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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 16.211 van 23 september 2008
in de zaak X  II

In zake: X
 Gekozen woonplaats:  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 Slowaakse nationaliteit te zijn, op 24 april
2008 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de
gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken van 9 oktober 2006 tot weigering van
de vestiging zonder 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 4 juni 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 juli
2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC.

Gehoord de opmerkingen van advocaat G. VERGAUWE, die loco advocaat B. VRIJENS
verschijnt voor verzoekende partij en van advocaat S. FIERENS, die loco advocaat E.
MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

Verzoekster dient op 2 mei 2006 een aanvraag tot vestiging in. Op 9 oktober 2006 beslist de
gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken tot weigering van de vestiging zonder
bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:

“Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht op vestiging als bloedverwant in
opgaande lijn.

Uit het attest van het OCMW dd. 03/10/2006 blijk t dat betrokkene voor het indienen van haar
vestigingsaanvraag ten laste is geweest van het OCMW. Uit de voorgelegde solvabiliteitsbewijzen blijk t
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dat de Slovaakse descendent niet over voldoende inkomsten beschikt om een bijkomend persoon ten
laste te nemen.”
2. Onderzoek van het beroep.

2.1.1. In een enig middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de
wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en
de zorgvuldigheidsverplichting en de rechten van verdediging als algemene rechtsbeginselen
van behoorlijk bestuur. Zij betoogt dat de motivering in de bestreden beslissing niet afdoende
is, dat in geen geval door de verwerende partij wordt aangeduid/opgesomd welke
documenten door haar werden neergelegd evenmin waarom precies de door haar
neergelegde documenten niet werden weerhouden, dat zij slechts OCMW-steun heeft
ontvangen tot 2 mei 2006 en dat de verwerende partij geen rekening hield met het volledige
inkomen van het gezin van haar dochter.

2.1.2. In de nota met opmerkingen stelt de verwerende partij dat verzoekster de motieven van
de bestreden beslissing kent, dat verzoekster ten onrechte stelt dat er rekening moet worden
gehouden met het inkomen van het hele gezin, dat de bedoeling van de wetgever is om de
vestiging als familielid toe te laten voor zoveel als aangetoond is dat de aanvrager effectief ten
laste wordt genomen, dat dit impliceert dat de aanvrager zonder de steun van de
referentiepersoon geen menswaardig bestaan kan leiden, dat het bestuur als taak heeft die
omstandigheden te beoordelen en zich te omringen met de objectief controleerbare gegevens
die de tenlasteneming rechtvaardigen, dat de gemachtigde enkel rekening dient te houden
met het inkomen van de referentiepersoon op basis van wie de vestiging wordt aangevraagd,
dat uit de feiten blijkt dat de vestigingsaanvraag ingediend werd op basis van de dochter van
verzoekster die een jaarlijks inkomen heeft van maximum 2074,33 euro per jaar, dat uit de
gezinssamenstelling blijkt dat haar dochter getrouwd is en twee minderjarige kinderen heeft,
dat verzoekster niet dienstig kan voorhouden als zou het inkomen van haar dochter
voldoende zijn om haar bijkomend ten laste te nemen en dat duidelijk blijkt dat verzoekster
tijdens de periode van 6 maanden voor het indienen van de aanvraag wel ten laste was van
het OCMW.

2.1.3. In de repliekmemorie volhardt verzoekster in haar verzoek tot annulatie.

2.1.4. De rechten van verdediging zijn niet van toepassing op administratieve beslissingen die
worden genomen in het raam van de Vreemdelingenwet.

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, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de
redenen waarom de administratieve overheid ze 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 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. De bestreden beslissing geeft duidelijk de motieven aan op grond waarvan de
beslissing is genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt vastgesteld dat
verzoekster niet voldoet aan de voorwaarden om te genieten van het recht op vestiging als
bloedverwant in opgaande lijn. Uit het attest van het OCMW dd. 03/10/2006 blijkt dat
betrokkene voor het indienen van haar vestigingsaanvraag ten laste is geweest van het
OCMW. Uit de voorgelegde solvabiliteitsbewijzen blijkt dat de Slowaakse descendent niet
over voldoende inkomsten beschikt om een bijkomend persoon ten laste te nemen.



                                    RvV X / Pagina 3 van 4

Uit de lezing van de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij
rekening heeft gehouden met de relevante neergelegde documenten en deze heeft
beoordeeld. De formele motiveringswet vereist niet dat een beslissing de motieven van de
motieven vermeldt (R.v.St., nr. 137.413, 22 november 2004). Verzoekster maakt met haar
betoog “dat in geen geval door de verwerende partij wordt aangeduid/opgesomd welke
documenten door haar werden neergelegd evenmin waarom precies de door haar
neergelegde documenten niet werden weerhouden”, zonder te preciseren over welke
documenten het gaat, 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 doel van de formele motiveringsplicht.

