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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

Nr. 2023 van 27 september 2007
in de zaak X/ IIde kamer

In zake: X
  Gekozen woonplaats: X

  tegen:

         de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse
Zaken.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, van Marokkaanse nationaliteit, op 10 juli 2007 heeft
ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing tot weigering van de
vestiging met bevel om het grondgebied te verlaten van 20 juni 2007.

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.

Gezien de repliekmemorie.

Gelet op de beschikking van 24 juli 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28
augustus 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat Z. OTHMAN en
van advocaat COOLSAET G., loco advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.
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Verzoeker, van Marokkaanse nationaliteit en geboren te Marokko op 6 september 1975
kwam op 6 juni 2007 naar België met een geldig paspoort. (stuk 1).

Hij is ongehuwd.

Uit zijn relatie met F. S. wiens nationaliteit niet blijkt uit het administratieve dossier
werd op 10 februari 2001 te Tiflet, Marokko een kind geboren X, van Belgische
nationaliteit.

Op 13 juni 2007 heeft verzoeker een aanvraag tot vestiging ingediend “als vader” van dit
kind dat in België woont.

Op 20 juni 2007 neemt de gemachtigde ambtenaar van de minister van Binnenlandse
Zaken een beslissing tot weigering van vestiging met bevel om het grondgebied te
verlaten omdat verzoeker onmogelijk ten laste kan zijn van zijn minderjarig kind (stuk 6).

Op 10 juli 2007 dient de verzoeker bij aangetekend schrijven een verzoekschrift tot
nietigverklaring van deze beslissing in.

2. Over de rechtspleging.

Zowel in het opschrift van het verzoekschrift, als in het beschikkend gedeelte vraagt
verzoeker alleen de “nietigverklaring”. Op pagina 1 stelt verzoeker “Aangezien met dit
verzoekschrift de schorsing en nietigverklaring wordt gevraagd van de beslissing van 20
juni 2007, ter kennis gebracht op 26.07.2007 (wordt bedoeld: 26.06.2007), van de
Dienst Vreemdelingenzaken met name de beslissing tot afwijzing van een aanvraag
vestiging met bevel om het grondgebied te verlaten.”
Krachtens artikel 39/82, § 3, 2e lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet) dient in het opschrift van het verzoekschrift
vermeld te worden dat hetzij een beroep tot nietigverklaring wordt ingesteld hetzij een
vordering tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring. Is aan deze pleegvorm niet
voldaan, dan wordt het verzoekschrift geacht enkel een beroep tot nietigverklaring te
bevatten.
In casu wordt het verzoekschrift geacht enkel een beroep tot nietigverklaring in te
houden.

3. Onderzoek van het beroep.

3.1. De motivering van de bestreden beslissing luidt als volgt: “Voldoet niet aan de
voorwaarden om te genieten van het recht op vestiging als bloedverwant in opgaande
lijn: Betrokkene kan onmogelijk ten laste zijn van zijn Belgisch minderjarig kind”.

3.2. In een eerste middel voert de verzoeker de schending aan “van de hoorplicht op zich
en in combinatie met het zorgvuldigheidsbeginsel en het rechtszekerheids- en
vertouwensbeginsel”. De verzoeker voert aan dat geen beslissing had mogen genomen
worden zonder dat de bestuurde zijn standpunt op nuttige wijze had kunnen doen kennen
en dat zonder verhoor de Dienst Vreemdelingenzaken geen kennis kon nemen van alle
nuttige relevante informatie.

3.2.1. De hoorplicht is niet van toepassing op administratieve beslissingen die worden
genomen in het raam van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
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grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
(Vreemdelingenwet) (R.v. St., 117.575 van 26 maart 2003)

Het horen kan enkel in het raam van het zorgvuldigheidsbeginsel vereist zijn. Het
zorgvuldigheidsbeginsel bij feitenvinding houdt in dat het bestuur slechts na een
behoorlijk onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een
beslissing mag nemen. Het horen betekent niet dat verzoekster mondeling diende te
worden gehoord, maar dat zij de mogelijkheid moet hebben gekregen om haar standpunt
op een nuttige wijze naar voor te brengen.

