
                                    RvV X / Pagina 1 van 9

RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 22.513 van 30 januari 2009
in de zaak RvV 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 Poolse nationaliteit te zijn, op 28 augustus
2008 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de
gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken van 29 januari 2008 tot 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 regelmatig gewisselde memories.

Gelet op de beschikking van 18 december 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22
januari 2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA.

Gehoor de opmerkingen van advocaat H. LAMOTTE, die loco advocaten B. GRUYTERS en
T. RASKIN verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, die loco
advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

1.1. Verzoekster diende op 22 mei 2007 een aanvraag in tot vestiging, in functie van haar
Poolse vader.

1.2. De gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken verklaarde deze aanvraag op
15 juni 2007 onontvankelijk, bij gebreke van het voorleggen van het vereiste bewijs aangaande
de bloed- of aanverwantschap.

1.3. Verzoekster diende een nieuwe vestigingsaanvraag in op 30 augustus 2007.
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1.4. De gemachtigde van de minister besliste op 19 september 2007 tot voorlopig uitstel van
de beslissing voor bijkomend onderzoek. Deze beslissing werd verzoekster ter kennis
gebracht op 19 december 2008.

1.5. Op 29 januari 2008 nam de gemachtigde van de minister een beslissing tot weigering
van de vestiging met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Verzoekster werd
hiervan op 30 juli 2008 in kennis gesteld.

Dit is de bestreden beslissing.

2. Over de gegrondheid van het beroep.

2.1. De bestreden beslissing werd als volgt gemotiveerd:

“In uitvoering van artikel 49 van het koninklijk  besluit van 8 oktober 1981 gewijzigd door art. 45 §
3 en 4 van het KB. van 12 juni 1998 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de vestiging, aangevraagd op   30.08.2007
door P. M. K., (…), geweigerd.
Aan de betrokkene wordt bevel gegeven binnen de 30 dagen het land te verlaten.

REDEN VAN DE BESLISSING

Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht op vestiging bloedverwant in de
nederdalende lijn: De betrokkene heeft onvoldoende bewezen in het verleden ten laste zijn
geweest van haar Poolse vader (…).”

2.2. In een eerste middel roept verzoekster een schending in van artikel 8 van het Europees
Verdrag voor 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 (EVRM).

2.3. Verzoekster betoogt:

“(…) Uit de rechtspraak van Straatsburg kan worden afgeleid dat de bescherming van een
bestaand gezinsleven ertoe kan leiden dat de verwijdering van de persoon uit het land waar zijn
gezinsleden wonen, niet met het verdrag te verenigen is. Door de uitwijzing kunnen immers
gezinsleden van elkaar worden gescheiden en kan de verder beleving van het gezinsleven
onmogelijk  worden gemaakt, zodat het verdragsrecht uiteindelijk  toch miskend wordt.
In casu is het belangrijk  erop te wijzen dat verzoekster een hecht gezin vormt met haar vader en
haar broer, P. K. S., wiens aanvraag wel een gunstig resultaat opleverde.
Daarenboven is verzoekster ook de mening toegedaan dat het onmogelijk  is om in haar land van
terugleiding een gezinsleven te leiden.
Verzoekster meent dat er inzake toepassing dient gemaakt te worden van het
redelijkheids-beginsel.
Het is toch ondenkbaar dat verzoekster, wiens vader en broer in België een leven hebben
opgebouwd, terug wordt gezonden om aldaar alleen een nieuw leven op te bouwen.
Dat verzoekster verwijst naar het het arrest Sen (E.H.R.M. 21 december 2001, Sen t. Nederland)
alwaar het Hof wel degelijk  de verplichting heeft afgeleid om in het kader van gezinshereniging
een verblijfsrecht te verlenen aan wie (nog) geen geldige verblijfstitel kan voorleggen. Het Hof lijk t
rekening te willen houden met de motieven en belangen van de (andere) gezinsleden die door de
verwijdering van de betrokken persoon eveneens in hun gezinsbelangen worden geraakt.
Alleszins dient de feitelijke situatie van het gezin (middelen van de ouders, aanwezigheid andere
gezinsleden, situatie in het land van herkomst, ...) het voorwerp moeten uitmaken van een
concreet onderzoek en zal er rekening moeten worden gehouden met het
proportionaliteitsbeginsel.
Zulk een onderzoek zou in casu dienen te leiden tot het besluit dat de bestreden beslissing niet
redelijk  is en niet proportioneel is.
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Door de bestreden beslissing zal verzoekster alleszins verstoken zijn van contacten met haar
vader en broer, die eveneens recht hebben op een gezinsleven. (…)”