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het bestuur de verplichting op om 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).

De bestreden beslissing bestaat uit twee motieven. In een eerste motief wordt overwogen dat
uit het attest van het OCMW van 03/10/2006 blijkt dat betrokkene voor het indienen van haar
vestigingsaanvraag ten laste is geweest van het OCMW. Dit is een overtollig motief. In een
tweede, determinerend motief, wordt gesteld dat uit de voorgelegde solvabiliteitsbewijzen
blijkt dat de Slowaakse descendent niet over voldoende inkomsten beschikt om een
bijkomend persoon ten laste te nemen.

Ten laste zijn is een wettelijke voorwaarde en houdt in dat de tenlastenemer een natuurlijke
persoon is die over voldoende middelen beschikt om een bijkomende persoon in onderhoud
te voorzien en dat degene die ten laste wordt genomen onvermogend is. Het bestuur mag
nagaan of er voldaan is aan deze wettelijke voorwaarde. Het is niet onredelijk van het bestuur
om aan de aanvrager te vragen het bewijs te leveren dat hij ten laste is van de persoon bij wie
hij zich komt vestigen.

Het betoog van verzoekster dat “de verwerende partij geen rekening hield met het volledige
inkomen van het gezin van haar dochter” mist feitelijke grondslag aangezien uit het
administratief dossier blijkt dat de aanvraag tot vestiging werd ingediend in functie van haar
dochter P.K., van Slowaakse nationaliteit. Derhalve dient haar dochter een natuurlijke persoon
te zijn die over voldoende middelen beschikt om een bijkomende persoon in onderhoud te
voorzien, en niet het hele gezin.

Uit het verslag betreffende de aanvraag tot vestiging blijkt dat volgende documenten werden
overgelegd:

identiteitskaart
paspoort of daarmee gelijkgestelde reistitel
uittreksel uit de geboorteakte van de hier ingeschreven dochter

Zij werd verzocht ten laatste op 1 oktober 2006 volgende documenten over te leggen:
attest van borgstelling en bewijs van inkomen van dochter
bewijs dat de ouder reeds financieel gesteund werd 6 maand voor zijn verblijf in België

Op 17 mei 2006 wordt verzoekster na voorlopig uitstel van de beslissing voor bijkomend
onderzoek in kennis gesteld dat volgende documenten nog niet werden overgemaakt:

Bewijzen dat de betrokkene reeds zes maanden voor zijn aanvraag tot vestiging bij de
Belgische descendent/ascendent woonde en ten laste was. Indien betrokkene op een
ander adres woonde: bewijzen dat voor betrokkene de volgende kosten werden
vergoed door de persoon in functie van wie de aanvraag tot vestiging werd ingediend
bv. Betalen van huur, elektriciteit, water, gas… enz.
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Bewijs dat betrokkene tijdens zijn verblijf in België (periode van 6 maanden voor het
indienen van de AV) niet ten laste was van het OCMW
Bewijs van de inkomsten van de Belgische descendent (werkgeversattest met de
geldigheidsduur + recente loonfiches, inkomsten OCMW, RVA, ziekteuitkeringen, …)
en van die van alle overige leden van het gezin
Samenstelling van het gezin van de descendent
Huidige verblijfplaats van de echtgenoot van betrokkene/of echtscheidingsakte/of
overlijdensakte

Op 5 oktober 2006 worden volgende documenten bijgebracht:
bewijzen betaling huur door dochter
bewijzen inkomsten dochter en schoonzoon
attesten OCMW
samenstelling gezin

Uit de bijgebrachte inkomsten van de dochter van verzoekster blijkt dat zij tussen 4 maart
2006 en 22 september 2006 achttien maal 100 euro, dit is slechts 1800 euro heeft ontvangen
binnen het kader van de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars. Verzoekster stelt
bovendien dat “de verwerende partij geen rekening hield met het volledige inkomen van het
gezin van haar dochter” zonder te betwisten dat “uit de voorgelegde solvabiliteitsbewijzen
blijkt dat de Slowaakse descendent niet over voldoende inkomsten beschikt om een
bijkomend persoon ten laste te nemen”.

Verzoekster maakt met haar betoog niet aannemelijk dat de minister van Binnenlandse Zaken
op kennelijk onredelijke wijze heeft besloten tot de weigering van de vestiging zonder bevel
om het grondgebied te verlaten. Het enig middel is niet gegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

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

dhr. M. MILOJKOWIC,  wnd. voorzitter,
 rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. T. VALGAERTS, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,
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 T. VALGAERTS M. MILOJKOWIC.