3.2.2. Uit het administratieve dossier blijkt dat de verzoeker zijn standpunt kon
uiteenzetten in zijn aanvraag tot vestiging en de mogelijkheid had zijn aanvraag met alle
nuttige elementen en bewijsstukken te staven. In casu heeft de verzoeker zijn aanvraag
ondersteund door toevoeging van zijn paspoort, een attest van geboorte van zijn kind en
de erkenning van zijn kind.

Verzoeker betwist niet de feitelijke vaststelling, die steun vindt in het administratief
dossier dat zijn kind minderjarig is en dat dit kind, geboren in 2001, hem niet ten laste
kan nemen. Hij toont in elk geval deze laatste voorwaarde niet aan.
Tijdens de periode voorafgaand aan het nemen van de bestreden beslissing heeft
verzoeker geen bijkomende gegevens verstrekt.
Derhalve kon de gemachtigde ambtenaar van de minister van Binnenlandse Zaken op
basis van de aan hem beschikbaar gestelde informatie met kennis van zaken overgaan
tot het nemen van de bestreden beslissing.

In de repliekmemorie stelt de verzoeker tevergeefs dat hem niet werd gevraagd bewijzen
voor te leggen van “het ten laste zijn van een minderjarig kind”. Hij stelt dat hij over
voldoende inkomen beschikt om “niet ten laste te vallen van de Belgische Staat” waaruit
hij afleidt dat hierdoor minstens impliciet werd voldaan aan de voorwaarde voorzien in
artikel 40 §6 van de Vreemdelingenwet.
Daargelaten het gegeven dat verzoeker geen financiële gegevens verschaft noch van
hemzelf, noch van zijn kind, berust deze interpretatie op een verkeerde lezing van artikel
40 §6 van de Vreemdelingenwet.
Tevergeefs verwijst verzoeker naar het arrest “Chen” van het Hof van Justitie (nr.
C-200/02). In dit arrest diende het Hof na te gaan of de betrokkene uit het
gemeenschapsrecht een verblijfsrecht kon putten. Zoals in het tweede middel wordt
uiteengezet is het gemeenschapsrecht niet toepasselijk op huidig geschil en is deze
verwijzing niet dienstig.

Het eerste middel is ongegrond.

3.3. In een tweede middel voert de verzoeker de schending aan van” art. 8 EVRM, van
art. 3.1. van het Vierde Aanvullend Protocol bij het EVRM. Schending van art. 2 b), 3,
30 en 31 van de EU Richtlijn 2004/38 van 29 april 2004. Schending van art. 47 van het
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Schending van art. 40. van de
Vreemdelingenwet”

3.3.1. In een eerste onderdeel wijst verzoeker erop dat de Richtlijn 2004/38 op hem van
toepassing is omdat hij, overeenkomstig art. 2.2.d  gelezen samen met artikel 3 van de
Richtlijn, een bloedverwant is in opgaande lijn van een onderdaan.

Artikel 2.2.d van deze Richtlijn voorziet: “Voor de toepassing van deze richtlijn wordt
verstaan onder:



4
RvV/X

2.”familielid”:
d) de rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of
partner als bedoeld onder b), die te hunnen laste zijn;”

Artikel 3 van de Richtlijn 2004/38 voorziet:
“1. Deze richtlijn is van toepassing ten aanzien van iedere burger van de Unie die zich
begeeft naar of verblijft in een andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit bezit,
en diens familieleden als gedefinieerd in artikel 2) punt 2), die hem begeleiden of zich bij
hem voegen”

Verzoeker betwist niet dat zijn kind de Belgische nationaliteit heeft en in België woont.
De Richtlijn 2004/38/EG heeft betrekking op het inreisrecht en het verblijfsrecht van
burgers van de Europese Unie. Artikel 3 van de Richtlijn 2004/38/EG bepaalt wie de
begunstigden zijn. Uit deze bepaling volgt dat deze 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 ten aanzien van diens familieleden zoals
gedefinieerd in artikel 2, punt 2, die hem begeleiden of vervoegen. De Richtlijn 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
vervoegen.
Verzoeker maakt niet aannemelijk dat hij over enig verblijfsrecht zou beschikken op
grond waarvan geen verwijderingmaatregel zou kunnen worden genomen. De verzoeker
kan zich niet op kwestieuze bepalingen van de Richtlijn 2004/38/EG beroepen. Het
gemeenschapsrecht is niet van toepassing op verblijfsmaatregelen die zich voordoen in
een zuiver interne situatie.

