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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 16.875 van 2 oktober 2008
in de zaak RvV X / II

In zake: X
 Gekozen woonplaats:  X

 tegen

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

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Filippijnse nationaliteit te zijn, op 19 juni
2008 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te
vorderen van de beslissing van 27 mei 2008 van de gemachtigde van de minister van
Migratie- en asielbeleid 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 nota met opmerkingen.

Gelet op de beschikking van 7 augustus 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26
september 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU.

Gehoord de opmerkingen van verzoekende partij bijgestaan door haar advocaat M.
DEPOVERE loco advocaat F. MOULART en van advocaat N. LUCAS, 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 van Filippijnse nationaliteit te zijn.

Verzoekster dient op 4 mei 2007 een aanvraag in tot het verkrijgen van een visum type D
gezinshereniging.

Op 31 januari 2008 dient verzoekster een aanvraag tot vestiging in.
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Op 26 februari 2008 beslist de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken tot
uitstel voor bijkomend onderzoek.

Op 27 mei 2008 beslist de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid tot
weigering van de vestiging met bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden
beslissing waarvan de motivering luidt als volgt:

« Voldoet  niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht op vestiging in de hoedanigheid van
echtgenote : Uit het verslag d.d. 21 mei 2008 van de politie van Erpe-Mere blijk t dat betrokkene niet bij
haar echtgenoot woont in Brugge.  Er zou volgens haar echtgenoot melding gemaakt zijn bij de politie
dat zij de echtelijke woonst verlaten heeft. Er is geen sprake van een gezinscel ».

2. Onderzoek van het beroep

In een eerste middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 2, 7 en 9.1 van het
Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind, aangenomen te New York op 20
november 1989 en goedgekeurd bij wet van 25 november 1991 (hierna:
Kinderrechtenverdrag).

Na het citeren van artikel 2 Kinderrechtenverdrag betoogt verzoekster dat ‘in casu niks er op
wijst dat het niet in het belang van het kind zou zijn dat de echtgenoot van verzoekster contact
heeft met zijn kind, minstens in de neutrale bezoekruimte in het begin. Immers betreffen de
problemen binnen het huwelijk, problemen tussen moeder en vader, doch daar kan een op
heden ongeboren kind niet de dupe van zijn, méér zal het kind de Belgische nationaliteit
hebben en hier zijn geboren’. Na het citeren van artikel 7 Kinderrechtenverdrag betoogt
verzoekster dat het ongeboren kind van verzoekster en dhr. V. zal aangegeven worden en
ingeschreven worden, op basis van een vaderschapsregel zal het kind dan ook dhr. V. als
juridische vader hebben en tevens de Belgische nationaliteit krijgen. Het kind kan immers niet
het recht ontnomen worden beide ouders alsook de vader te kennen ingevolge enige
polemiek tussen verzoekster en dhr. V. Na het citeren van artikel 9 Kinderrechtenverdrag
betoogt verzoekster tenslotte dat verzoekster de kans moet krijgen op rustige wijze hetgeen
gebeurde (huwelijk en bevalling-syndroom van Down) te verwerken en samen met haar
echtgenoot de tijd moeten krijgen om te overleggen wat zij met hun huwelijk gaan aanvangen,
of zij zich al dan niet nog gaan verzoenen, in negatief geval de nodige procedures zullen
moeten voeren aangaande hun echtscheiding en de daarmee verbonden verblijfsregeling van
het kind. In ieder geval mag het kind niet tegen zijn wil van zijn ouders gescheiden worden.
Meer dient het kind nog van nabij te worden gevolgd en zal het nog enige tijd in het ziekenhuis
doorbrengen.

Daargelaten de vraag of verzoekster een belang heeft bij het inroepen van een schending van
de artikelen 2, 7 en 9 Kinderrechtenverdrag, gelet op het feit dat de bestreden beslissing niet
gericht is tegen het kind van verzoekster merkt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
(hierna: de Raad) op dat deze artikelen van het Kinderrechtenverdrag wat de geest, de inhoud
en de bewoordingen ervan betreft, op zichzelf niet volstaan om toepasbaar te zijn zonder dat
verdere reglementering met het oog op precisering of vervollediging noodzakelijk is. Deze
verdragsbepalingen zijn geen duidelijke en juridisch volledige bepalingen die de
verdragspartijen of een onthoudingsplicht of een strikt omschreven plicht om op een
welbepaalde wijze te handelen, oplegt. Aan deze bepalingen moet derhalve een directe
werking worden ontzegd. Verzoekster kan de rechtstreekse schending van deze artikelen van
het Kinderrechtenverdrag daarom niet dienstig inroepen (RvS 11 juni 1996, nr. 60.069; RvS
21 oktober 1998, nr. 76.554; RvS 28 juni 2001, nr. 97.206).

