nationaliteit te zijn.

Verzoekster dient op 26 september 2007 een visumaanvraag in (kort verblijf) en verklaart op 1
oktober 2007 het Rijk te zijn binnengekomen.

Op 3 maart 2008 dient verzoekster een aanvraag in tot vestiging in functie van haar Belgisch
minderjarig kind.
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Op 4 maart 2008 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de
beslissing tot weigering van de vestiging met bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de
bestreden beslissing die als volgt gemotiveerd wordt:

“In uitvoering van artikel 61 §4 (Belg) van het Koninklijk  Besluit van 8 oktober 1981 zoals gewijzigd
door het Koninklijk  Besluit van 27.04.2007 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de vestiging, aangevraagd op 03/03/2008
door S.V. (…) geboren te PHNOM PENH op 05/08.1985, onderdaan van Khmerische Rep.
Cambodja, geweigerd.

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

REDEN VAN DE BESLISISNG

Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht op vestiging in de
hoedanigheid van ascendent:

- Bij het indienen van de vestigingsaanvraag heeft betrokkene niet bewezen ten laste te zijn
van haar vervoegd familielid. Betrokkene is niet ten laste van haar minderjarige Belgische
zoon.”

2.  Onderzoek van het beroep.

Verzoekster voert in een eerste middel de schending aan van artikel 62 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) en van de artikelen 2 en 3 van
de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen
(hierna: wet van 29 juli 1991).

Verzoekster stelt dat de motivering van de bestreden beslissing ondermaats is en niet in
overeenstemming met de werkelijkheid. Uit de feitelijke omstandigheden blijkt duidelijk dat
verzoekster over geen enkel middel van bestaan beschikt, student is en financieel wordt
gesteund door haar partner, de vader van haar kind. De motivering moet afdoende zijn, zodat
men in redelijkheid uit de motieven, de beslissing moet kunnen afleiden en dat de opgelegde
motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn. Bijgevolg zijn zowel de formele als de
materiële motiveringsplicht geschonden.

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29
juli 1991 heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de
administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld 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 (R.v.St., nr. 110.071, 6
september 2002, R.v.St., nr. 129.466, 19 maart 2004, R.v.St., nr. 132.710, 21 juni 2004).
Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. Het
begrip ‘afdoende’ impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet
zijn aan het gewicht van de genomen beslissing.
De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve
overheid de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient
dus niet “verder” te motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de
beslissende overheid voor elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te
vermelden.

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene
overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte en
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gestandaardiseerde motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat de
bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (R.v.St., nrs. 164.171, 27 oktober 2006
en 172.821, 27 juni 2007).

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond
waarvan deze werd genomen.

De bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerende motief aan op grond waarvan de
beslissing is genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt immers verwezen
naar de toepasselijke rechtsregel en het feit dat verzoekster niet heeft bewezen ten laste te
zijn van haar Belgische minderjarige zoon. Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze
motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de
bestreden beslissing is genomen, derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor
uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Verzoekster bekritiseert de verschillende
motieven waardoor zij aantoont de juridische en feitelijke overwegingen te kennen. De
bestreden beslissing geeft duidelijk en op afdoende wijze de motieven aan op grond waarvan
de beslissing is genomen. Een schending van de uitdrukkelijke motiveringsplicht wordt niet
aangetoond. In zoverre verzoekster de schending van de materiële motiveringsplicht
aanvoert, wordt verwezen naar de bespreking van het tweede middel waaruit duidelijk blijkt
dat de materiële motiveringsplicht niet geschonden is.

Het eerste middel is ongegrond.

