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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 20.335 van 12 december 2008
in de zaak RvV X/ II

In zake: X
 Gekozen woonplaats:  ten kantore van advocaat 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 Turkse nationaliteit te zijn, op 1 oktober 2008
heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van
de minister van Migratie- en asielbeleid van 28 september 2008 houdende de weigering van
verblijf van meer dan drie maanden 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 7 november 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5
december 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU.

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. BOVEN, die verschijnt voor verzoekende partij en
van advocaat Th. SCHREURS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

Verzoekster verklaart van Turkse nationaliteit te zijn.

Op 2 november 2007 komt verzoekster België binnen. Verzoekster is op grond van een
toeristenvisum gemachtigd om voor een periode van maximaal drie maanden op het
Belgische grondgebied te verblijven.

Verzoeksters zoon is gehuwd met een Belgische onderdaan en heeft een onbeperkt
verblijfsrecht. Verzoeksters zoon heeft intussen de Belgische nationaliteit.



                                    RvV X/ Pagina 2 van 5

Op 31 maart 2008 dient verzoekster een aanvraag in tot verblijf van meer dan drie maanden
op grond van gezinshereniging.

Op 28 september 2008 neemt de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid
een beslissing houdende de weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om
het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing die als volgt gemotiveerd wordt:

“(…)
Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van meer dan drie maanden als
familielid van een burger van de Unie: betrokkene heeft niet bewezen ten laste geweest te zijn van de
Belgische onderdaan in functie van wie de aanvraag gedaan werd voor haar komst naar België, er zijn
geen financiële stortingen gebeurd en tevens ontvangt betrokkene reeds geruime tijd een pensioen van
359 YTL, omgerekend 208 Euro.
(…)”

2. Onderzoek van het beroep

In een eerste middel voert verzoekster de schending aan van de materiële motiveringsplicht.
Na een theoretische uiteenzetting aangaande de motiveringsplicht, stelt verzoekster dat de in
de bestreden beslissing aangehaalde motieven de beslissing niet rechtvaardigen, dat de
gemachtigde van de minister niet is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens of deze
alleszins niet correct heeft beoordeeld.

Verzoekster is van mening dat zij aanspraak kan maken op een verblijfsrecht van meer dan
drie maanden op het Belgische grondgebied en dit in het kader van het recht op
gezinshereniging, zonder dat vereist is dat zij familielid is van een burger van de Unie, dat in
tegenstelling tot wat in de bestreden beslissing wordt beweerd, er dan ook niet dient voldaan
te zijn aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie
maanden als ‘familielid van een burger van de Unie’. Zij vervolgt dat volgens de bepalingen
van het Verdrag van 16 juli 1964 ook een Turks onderdaan zijn ouders naar België kan laten
komen, dat gezien haar zoon reeds meer dan een jaar in België gewerkt heeft, er nog steeds
is tewerkgesteld en bovendien over een aangepaste huisvesting beschikt om haar op te
vangen, zij in haar hoofde alle voorwaarden vervult om gezinshereniging te bekomen.

Verzoekster stelt ook nog dat hoewel de bestreden beslissing stelt dat er geen financiële
stortingen zouden zijn en verzoekster zelf over voldoende inkomsten zou beschikken, uit het
geheel van de omstandigheden duidelijk blijkt dat haar zoon en schoondochter sinds haar
aankomst op 2 november 2007, en thans dus meer dan tien maanden, financieel instaan voor
haar levensonderhoud, dat zij immers beiden fulltime gaan werken om alzo verzoekster
geldelijk te kunnen ondersteunen en onderhouden. Zij vervolgt dat het pensioen dat zij
ontvangt sinds het overlijden van haar echtgenoot ontoereikend is om van te leven en mee te
overleven, dat er niet kan betwist worden dat zij verder financieel gesteund dient te worden,
hetgeen thans door zoon en schoondochter in België gebeurt. Verzoekster vermeldt nog dat
zij in België een postrekening op haar naam heeft waarop door haar zoon en schoondochter
stortingen worden gedaan.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) is bij de beoordeling van de
materiële motiveringsplicht niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die
van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel
bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan
van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan
niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (RvS 7 november 2001, nr. 101.624).