3.3.2. In een tweede onderdeel voert de verzoeker de schending aan van art. 30 en 31
van de Richtlijn 2004/38. Hij voert aan dat de bestreden beslissing een louter
administratieve beslissing betreft die niet werd genomen met naleving van de
procedurevoorschriften voorzien in artikel 31.3 van de Richtlijn 2004/38 en stelt dat zijn
beroep dient behandeld te worden met volle rechtsmacht.

Hoger werd uiteengezet dat de bepalingen van de Richtlijn 2004/38/EG niet van
toepassing zijn op huidig geschil. Derhalve kan de verzoeker niet dienstig de schending
van artikel 30 en 31 van de Richtlijn 2004/38/EG aanvoeren.

3.3.3. In een derde onderdeel werpt de verzoeker de schending van artikel 47 van het
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie op.

Verzoeker geeft verder een uiteenzetting over het begrip “volle rechtsmacht” en
ondersteunt haar betoog met rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens omtrent de toepassing van artikel 6 lid 1 van het E.V.R.M. Hij merkt ook op dat
zowel de Richtlijn 2004/38 als de Procedurerichtlijn direct verwijzen naar het Handvest
van de grondrechten van de Europese Unie en dus ook naar artikel 47 van het Handvest.
Hij stelt dat dit artikel gelijklopend is met de invulling van artikel 6 lid 1 van het
E.V.R.M. met het verschil dat het toepassingsgebied zich uitstrekt niet alleen over
burgerlijke en strafrechtelijke materies maar naar alle materies die het Europees recht
regelt waaronder dus ook het recht op gezinshereniging. Hij voert aan dat de tekst van
artikel 47 van het Handvest de artikelen 6 en 13 E.V.R.M. incorporeert.

In essentie voert verzoeker aan dat in tegenstelling tot de vaste rechtspraak van de Raad
van State, artikel 6.1 van het E.V.R.M. van toepassing is in zaken met betrekking tot de
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
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vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Hij stelt dat de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen “volheid” van rechtsmacht dient te hebben wat volgens hem
inhoudt dat alle feitelijke en juridische vragen moeten onderzocht worden en dat er geen
beperkingen van rechterlijke controle op de bestuurlijke feitenvaststelling mogen bestaan
en voor zover de Vreemdelingenwet dit zou verbieden, dit in strijd is met artikel 47 van
het Handvest.

Het Handvest is een politieke verklaring en heeft geen enkele wettelijke status zodat
artikel 47 van dit handvest dan ook niet dienstig wordt aangevoerd

Betwistingen in verband met de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen en de erkenning van hun asielrecht vallen buiten de toepassingssfeer van
artikel 6.1. van het EVRM omdat de desbetreffende regels een publiekrechtelijk karakter
hebben. Voormeld artikel is in deze niet toepasselijk omdat de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen noch over burgerlijke rechten noch over de gegrondheid van
een strafvervolging uitspraak doet. Hij is er door de wet mee belast ondermeer als
annulatierechter na te gaan of de individuele beslissingen genomen met toepassing van
de beroepen die worden ingesteld met toepassing van de wetten betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen niet
werden genomen met overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid
voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht. . De wetgever heeft
uitdrukkelijk uitgesloten dat de Raad, een ruimere toetsing zou doorvoeren (Wetsontwerp
tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen, Gedr. St., Kamer, 2005-06, nr.51/2479-011, 40.). Een
behandeling in volle rechtsmacht van huidig beroep is wettelijk niet toegestaan

3.3.4. In een vierde onderdeel stelt verzoeker dat artikel 2 en 3 van de Richtlijn 2004/38
en artikel 40 van de Vreemdelingenwet geschonden zijn omdat de voorwaarde “ten laste
zijn” opzij geschoven dient te worden gelet op de thans geldende rechtspraak van het
Europees Hof van Justitie in deze materie”.