In een tweede middel voert verzoekster de schending van het redelijkheidsbeginsel en
zorgvuldigheidsbeginsel aan. Verzoekster stelt dat de gemachtigde van de minister op
kennelijk onredelijke wijze handelt, wanneer zij beslist tot de onontvankelijkheid van de
aanvraag tot vestiging, omdat verzoekster geen bewijs zou hebben voorgelegd dat zij ten
laste zou zijn, terwijl uit de feitelijk omstandigheden duidelijk is gebleken dat verzoekster geen
middelen van bestaan heeft en financieel volledig afhankelijk is van haar gezin.  De Dienst
Vreemdelingenzaken dient bij de vaststelling en waardering van de feiten waarop de
beslissing berust de nodige zorgvuldigheid aan de dag te leggen en derhalve de feiten correct
te beoordelen. Verzoekster voldoet aan elke mogelijke voorwaarde om zich in België te
mogen vestigen, zodat de beslissing volledig ongefundeerd tot de onontvankelijkheid van de
aanvraag besluit, hetgeen kennelijk onredelijk is.

Verzoekster diende een aanvraag tot vestiging in op grond van artikel 40 §6 van de
Vreemdelingenwet. Dit artikel bepaalt dat met de EG-vreemdeling wordt gelijkgesteld, hun
bloedverwanten in de opgaande lijn die te hunnen laste zijn en die zich met hen vestigen of
komen vestigen. In casu werd de aanvraag geweigerd omdat verzoekster niet voldoet aan de
voorwaarden om te genieten van het recht op vestiging als bloedverwant in opgaande lijn, met
name omdat verzoekster niet heeft aangetoond ten laste te zijn van haar Belgisch minderjarig
kind.

Verzoekster legde bij haar aanvraag haar paspoort, haar vervallen toeristenvisum en de
geboorteakte van haar Belgische zoon neer. Verzoekster deed haar aanvraag tot vestiging in
functie van haar Belgische zoon, die geboren werd op 9 januari 2005 en aldus nog
minderjarig is.

Nergens uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster nog enig ander document
neerlegde dat aantoonde dat zij ten laste valt van haar minderjarige zoon. In haar
verzoekschrift stelt zij dat zij over geen enkel middel van bestaan beschikt, dat zij studente is
en financieel gesteund wordt door haar partner, de vader van haar kind. Zij geeft dus zelf aan
ten laste te zijn van haar partner en niet van haar kind. De Raad stelt vast dat waar
verzoekster stelt dat zij ten laste is van haar Belgisch minderjarig kind, zij zich beperkt tot een
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blote bewering, gezien zij geen enkel bewijs naar voren brengt ter staving van haar betoog. In
haar repliekmemorie vult verzoekster nog aan dat zij volledig afhankelijk is van haar gezin en
instaat voor de zorg van haar zoon, die kindergeld heeft, een spaarrekening, etc.. Ook hier
stelt de Raad vast dat verzoekster geen bewijzen naar voor brengt en hoe dan ook deze
gegevens niet heeft overgemaakt aan de bevoegde administratie, zodat het deze niet ten
kwade kan worden geduid hier geen rekening mee te hebben gehouden. De Raad kan bij
uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel nagaan of de minister bij de beoordeling van de
aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of hij die correct heeft beoordeeld en
of hij op grond daarvan niet kennelijk onredelijk tot zijn besluit is gekomen. Uit wat voorafgaat
blijkt dat de conclusie van de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken, met
name dat verzoekster niet voldoet aan de voorwaarden om te genieten van het recht op
vestiging in de hoedanigheid van ascendent, omdat verzoekster niet heeft aangetoond ten
laste te zijn van haar minderjarig kind, gestoeld is op de juiste feitelijke gegevens die op
correcte wijze werden beoordeeld. Een schending van de materiële motiveringsplicht of het
redelijkheidsbeginsel wordt niet aangetoond. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat aan de
overheid de verplichting wordt opgelegd haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te
bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (R.v.St., nr. 167.411, 2 februari 2007;
R.v.St., nr. 154.954, 14 februari 2006). Uit bovenstaande is reeds gebleken dat de
gemachtigde van de minister met alle aangebrachte feiten rekening heeft gehouden en deze
op zorgvuldige wijze heeft beoordeeld, zodat ook van een schending van het
zorgvuldigheidsbeginsel geen sprake is.

