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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 16.239 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 Slovaakse nationaliteit te zijn, op 28 april
2008 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de
gemachtigde van de minister van 19 maart 2008 tot weigering van verblijf 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 28 mei 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 juli
2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat S. MICHOLT en van
advocaat S. DE VRIEZE, 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 30 oktober 2007 een aanvraag tot vestiging in functie van haar
Slowaakse zoon.

Op 19 maart 2008 beslist de minister van Binnenlandse Zaken tot weigering van verblijf met
bevel om het grondgebied te verlaten. dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:
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“Voldoet niet aan de voorwarden vervat in artikel 40 van de wet van 15 december 1980, gewijzigd door de
wetten van 28 juni 1984 en 6 augustus 1993;

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

- er werden geen stortingen voorgelegd waaruit moet blijken dat de betrokkene in het verleden
afhankelijk  was
- de inkomsten van de Slovaakse zoon zijn onvoldoende om een bijkomend persoon ten laste te
nemen.”

2. Onderzoek van het beroep.

2.1. In een enig middel werpt verzoekster de schending op van artikel 40 van de wet van 15
december 1980 betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen (Vreemdelingenwet), de materiële motiveringsplicht, en artikel 8 van het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (E.V.R.M.).
Verzoekster betoogt dat haar zoon een werkloosheidsuitkering krijgt van ongeveer 900 euro,
ofwel heeft hij inkomsten uit krantenbedeling die tussen de 500 en 700 euro per twee weken
bedraagt. Dit is een gemiddelde van 1000 tot 1400 euro per maand. Nergens in de wet staat
er geschreven dat men stortingen moet uitvoeren tot 6 maanden voor de aanvraag van de
vestiging. Er staat wel dat de aanvrager ‘ten laste’ moet zijn van de Belgische descendent.
Sedert haar aankomst in België woont verzoekster bij haar zoon, die instaat voor haar
levensonderhoud. Het is meer dan 6 maanden dat zij samenleven. Wat betreft artikel 8
E.V.R.M., zijn de Belgische overheden gehouden er actief voor te zorgen dat het individu de
facto mogelijk wordt gemaakt zijn gezins- en privé-leven te leiden. De essentiële vraag is of er
een redelijke verhouding bestaat tussen de aantasting van het recht enerzijds, en de legitieme
doelstelling die nagestreefd wordt, anderzijds. Verzoekster is hier samen met haar
echtgenoot bij hun zoon ingetrokken. Zij hebben niemand meer in hun land van herkomst
(Slowakije) op wie zij kunnen terugvallen. Hier zorgt hun zoon voor hen. Bij het terugsturen
van verzoekster naar Slowakije is er een mogelijke schending van artikel 8 E.V.R.M.
aanwezig. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet ertoe besluiten dat het niet nietig
verklaren van de beslissing de redelijkheid te boven gaat, gelet op de schade die aan
verzoekster wordt toegebracht om redenen hierboven uiteengezet. Dit is des te meer het
geval nu overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel zoals gehanteerd door het E.H.R.M. dient
nagegaan te worden of er geen alternatieven voorhanden zijn opdat men niet zou moeten
raken aan het recht op eerbiediging van het privé- en familieleven.