2.4. Verweerder stelt dat de niet noodzakelijk definitieve verwijdering van het grondgebied van
verzoekster geen verboden inmenging vormt in de uitoefening van verzoeksters recht op
privé- en gezinsleven. Verweerder verwijst naar rechtsleer en stelt dat het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens geoordeeld heeft dat uit artikel 8 EVRM niet kan worden afgeleid dat
een vreemdeling een staat ertoe kan verplichten om hem op zijn grondgebied te gedogen
door het enkele feit te opteren voor een levensgezel die op dat grondgebied vermag te
verblijven. Verweerder vervolgt dat de uitoefening van artikel 8 van het EVRM een rechtmatige
toepassing 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)
niet in de weg staat en dat artikel 40 van de Vreemdelingenwet tot doel heeft een wettelijk
kader te scheppen binnen hetwelk het in artikel 8 EVRM vervatte recht kan worden
uitgeoefend. Volgens verweerder werd, gelet op de elementen die het dossier van
verzoekster daadwerkelijk kenmerken en overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake,
geheel terecht beslist aan verzoekster de vestiging te weigeren met bevel om het
grondgebied te verlaten.

2.5. Verzoekster herhaalt in de repliekmemorie haar betoog geuit in het verzoekschrift en
voegt eraan toe dat de Vreemdelingenwet in casu niet rechtmatig werd toegepast, waarbij ze
verwijst naar haar betoog ter ondersteuning van het derde middel waarin de schending van
artikel 40 van de Vreemdelingenwet wordt opgeworpen.

2.6. Artikel 8 EVRM luidt als volgt:

“Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn
briefwisseling.
Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit
recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het
belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de
bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van
de gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van
anderen.”

2.7. Uit de bepalingen van het tweede lid van artikel 8 EVRM blijkt dat het recht op eerbiediging
van het gezinsleven niet absoluut is. Uit de bespreking van het tweede en derde middel blijkt
dat artikel 40 van de Vreemdelingenwet op een rechtmatige wijze werd toegepast. Artikel 8
EVRM kan een rechtmatige toepassing van de bepalingen van de Vreemdelingenwet niet in
de weg staan (RvS 9 oktober 2001, nr. 99.581). Artikel 40 van de Vreemdelingenwet kan als
een wettelijk kader beschouwd worden binnen hetwelk het in artikel 8 EVRM vervatte recht
kan worden uitgeoefend (RvS 2 februari 2005, nr. 140.105). Conform de bestreden beslissing
voldoet verzoekster niet aan de aan de vestiging gestelde voorwaarden. Een rechtmatige
toepassing van de Vreemdelingenwet kan geen schending van artikel 8 van het EVRM
inhouden (RvS 30 april 2004, nr. 130.936). Artikel 8 EVRM kan niet worden uitgelegd als zou
verzoekster op grond van artikel 40 van de Vreemdelingenwet een vestigingsrecht kunnen
erkend zien, zonder aan de daartoe gestelde voorwaarden te voldoen.