Vooreerst wenst de Raad erop te wijzen dat verzoekster een aanvraag tot vestiging indiende
op 31 maart 2008, als moeder van haar zoon Y.I.H., van Belgische nationaliteit. Aldus is
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artikel 40bis en volgende 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) van toepassing en niet het verdrag van 16 juli 1964. Immers uit artikel 11
van de overeenkomst tussen België en Turkije betreffende de tewerkstelling van Turkse
werknemers in België, blijkt dat deze overeenkomst van toepassing is op Turkse
werknemers. ‘Turk, Turkse’ in zin van het ‘Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse
Taal’ betekent ‘man, resp. vrouw van Turkse nationaliteit’. Aldus is artikel 11 van de
overeenkomst van 16 juli 1964 van toepassing op personen van Turkse nationaliteit.
Verzoekster diende echter haar vestigingsaanvraag in, in functie van haar zoon van Belgische
nationaliteit, zodat de verweerder zich niet diende te baseren op de voormelde overeenkomst,
doch wel op artikel 40bis en volgende van de Vreemdelingenwet. De enige nationaliteit van de
zoon van verzoekster die aan de verweerder bekend is, is de Belgische nationaliteit.

Artikel 40bis van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“§ 1. Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in de wetten of Europese verordeningen
waarop de familieleden van de burger van de Unie zouden kunnen aanspraak maken, zijn de
hiernavolgende bepalingen op hen van toepassing.
§ 2. Als familielid van de burger worden beschouwd:
…
4° de bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld
onder 1° en 2°, die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij hen voegen.”

Verzoekster diende te voldoen aan de voorwaarden tot vestiging om zich dienstig te kunnen
beroepen op artikel 40bis en volgende van de Vreemdelingenwet. Aldus diende zij aan te
tonen dat zij ten laste was van de Belgische onderdaan in functie waarvan de
vestigingsaanvraag werd gedaan, zijnde haar zoon Y.I.H. Om vast te stellen of de
familieleden in opgaande lijn van de burger van de Unie te zijnen laste komen, moet de
lidstaat van ontvangst beoordelen of het familielid gezien zijn economische en sociale
toestand niet in staat is om in zijn basisbehoeften te voorzien, waarbij de noodzaak van steun
in de lidstaat van oorsprong of van herkomst moet bestaan op het moment dat hij verzoekt
om hereniging met de burger van de Unie. Zulks blijkt onder meer uit het voorleggen van
bewijzen van financiële stortingen.

Bij de vestigingsaanvraag van 31 maart 2008 legde verzoekster volgende documenten voor:

Turks reispaspoort TR – K n° 133630 afgegeven op 04.09.2007
Schengenvisum BNL8818771 type C geldig tot 23.04.2008
Gelegaliseerde geboorteakte met beëdigde Nederlandse vertaling van Y.I.H.
Samenstelling van het gezin van verzoekster in Turkije
Overlijdensakte van haar echtgenoot Y.A.

Bij de vestigingsaanvraag van 31 maart 2008 wordt verzoekster ook verzocht om binnen de
vijf maanden en ten laatste op 30 augustus 2008 bewijzen over te leggen dat betrokkene in de
voorgaande periode ten laste was van haar zoon.

Op 23 april 2008 legt verzoekster nog een document + vertaling over betreffende haar
pensioensinkomsten, zijnde 359 YTL per maand. Verder legt verzoekster gedurende de haar
toegekende periode van vijf maanden geen documenten meer voor.

Nogmaals wenst de Raad te benadrukken dat hij enkel bevoegd is een wettigheidtoetsing uit
te voeren en hij niet vermag zijn oordeel over de feiten in de plaats te stellen van het bestuur.
Aangaande de wettigheid van de bestreden beslissing komt het de Raad niet onredelijk voor
om uit de door verzoekster neergelegde documenten af te leiden dat verzoekster niet
bewezen heeft ten laste te zijn geweest van haar Belgische zoon voor haar komst naar
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België, nu verzoekster geen enkel document voorlegde dat enigszins zou kunnen wijzen op
een vorm van ten laste zijn van haar Belgische zoon voor haar komst naar België. Waar
verzoekster er nog op wijst dat, uit het geheel van de omstandigheden duidelijk blijkt dat haar
zoon en schoondochter sinds haar aankomst op 2 november 2007, en thans dus meer dan
tien maanden, financieel instaan voor haar levensonderhoud, dat zij immers beiden fulltime
gaan werken om alzo verzoekster geldelijk te kunnen ondersteunen en onderhouden, kan zij
niet gevolgd worden. Uit geen enkel stuk van het administratief dossier blijkt dat verzoeksters
zoon en schoondochter fulltime werken, noch dat zij instaan voor haar levensonderhoud en
haar geldelijk steunen. Verzoeksters stelling dat dergelijke feiten blijken uit ‘het geheel van de
omstandigheden’ is dan ook een loutere bewering, die geen steun vindt in het administratief
dossier. Ook verzoeksters stelling dat zij in België een postrekening op haar naam heeft
waarop door haar zoon en schoondochter stortingen worden gedaan, is een loutere bewering
die geen steun vindt in de stukken van het administratief dossier. De verweerder
concludeerde terecht dat verzoekster niet bewezen heeft ten laste te zijn geweest van haar
Belgische zoon.