In het tweede middel werd gesteld dat artikel 2 en 3 van de Richtlijn 2004/38/EG niet
dienstig kunnen aangevoerd worden.

Wat de schending van artikel 40 van de Vreemdelingenwet betreft stelt de Raad vast dat
de aanvraag tot vestiging door de verzoekende partij werd ingediend enkel “als vader
van”. De verzoeker laat na aan te tonen op welke manier hij ten laste is van zijn zoon
die op 10 februari 2001 werd geboren en slechts zes jaar oud is, gegeven dat niet wordt
weerlegd en steun vindt in het administratief dossier. De gemachtigde ambtenaar van de
minister van Binnenlandse Zaken diende niet de overige aangehaalde familiale redenen
voor zijn verblijf te betrekken bij het nemen van de bestreden beslissing daar deze
omstandigheden niets wijzigen aan het feit dat hij ten laste moet zijn van zijn Belgisch
kind om recht op vestiging te hebben als vader, zijn de bloedverwant in opgaande lijn.
De administratie kon op grond hiervan terecht beslissen dat de verzoekende partij niet
voldeed aan de voorwaarden voorzien in artikel 40 §6 van de Vreemdelingenwet. De
beslissing werd correct genomen.

Voor het overige zet verzoeker niet uiteen op welke wijze de andere bepalingen in artikel
40 van de Vreemdelingenwet werd geschonden.

Verzoeker verwijst naar een advies van de Commissie voor Advies voor Vreemdelingen
in een gelijkaardige zaak en naar het arrest “Chen”.
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De Raad acht zich niet gebonden door adviezen van de Commissie voor Advies voor
Vreemdelingen die geen bindende kracht kennen. Bovendien dient elke zaak individueel
te worden behandeld.

Hoger werd aangetoond dat het gemeenschapsrecht niet van toepassing is zodat elke
verwijzing naar het arrest Chen niet dienstig is.

3.3.5. In het vijfde onderdeel van het middel voert verzoeker de schending aan van de
artikels 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) in combinatie
met art. 3.1. van het Vierde Aanvullend Protocol bij het EVRM. De verzoekende partij
stelt dat dit artikel haar een recht op gezinsleven geeft. Hij stelt dat de Belgische Staat
hem dwingt een eigen onderdaan het land te doen verlaten.

Artikel 8 EVRM waarborgt de eerbiediging van het recht op gezinsleven/privé-leven en de
niet-inmenging van enig openbaar gezag bij de uitoefening van dat recht.

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. De
verzoekende partij is onderworpen aan artikel 40, § 6 van de vreemdelingenwet en
diende aldus aan te tonen dat zij ten laste was van haar zoon, 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). 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). Een schending van artikel 8
EVRM wordt niet aangetoond.

Voor zover verzoekster zich beroept op de schending van artikel 3.1 van Vierde Protocol
bij het EVRM dient de Raad vast te stellen dat de verwijderingsmaatregel enkel gericht is
tegen verzoekster en niet tegen haar minderjarig kind, noch partner. Er is dus geen
sprake van de uitzetting van een kind met de Belgische nationaliteit. Een schending van
artikel 3.1 van het Vierde Protocol bij het EVRM wordt niet aangetoond.

4. Er werd geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring van de
beslissing tot weigering van vestiging met het bevel om het grondgebied te verlaten.

Het beroep wordt verworpen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN :

Enig Artikel.

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig september
tweeduizend en zeven door:

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter,
                          rechter in vreemdelingenzaken,
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mevr. M. RYCKASEYS, toegevoegd griffier.

 De griffier,     De voorzitter,

        M. RYCKASEYS                                      M. BEELEN