Het begrip “gezinsleven” in artikel 8, lid 1, van het EVRM is een autonoom begrip dat
onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Uit de rechtspraak van
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens blijkt dat relaties niet noodzakelijk moeten
zijn gebaseerd op het huwelijk doch eveneens een “de facto-vorm” kunnen aannemen. In het
verzoekschrift wordt gesteld dat verzoekster met haar vader en haar broer een gezin vormt,
wat bevestigd wordt door het attest inzake samenstelling van het gezin dat zich bevindt in het
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administratief dossier en waaruit blijkt dat ze allen samenleven op hetzelfde adres. Uit het feit
dat de betrokken gezinsleden samenwonen op hetzelfde adres kan redelijkerwijze afgeleid
worden dat de gezinsbanden voldoende hecht zijn. Verzoekster, haar vader en haar broer
dienen derhalve als een gezin beschouwd te worden in de zin van artikel 8 van het EVRM. Dit
wordt in de nota van de verwerende partij niet betwist. De verzoekende partij valt derhalve
binnen het toepassingsgebied van het in artikel 8, eerste lid, EVRM beschermde recht op
gezinsleven. Bijgevolg dient artikel 8, tweede lid, van het EVRM in ogenschouw te worden
genomen. Vooreerst kan niet betwist worden dat het bevel om het grondgebied te verlaten dat
besloten ligt in de bestreden beslissing, een inmenging vormt met betrekking tot de
uitoefening van het recht op gezinsleven. Wat betreft de eerste voorwaarde van artikel 8,
tweede lid van het EVRM (legaliteitstoets), dient te worden opgemerkt dat de “inmenging van
(het) openbaar gezag” inderdaad bij wet is voorzien, met name in de artikelen 40 van de
Vreemdelingenwet en 49 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Wat de
tweede voorwaarde betreft (legitimiteitstoets), dient dan weer te worden vastgesteld dat deze
inmenging in casu minstens één van de in artikel 8, tweede lid van het EVRM opgesomde
doelen nastreeft, nl. de vrijwaring van ’s lands openbare orde. De handhaving van de
verblijfsreglementering door de overheid is een middel ter vrijwaring van ’s lands openbare
orde. Volgens een vaststaand principe van internationaal recht komt het immers aan staten
toe om de openbare orde te verzekeren door, meer in het bijzonder, de toegang en het verblijf
van niet-onderdanen te regelen(zie ook de arresten Abdulaziz, Kabales et Balkandali van 28
mei 1985, en Cruz Varas en anderen van 20 maart 1991, gewezen door het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens). Hierbij dient te worden nagegaan of bij het uitvaardigen van de
bestreden beslissing een juist evenwicht werd geëerbiedigd tussen de belangen van
verzoekster in het kader van de eerbied voor haar gezinsleven enerzijds en de belangen van
de Belgische Staat in het kader van de bescherming van de openbare orde anderzijds (RvS
15 februari 2007, nr. 167.847).

Noch het administratief dossier noch het verzoekschrift noch de repliekmemorie bevatten
elementen waaruit zou blijken dat er sprake is een wanverhouding tussen verzoeksters
belangen en het door de bestreden beslissing beschermde algemeen belang. Verzoekster
beperkt zich tot een aantal blote beweringen en tot het betoog dat de feitelijke situatie van het
gezin het voorwerp moet uitmaken van een concreet onderzoek waaruit dan het besluit zou
voortvloeien dat de bestreden beslissing niet redelijk en niet proportioneel is, maar blijft in
gebreke dit in concreto en in specie aan te tonen. De Raad merkt verder op dat de tijdelijke
scheiding met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van
de geldende wettelijke bepalingen, het gezinsleven van verzoekster niet in die mate verstoort
dat er sprake kan zijn van een schending van artikel 8 EVRM (EHRM, Gül t. Zwitserland, 19
februari 1996, 22 EHRR 228). Waar verzoekster verwijst naar het arrest SEN/Nederland van
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, d.d. 21 december 2001, wijst de Raad erop
dat het Hof in deze zaak beslist heeft dat Nederland een in Turkije achtergebleven meisje
moet toelaten op het grondgebied, zodat dit meisje een gezinsleven zou kunnen hebben met
haar in Nederland wonende Turkse familie. De Raad wijst erop dat verzoekster nalaat met
concrete gegevens aan te tonen waarom haar situatie vergelijkbaar is met de zaak vermeld in
het arrest Sen.

Het eerste middel is niet gegrond.