Waar verzoekster nog kritiek uit tegen de motivering van de bestreden beslissing waar deze
stelt dat verzoekster een pensioen ontvangt, stelt de Raad vast dat het kritiek betreft op een
overtollig motief, nu de bestreden beslissing reeds afdoende geschraagd wordt door het
motief dat verzoekster niet bewezen heeft niet ten laste te zijn geweest van haar Belgische
zoon. De eventuele gegrondheid van de kritiek op een overtollig motief kan hoe dan ook niet
tot de onwettigheid van de bestreden beslissing leiden.

Een schending van de materiële motiveringsplicht wordt niet aannemelijk gemaakt.

Het eerste middel is ongegrond.

In een tweede middel voert verzoekster de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel.
Verzoekster stelt dat voornoemd beginsel geschonden is doordat naar aanleiding van de
bestreden beslissing, niet aan voldoende feitenvinding werd gedaan en dat zij evenmin op een
deskundige manier werd voorgelicht en geadviseerd, terwijl het zorgvuldigheidsbeginsel
iedere overheid verplicht bij het voorbereiden en nemen van een beslissing alle relevante
factoren en omstandigheden zorgvuldig af te wegen.

Verzoekster is van mening dat er in casu nooit uitdrukkelijk werd verzocht om bijkomende
documenten waaruit zou blijken dat alle voorwaarden vervuld waren om toegelaten te worden
tot een verblijf in België, dat zij in die zin niet werd geadviseerd of geïnformeerd door de
bevoegde diensten. Zij stelt dat zij er bijgevolg kon van uitgaan dat de feitelijke
omstandigheden voldoende aantoonden dat positief gevolg diende te worden verleend aan
haar verzoek, dat de gemachtigde van de minister diende rekening te houden met de
feitelijkheden en ze zorgvuldig in overweging diende te nemen bij de beoordeling van de
aanvraag, dat hij alles in staat diende te stellen om de feiten zo nauwkeurig mogelijk weer te
geven. Dat aangezien uit het voorgaande duidelijk blijkt dat niet alle relevante gegevens in het
dossier nauwkeurig werden weergegeven en ten aanzien van elkaar afgewogen werden, dient
tot een schending van de zorgvuldigheidsplicht besloten worden, dat dit eveneens geldt daar
zij nooit in haar verzoek gestuurd werd en verzocht werd meer toelichting omtrent haar
verzoek tot verblijf te verschaffen.

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de gemachtigde van de minister van Migratie- en
asielbeleid zijn beslissing zorgvuldig dient voor te bereiden en te stoelen op een correcte
feitenvinding.

Waar verzoekster van mening is dat het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden is daar de
gemachtigde van de minister diende rekening te houden met de feitelijkheden en ze
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zorgvuldig in overweging diende te nemen bij de beoordeling van de aanvraag, dat hij alles in
staat diende te stellen om de feiten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven en dat duidelijk
blijkt dat niet alle relevante gegevens in het dossier nauwkeurig werden weergegeven en ten
aanzien van elkaar afgewogen werden, wijst de Raad erop dat, zoals blijkt uit de bespreking
van het eerste middel, de gemachtigde van de minister zich gebaseerd heeft op alle
gegevens die hem ter kennis waren en dat hij op grond daarvan niet onredelijk tot de
bestreden beslissing is gekomen.

Ook verzoeksters kritiek als zou haar nooit om bijkomende documenten verzocht zijn en dat
zij nooit in haar verzoek gestuurd werd en verzocht werd om meer toelichting omtrent haar
verzoek tot verblijf te geven, kan niet gevolgd worden, nu uit de stukken van het administratief
dossier duidelijk blijkt dat haar bij haar aanvraag tot vestiging op 31 maart 2008 uitdrukkelijk
gevraagd werd bijkomende documenten over te leggen, met name ‘bewijzen dat u in de
voorgaande periode ten laste was van uw zoon’ en dit binnen de vijf maanden en ten laatste
op 30 augustus 2008.

Verzoekster maakt niet aannemelijk als zou de overheid zich schuldig hebben gemaakt aan
onzorgvuldig onderzoek. Ook van verzoekster kan zorgvuldigheid verwacht worden en kan
verwacht worden dat zij alle dienstige documenten voorlegt ter staving van haar
vestigingsaanvraag.

Verzoekster maakt een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel niet aannemelijk.

Het tweede 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 twaalf december tweeduizend en
acht door:

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

dhr. M. DENYS,     griffier.

De griffier, De voorzitter,

 M. DENYS. J. CAMU.