2.2. De verwerende partij betoogt in de nota met opmerkingen dat verzoekster niet voldeed
aan de voorwaarden van artikel 40 van de Vreemdelingenwet. Verzoekster diende te bewijzen
dat zij ten laste was van haar zoon. Dit is in casu niet het geval. Verzoekster legde een aantal
stortingsbewijzen voor die evenwel niet konden worden weerhouden. Immers, ofwel werd de
begunstigde niet ingevuld, ofwel werd een andere persoon als begunstigde vermeld. De
stortingsbewijzen tonen bijgevolg niet aan dat verzoekster ten laste was van haar zoon voor
haar komst naar België. Verzoekster werd per schrijven van 18 december 2007 verzocht om
de nodige bewijzen aan te brengen. Echter, door haar werden geen afdoende stukken
aangebracht waaruit blijkt dat zij in het verleden ten laste van haar zoon is geweest. Zelfs al
zouden dergelijke bewijzen zijn voorgelegd, dan nog zou verzoekster niet voldoen aan de
voorwaarden tot vestiging. Uit het attest van inkomen van de descendent blijkt dat deze
werkloos is en een werkloosheidssteun trekt tussen de 730,62 en 969,57 euro, behalve in de
maand september 2007. Toen verdiende hij slechts 232,47 euro. Verzoekster stelt nu in het
verzoekschrift dat de zoon ook nog aan krantenbedeling doet, wat tussen de 500 en 700 euro
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zou opleveren. Evenwel blijkt dit niet uit het administratief dossier. Verweerder wenst te
benadrukken dat het niet enkel verzoekster is, maar ook haar echtgenoot die ten laste zou
komen van de referentiepersoon. Het inkomen van de zoon was onvoldoende om nog een
bijkomende persoon ten laste te nemen.

2.3. Verzoekster betoogt in haar repliekmemorie dat zij van mening is dat haar argumenten
voldoende werden uiteengezet in het inleidend verzoekschrift. Zij volhardt dan ook in al wat zij
daarin uiteengezet heeft.

2.4. Het eerste motief van de bestreden beslissing luidt als volgt: “er werden geen stortingen
voorgelegd waaruit moet blijken dat de betrokkene in het verleden afhankelijk was”.
Verzoekster betwist dit motief niet, maar betoogt dat “nergens in de wet er geschreven (staat)
dat men stortingen moet uitvoeren tot 6 maanden voor de aanvraag van de
vestigingsaanvraag”.

In het administratief dossier bevindt zich het document van de dienst Vreemdelingenzaken
van 18 december 2007, waarbij verzoekster wordt verzocht onder meer de volgende
documenten over te maken: “bewijzen dat de betrokkene voor zijn aanvraag tot vestiging bij
de Slovaakse descendent woonde en te laste was”, “bewijs van nominale financiële
stortingen van de Slovaak tav betrokkene in het land van herkomst (periode voor de AV)”, en
“bewijs van de inkomsten van de Slovaakse descendent”.

In het administratief dossier bevindt zich geen enkel document waaruit blijkt dat de zoon van
verzoekster ontvangsten uit krantenbedeling zou hebben. Verzoekster heeft dit ook niet in
haar aanvraag opgeworpen. De documenten die verzoekster bij haar verzoekschrift voegt,
werden niet aan het bestuur voorgezegd voor de bestreden beslissing, en de minister van
Binnenlandse Zaken kon er derhalve geen rekening mee houden bij het nemen van de
bestreden beslissing.

Verzoekster betoogt in haar verzoekschrift zelf dat haar zoon een werkloosheidsuitkering
geniet van ongeveer 900 euro.

Met betrekking tot de beweerde schending van artikel 8 E.V.R.M. betoogt verzoekster: “De
verzoekende partij is hier samen met haar echtgenoot bij hun zoon ingetrokken. Zij hebben
niemand meer in hun land van herkomst (Slovakije) op wie zij kunnen terugvallen. Hier zorgt
hun zoon voor hen. Bij het terugsturen van de verzoekende partij naar Slovakije is er een
mogelijke schending van artikel 8 E.V.R.M. aanwezig.”. Verzoekster werkt echter niet op
voldoende concrete wijze uit waarom artikel 8 E.V.R.M. dan wel geschonden wordt door de
bestreden beslissing, en waarom en op welke wijze de bestreden beslissing het
pertinentiecriterium, het proportionaliteitscriterium, of het principe van de subsidiariteit zou
schenden. Dit onderdeel is niet ontvankelijk.

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

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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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,

 T. VALGAERTS M. MILOJKOWIC.