2.8. In het tweede middel roept verzoekster een schending in van de motiveringsplicht zoals
bepaald in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli
1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. Verzoekster
betoogt dat zij bewezen heeft dat zij in Polen na haar studies bij haar vader bleef wonen en
dat ze geen recht had op werkloosheidssteun. Volgens verzoekster blijkt daarnaast uit de
stukken dat zij na het vertrek van haar vader geen inkomsten heeft genoten in Polen. Volgens



                                    RvV X / Pagina 5 van 9

verzoekster blijkt hieruit duidelijk dat zij na haar studies steeds ten laste en afhankelijk was
van de inkomsten van haar vader, zowel in Polen als in België. Verzoekster concludeert dat
zij aan de hand van stukken wel degelijk heeft aangetoond dat zij in het verleden ten laste was
van haar vader.     

2.9. Verweerder stelt dat verzoeksters betoog dat zij geen recht zou hebben gehad op
werkloosheidssteun haaks staat op een stuk dat zij neergelegd heeft afkomstig van het
“District Arbeidskantoor te Kamienna Gora”. Verweerder vervolgt dat verzoekster niet alle door de
gemachtigde van de minister opgevraagde stukken heeft neergelegd zodat de bestreden
beslissing terecht getroffen werd.

2.10. Verzoekster stelt in haar repliekmemorie:

“(…) Verwerende partij meent evenwel te verwijzen naar het stuk waarin gesteld word dat
verzoekster na het vertrek van haar vader een werkloze was met recht voor een uitkering (stuk
1 bundel verwerende partij en stuk 3 bundel verzoekster).
Uit dat dezelfde stuk blijk t duidelijk  dat verzoekster GEEN uitkeringen heeft ontvangen.
Immers noch de periodes van uitkering, noch de bedragen werden ingevuld. Hieruit komt
onomstootbaar vast te staan dat verzoekster geen uitkeringen heeft genoten na het vertrek van
haar vader.
Het is derhalve duidelijk  dat haar vader in haar onderhoud voorzag.
Hieruit blijk t duidelijk  dat zij na haar studies steeds ten laste en afhankelijk  was van de
inkomsten van haar vader zowel in Polen als in België.
Verzoekster heeft aan de hand van stukken wel degelijk  aangetoond dat zij in het verleden ten
laste was van haar Poolse vader.
In weerwil met hetgeen de verwerende partij voorhoudt in haar nota met opmerkingen is er wel
degelijk  sprake van een schending van de motiveringsplicht aangezien de beslissing gestoeld
is en uitgaat van de verkeerde feiten.”

2.11. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet
van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot
doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid
haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de
beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in
de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten
grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21
juni 2004, nr. 132.710). De Raad stelt vast dat de verzoekende partij de motieven die aan de
grondslag liggen van de bestreden beslissing kent, nu zij deze aan een inhoudelijk onderzoek
onderwerpt in een middel, zodat voldaan is aan de formele motive-ringsplicht. Het middel
dient derhalve vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht behandeld te worden.

2.12. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële
motiveringsplicht, niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag 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 (cf. RvS 7 december 2001, nr.
101.624).

2.13. De Raad verwijst naar de bespreking van het derde middel waarmee het tweede middel
nauw samenhangt. Hieruit volgt dat verzoekster niet aantoont dat de bestreden beslissing op
grond van onjuiste feitelijke gegevens, op kennelijk onredelijke of op onzorg-vuldige wijze is
genomen noch met overschrijding van de ruime appreciatiebevoegdheid waarover de
gemachtigde van de minister in het kader van artikel 40 van de Vreemdelingen-wet beschikt.
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2.14. In een derde middel werpt verzoekster een schending op van artikel 40 van de
Vreemdelingenwet. Verzoekster stelt dat verweerder, blijkens zijn in punt 1.4. bedoeld
schrijven, als bewijs dat zij in het verleden ten laste is geweest van haar vader enkel de
bewijzen aanvaardt van nominale financiële stortingen van haar vader ten aanzien van haar.
Volgens verzoekster schrijft artikel 40 en volgende van de Vreemdelingenwet deze
voor-waarde echter niet voor. Zij stelt dat de verwerende partij dit begrip zelf heeft ingevuld.
Verzoekster herhaalt haar betoog ter ondersteuning van het tweede middel en stelt wel
degelijk bewezen te hebben dat zij in het verleden ten laste was van haar vader. Volgens haar
is de beslissing dan ook foutief gemotiveerd en geeft ze blijk van een manifeste
appreciatiefout van verweerder. Zij voegt er nog aan toe dat er geen bewijzen van stortingen
zijn, aangezien ze het geld cash heeft ontvangen.