Het tweede middel is ongegrond.

In een derde middel 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
(hierna: EVRM). Verzoekster stelt dat zij duidelijk een gezin vormt met haar Belgische partner
waarmee zij al vier jaar een duurzame intieme relatie heeft en met wie zij een zoontje heeft,
zodat de beslissing houdende de weigering van de vestiging met bevel om het grondgebied te
verlaten, duidelijk in strijd is met het recht van verzoekster op een eerbiediging van haar
privé-, familie- en gezinsleven. Verzoekster verwijst naar rechtspraak van het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens, waaruit blijkt dat de beslissing tot verwijdering van een
persoon uit het land waar zijn gezinsleden wonen, niet onevenredig mag zijn met de
bescherming van een bestaand gezinsleven. Men kan van de andere gezinsleden niet
verwachten dat zij mee verhuizen, daar dit voor haar partner, die het gezinshoofd vormt
onmogelijk is gezien hij zijn professionele activiteiten in België uitoefent. Bovendien gaat hun
zoon naar de kleuterschool en is hij volledig aangepast aan de omgeving, terwijl de educatie
in Cambodja ondermaats is. Verzoekster repliceert op de verwerende partij nog dat bij de
belangenafweging het Europees Hof voor de Rechten van de Mens telkens rekening houdt
met de leeftijd van de kinderen, de situatie in het land van herkomst en de mate waarin
kinderen van de zorg van hun ouders afhankelijk zijn. Het is dan ook duidelijk dat verweerder
geen belangenafweging heeft gemaakt en het proportionaliteitsprincipe niet correct heeft
toegepast. Het zogenaamd belang van de staat is niet in verhouding met het belang van het
gezin.

Artikel 8 EVRM omvat het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven en luidt als
volgt:

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn
briefwisseling.
2. 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
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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.”

Het begrip ‘gezinsleven’ in het voormeld artikel 8, 1ste lid EVRM is een autonoom begrip dat
onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Uit de stukken van het
administratief dossier blijkt dat verzoekster een Belgisch kind heeft en dat zij samen met de
vader voor dit kind zorgt. Hieruit kan afgeleid worden dat verzoekster, de vader van haar kind
en haar minderjarig kind als ‘gezin’ dienen beschouwd te worden in de zin van artikel 8
EVRM.

Bijgevolg dient artikel 8, 2de lid EVRM in ogenschouw te worden genomen. Wat de eerste
voorwaarde van artikel 8, 2de lid EVRM betreft, dient te worden opgemerkt dat de ‘inmenging
van het openbaar gezag’ inderdaad bij de wet is voorzien, met name in de Vreemdelingenwet.
Wat de tweede voorwaarde betreft, dient dan weer vastgesteld te worden dat deze inmenging
in casu minstens één van de in artikel 8, 2de lid EVRM opgesomde doelen nastreeft: de
handhaving van de verblijfsreglementering door de overheid is immers een middel ter
vrijwaring van ’s lands openbare orde. Inzake de derde voorwaarde geldt eveneens als
uitgangspunt dat het volgens een vaststaand principe van internationaal recht aan de
verdragsluitende Staten toekomt de openbare orde te verzekeren door, meer in het bijzonder,
de toegang en het verblijf van niet-onderdanen te regelen. Hierbij dient echter te worden
nagegaan of bij het uitvaardigen van de bestreden beslissing een juist evenwicht werd
geëerbiedigd tussen de belangen van verzoekster in het kader van de eerbied voor haar
gezinsleven enerzijds en de belangen van de Belgische staat in het kader van de
bescherming van de openbare orde anderzijds.