Bovendien merkt de Raad op dat uit de gegevens van het administratief dossier niet blijkt dat
verzoekster haar zwangerschap kenbaar heeft gemaakt aan de overheid ten tijde van het
indienen van de aanvraag tot vestiging en evenmin in de loop van de procedure, alsook dat
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haar kind ook niet was geboren op het ogenblik van de bestreden beslissing. Bijgevolg kan de
gemachtigde niet verweten worden geen rekening te hebben gehouden met feiten haar niet
bekend op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing.

Het eerste middel is ongegrond.

In een tweede 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 verkort geciteerd EVRM).

Verzoekster citeert vooreerst artikel 8 EVRM. Zij betoogt verder dat ondanks het feit dat het op
heden onzeker is of zij en haar echtgenoot zich al dan niet nog zullen verzoenen, het zo is dat
zij op dit moment misschien geen gezinsstel vormen, doch wel ouders zijn van hun
gemeenschappelijk kind. Verzoekster en haar echtgenoot hebben het recht na te gaan wat zij
met hun gezinsleven na deze periode van rust zullen aanvangen. Uit het recht op eerbiediging
van het gezinsleven vloeit niet alleen de plicht voort voor de overheid om zich van
inmengingen in het gezinsleven te onthouden, maar ook een positieve plicht om die
maatregelen te nemen die inherent zijn aan een effectieve eerbiediging van het gezinsleven.
Enerzijds dient de overheid zich te onthouden van alle onnodige inmenging in het familieleven,
anderzijds dient zij ook actief op te treden met het oog op het mogelijk maken van dat
familieleven.

Verzoekster verwijst enkel in referentie naar het volgende arrest : Hof Mensenrechten, Paula
en Alexandra Marckx v. Belgium, arrest van 13 juni 1979, Publ. Hof, Serie A, Vol. 31, §31. Tot
slot verwijst zij naar rechtsleer van algemene aard. Het Europees Hof voor de
Mensenrechten te Straatsburg  erkent dat,  gelet op  het recht op eerbiediging van het
gezinsleven, de terugwijzing van een persoon uit een land waar zijn familie woont,
verdragsonverenigbaar is. Door de uitzettingsmaatregel worden gezinsleden immers van
elkaar gescheiden, waardoor het door het EVRM beschermde recht op gezinsleven wordt
miskend (VANDE LANOTTE, J. EN HAECK, Y. Handboek EVRM, Antwerpen, Intersentia,
2004,754).

Om zich dienstig te kunnen beroepen op artikel 8 EVRM dient verzoekster te vallen onder het
toepassingsgebied van artikel 8, lid 1 EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er
daadwerkelijk sprake is van een familie- of gezinsleven in de betekenis van artikel 8 EVRM
(EHRM, Gül t. Zwitserland, 19 februari 1996, 22 EHRR 228, 29). De vreemdeling dient in zijn
aanvraag ten aanzien van het bestuur en ten laatste voor deze tot zijn beslissing komt,
aannemelijk te maken dat hij een feitelijk gezin vormt met een Belg of een vreemdeling met
legaal verblijf in België. Er moet sprake zijn van een effectief beleefde gezinssituatie of van
een voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en zijn familie. De regelmatigheid van
een administratieve beslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens
waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze
beslissing te nemen. Uit de gegevens van het administratief dossier blijkt dat verzoekster niet
meer samenwoont met haar echtgenoot. Verzoekster betwist dit niet. Integendeel, in haar
verzoekschrift en meer bepaald in de uiteenzetting van de feitelijke gegevens, geeft
verzoekster aan dat zij de echtelijke woning is ontvlucht en dat zij haar intrek genomen heeft
bij vrienden. Het leven met haar echtgenoot beschrijft zij als een echte hel. Verder stelt
verzoekster dat haar echtgenoot ondertussen ook ambtshalve afgeschreven is te Brugge (de
plaats waar hij laatst verbleef) en dat hij nu in het Aalsterse zou verblijven bij een Afrikaanse
vrouw. Verzoekster maakt niet aannemelijk dat er sprake is van een familie- of gezinsleven in
de zin van artikel 8 EVRM.

Een schending van artikel 8 EVRM wordt niet aangetoond.
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Het tweede middel is ongegrond.