2.15. Verweerder stelt dat verzoekster conform artikel 40 van de Vreemdelingenwet dient aan
te tonen dat zij ten laste is van haar Poolse vader. Verweerder benadrukt dat hij het
onderzoek naar de tenlastename dient te voeren en om dit onderzoek te kunnen voeren
uiteraard een aantal conrete stavingsstukken dient op te vragen. Verweerder betoogt dat
verzoekster haar tenlastename niet staaft en dat zij in strijd met wat zij voorhoudt geen stuk
heeft voorgelegd waaruit blijkt dat zij na haar studies geen werkloosheidsuitkering genoot.
Verweerder stelt dat verzoekster niet gestaafd heeft geen eigen inkomsten te hebben.
Verweerder vervolgt dat verzoekster daarnaast evenmin stukken heeft voorgelegd waaruit
blijkt dat zij financieel ondersteund werd door haar vader.

2.16. Verzoekster stelt in haar repliekmemorie:

“(…) De aanvraag tot vestiging werd verzoekster geweigerd omwille van het feit dat verzoekster
onvoldoende bewezen heeft in het verleden ten laste te zijn geweest van haar Poolse vader.
Uit het schrijven van verwerende partij dd. 19/09/2007 blijk t dat verwerende partij dit bewijs
aanvaardt van zodra er bewijzen zijn van nominale financiële stortingen van de Poolse vader ten
aanzien van betrokkene in het land van herkomst (periode voor AV)
Evenwel schrijft de art. 40 en volgende van de wet van 15/12/1980 deze voorwaarde niet voor.
Dat verwerende partij het begrip "ten laste van " zelf heeft ingevuld. Evenwel levert betrokkene dit
bewijs wel degelijk .
Verzoekster brengt het bewijs bij dat zij na haar studies in Polen bij haar vader in Polen is blijven
wonen en dat zij geen werkloosheidssteun genoot. Bij gebreke aan eigen inkomsten was
verzoekster aangewezen op de huisvesting, voorzien door haar vader, en op de inkomsten van
haar vader.
Ook uit de stukken blijk t dat verzoekster na het vertrek van haar vader naar België geen
inkomsten heeft genoten in Polen. In tegenstelling tot hetgeen verwerende partij in haar nota met
opmerkingen wenst voor te houden. Het kwestieuze document waarna verwezen wordt, vult noch
de periodes van uitkering, noch de bedragen van uitkering in. Hieruit blijk t duidelijk  dat
verzoekster na het vertrek van haar vader geen inkomsten heeft genoten en aangewezen was op
huisvesting en inkomsten van haar vader (stuk 1 bundel verweerster en stuk 3 bundel
verzoekster).
Ook in België heeft verzoekster geen inkomsten genoten.
Het is derhalve duidelijk  dat verzoekster zowel voor de aanvraag als na de aanvraag ten laste is
van haar vader.
Er zijn geen bewijzen van stortingen om de eenvoudige reden dat verzoekster het geld cash heeft
ontvangen.
Dat verwerende partij zich enkel en alleen vergenoegt met een bewijs van nominale financiële
stortingen staat nergens voorgeschreven en is derhalve een manifeste beoordelingsfout nu alle
bewijzen voorleggen.
De beslissing is dan ook foutief gemotiveerd en daar verzoekster alle bewijzen voorlegt.
Daarenboven werd er eveneens een schending begaan van artikel 40 van de Vreemdelingen-wet.”
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2.17. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing verwijst naar de toepassing van het op
het ogenblik van het treffen van de bestreden beslissing geldende artikel 49 van het koninklijk
besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Dit artikel bepaalde het volgende:

“De vreemdeling bedoeld in artikel 40, § 3, van de wet, die zich komt vestigen met een E.G.-
vreemdeling bedoeld in artikel 45, wordt, voor zover hij voldoet aan de voorwaarde bedoeld in
artikel 44, §1 en na inzage van de documenten die vereist zijn voor de binnenkomst in het Rijk,
ingeschreven in het vreemdelingenregister.”