In casu werd een aanvraag tot vestiging ingediend. Verzoekster heeft een aanvraag tot
vestiging ingediend in functie van haar kind dat de Belgische nationaliteit heeft. Zoals
hierboven reeds werd besproken, motiveert de bestreden beslissing geheel terecht dat zij niet
ten laste is van haar kind en aldus niet voldoet aan de voorwaarden om een verblijfsrecht
erkend te zien op grond van artikel 40 van de Vreemdelingenwet. 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. Verzoekster is onderworpen aan artikel 40
van de Vreemdelingenwet en diende aldus aan te tonen dat zij ten laste is van haar
minderjarig kind, wat zij zoals hoger uiteengezet, naliet te doen. 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.130.936, 30 april 2004). Het feit dat men een Belgisch kind
heeft, geeft geen automatische toekenning van een recht op vestiging op grond van artikel 40
van de Vreemdelingenwet.  Artikel 40 van de Vreemdelingenwet staat het recht op
gezinsleven geenszins in de weg, maar heeft precies 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). Bovendien impliceert de verwijdering van het grondgebied van
verzoekster niet noodzakelijk de verwijdering van haar Belgische kind. De tijdelijke scheiding
met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de
wettelijke bepalingen, verstoort het gezinsleven van verzoekster niet in die mate dat er sprake
kan zijn van een schending van artikel 8 EVRM (EHRM, Gul t. Zwitserland, 19 februari 1996,
22 EHRR 228). Bovendien moet er opdat een vreemdeling zich op artikel 8 EVRM zou
kunnen beroepen, immers niet alleen sprake zijn van een voldoende hechte relatie tussen de
vreemdeling en diens familie, het moet ook nagenoeg onmogelijk zijn voor de vreemdeling om
in zijn land van oorsprong een familieleven te leiden (J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK
(eds.), Handboek EVRM deel 2 Artikelsgewijze Commentaar, Antwerpen-Oxford, Intersentia,
2004, p.754). Te dezen toont verzoekster dergelijke onmogelijkheid niet aan en beperkt ook
de repliekmemorie zich tot het uiten van loutere beweringen. Artikel 8 EVRM waarborgt niet
het recht om zich in een bepaald land te vestigen. Tot slot wijst de Raad erop dat de
bestreden beslissing slechts vaststelt dat verzoekster niet aan de wettelijke vereisten voldoet
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om een vestigingsrecht te verwerven en niet uitsluit dat verzoekster op een andere
rechtsgrond een verblijfsrecht verkrijgt. Een schending van artikel 8 EVRM wordt niet
aangetoond.

Het derde middel is ongegrond.

In een vierde middel voert verzoekster de schending aan van artikel 3.1. van het Vierde
Protocol bij het EVRM daar een mogelijke uitwijzing van verzoekster impliciet zou betekenen
dat haar zoon zijn eigen grondgebied moet verlaten aangezien hij uiteraard nog niet voor
zichzelf kan zorgen en de aanwezigheid en de zorg van de moeder in de eerste levensjaren
onontbeerlijk zijn.

De bestreden beslissing betreft de weigering tot vestiging aan verzoekster, gezien zij niet
voldoet aan de voorwaarden om te genieten van het recht op vestiging als bloedverwant in
opgaande lijn van  minderjarig kind, daar zij niet kan worden beschouwd als zijnde ten laste
van dit kind. In de bestreden beslissing wordt geen verwijderingmaatregel, laat staan
uitzetting, ten aanzien van het Belgische kind voorzien. Verzoekster toont derhalve niet aan
dat haar kind, die een Belgische vader heeft, op directe of indirecte wijze, verplicht wordt het
land te verlaten. Indien verzoekster het Belgisch grondgebied verlaat en er voor opteert dat
haar kind haar vergezelt, is dit een keuze die zij maakt, doch geenszins een verplichting die
voortvloeit uit de bestreden beslissing. Een  schending van artikel 3.1. van het vierde protocol
bij het EVRM, wordt niet aangetoond.

Het vierde middel is ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier september tweeduizend en
acht door:

mevr. J. CAMU,     wnd. voorzitter,
    rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. N. VERMANDER,    toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 N. VERMANDER. J. CAMU.
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