In een derde middel voert verzoekster de schending aan van de niet-naleving « van beginsel
van behoorlijk bestuur ». Uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat verzoekster doelt op de
schending van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Verzoekster betoogt dat het bestuur zijn beslissing op een zorgvuldige wijze dient voor te
bereiden, hetgeen in casu niet gebeurd is. Een zorgvuldige besluitvorming impliceert dat het
bestuur op basis van een afdoend en volledig onderzoek van het concrete geval tot zijn
besluit moet komen. Verder stelt verzoekster dat Dienst Vreemdelingenzaken geen enkele
rekening hield met het feit dat verzoekster in echtelijke problemen verwikkeld was geraakt en
vreesde voor haar eigen fysische en psychische integriteit en vooral deze van haar
ongeboren kind. Meer dat zelfs Dhr. V. op dit moment ambtshalve werd afgeschreven en
geen domicilie meer heeft, doch inwoont bij vrienden. Er werd enkel gesteld dat er geen
sprake was van een gezinscel, daar verzoekster haar toevlucht nam bij vrienden, doch voegt
verzoekster bij huidig verzoekschrift een bewijs van zwangerschap bij, alsook foto's van haar
echo en datum van haar vermoedelijke bevalling. Verder voegt zij het verhoor van de politie
toe, die zéér zeker op de hoogte is van het feit dat verzoekster niet anders kon dan de
echtelijke woning te verlaten gezien de talrijke incidenten ten huize van verzoekster en dhr. V.
Verzoekster vervolgt dat Dhr. V. weet dat zijn probleem ligt bij zijn overmatig alcoholverbruik
en de daaruit voortvloeiende overmatige drang naar seks en agressieve benaderingen. Dat op
dit moment geen enkele duidelijkheid is of partijen zich al dan niet nog zullen verzoenen, doch
dat verzoekster is bevallen van het kind van dhr. V. en dat ondanks de eventuele beëindiging
van hun huwelijk, zij wel degelijk de ouders blijven van hun gemeenschappelijk kind, hetgeen
trouwens de Belgische nationaliteit heeft.

Aangaande de vermeende schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wijst de Raad erop dat
voornoemd beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissing op een zorgvuldige
wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr.
167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel
houdt derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle
gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken.

Uit de gegevens van het administratief dossier blijkt dat verzoekster een aanvraag tot
vestiging heeft ingediend als echtgenote van een Belgisch onderdaan, met name Dhr. V.
Verzoekster legde volgende documenten neer ter ondersteuning van haar aanvraag: een
paspoort geldig tot 8 maart 2011 voorzien van een visum geldig tot 27 februari 2008 en een
gelegaliseerde huwelijksakte. Teneinde na te gaan of verzoekster wel voldoet aan de
voorwaarden van artikel 40 § 6 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna
verkort geciteerd als de Vreemdelingenwet)  heeft de administratie de opdracht gegeven om
een relatieverslag op te stellen. Op 21 mei 2008 werd er een relatieverslag opgesteld door de
politie van Erpe-Mere. In dit verslag, dat terug te vinden is in het administratief dossier, staat
te lezen dat de echtgenoot van verzoekster in Brugge woont. Eveneens uit het administratief
dossier blijkt dat de gemeentelijke ambtenaar van de stad Brugge dienst Vreemdelingenzaken
heeft ingelicht dat de Belgische echtgenoot melding heeft gemaakt bij de politie dat zijn
echtgenote de echtelijke woonst heeft verlaten. Deze feitelijke gegevens worden niet betwist
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door verzoekster. Aldus maakt verzoekster niet aannemelijk dat de gemachtigde van de
minister van Migratie- en asielbeleid bij het nemen van de beslissing onzorgvuldig tewerk is
gegaan en is uitgegaan van een foutieve feitenvinding. In de mate dat verzoekster stelt dat er
geen rekening is gehouden met haar echtelijke problemen en de vrees voor haar eigen
fysische en psychische integriteit en vooral deze van haar ongeboren kind, wijst de Raad er
nogmaals op dat verzoekster nagelaten heeft de administratie in te lichten over het feit dat ze
zwanger was, waardoor het de administratie niet ten kwade kan worden geduid hier geen
rekening mee te hebben gehouden. Verzoeksters argument doet geen afbreuk aan de
voormelde vaststelling dat verweerder op een zorgvuldige wijze tot zijn beslissing is kunnen
komen. Door te verwijzen naar de echtelijke problemen geeft verzoekster zelf aan dat er van
een gezinscel geen sprake is en dat ze aldus niet voldoet aan de voorwaarde van artikel 40 §
6 Vreemdelingenwet, waardoor de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid
niets anders kan dan een negatieve beslissing te nemen. Er wordt door verzoekster niet
aangetoond op welke wijze de bestreden beslissing onzorgvuldig tot stand zou zijn gekomen

Het derde middel is ongegrond.

Verzoekster heeft geen gegrond middel tot nietigverklaring aangevoerd. Er is derhalve grond
om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006
houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot
schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, wordt derhalve samen met
het beroep tot nietigverklaring verworpen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee oktober tweeduizend en
acht door:

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

dhr. M. DENYS,       griffier.

De griffier, De voorzitter,

 M. DENYS. J. CAMU.