In artikel 40, § 3 van de Vreemdelingenwet wordt het volgende gesteld:

“Tenzij de wet anders bepaalt, worden de hierna volgende personen van welke nationaliteit ook,
met de in § 2, (…) ,2° (…), bedoelde E.G.-vreemdeling gelijkgesteld, mits zij zich met hem
vestigen of komen vestigen:
(…)
2° zijn bloedverwanten in nederdalende lijn of die van zijn echtgenoot beneden eenentwintig jaar
of die te hunnen laste zijn (…)”

2.18. Aangezien verzoekster ouder is dan 21 jaar diende zij conform de bovenvermelde
wettelijke bepaling aan te tonen dat zij ten laste is van haar vader. De Raad meent dat het niet
kennelijk onredelijk is dat de gemachtigde van de minister, teneinde vast te stellen of een
vreemdeling in aanmerking komt voor vestiging als descendent van een EU-onderdaan,
bewijzen vraagt waaruit blijkt dat de aanvrager effectief ten laste was van deze onderdaan in
de periode voor het indienen van de aanvraag tot vestiging. De gemachtigde van de minister
legt verzoekende partij geenszins een bijkomende voorwaarde op die niet bij wet zou zijn
voorzien, doch geeft slechts een redelijke invulling aan de voorwaarde die door de wetgever is
vooropgesteld. Er anders over oordelen zou de essentie van de vestigingswetgeving
miskennen, nu deze erop gericht is gezinshereniging toe te staan voor descendenten van
EU-onderdanen die ouder zijn dan 21 jaar, voor zover ze principieel aantonen hulpbe-hoevend
geweest te zijn en nog steeds te zijn ten aanzien van de EU-ascendent en niet zelf in hun
levensonderhoud te kunnen voorzien. Bij gebreke aan een wettelijke bewijsregeling inzake het
bewijs van “ten laste  geweest te zijn”, is het bewijs van het vervuld zijn van de voorwaarden
tot vestiging vrij en rust de bewijslast daartoe op de aanvrager. Deze vrije feitenvinding en
-appreciatie impliceert dat de bevoegde administratieve overheid discretio-nair oordeelt of de
verzoekende partij het bewijs van de voorwaarden tot vestiging levert. Aldus kan de bevoegde
overheid, in het raam van de uitoefening van deze ruime appreciatie-bevoegdheid en zonder
dat de regelgeving dit uitdrukkelijk stelt of oplegt, rechtmatig het voldaan zijn aan de wettelijke
voorwaarden tot vestiging afleiden uit de daartoe relevante stukken, verklaringen e.d.m. die
het bestuur zelf bepaalt en waarvan het de overlegging vereist. Op de uitoefening van deze
discretionaire bevoegdheid houdt de Raad het in punt 2.12 omschreven wettigheidstoezicht.

2.19. Uit het administratief dossier blijkt dat het gemeentebestuur van Mol op 3 september
2007 ondermeer de volgende documenten overmaakte aan de gemachtigde van de minister:
- een “bewijs van vaste woonplaats” opgesteld door het gemeentehuis van Lubawka op 5
februari 2007;
- een attest opgesteld door het District Arbeidskantoor te Kamienna Gora op 16 februari 2007.

2.20. Uit het administratief dossier blijkt verder dat de gemachtigde van de minister op 19
september 2007 overging tot een voorlopig uitstel van de beslissing voor bijkomend
onderzoek. Deze beslissing werd aan verzoekster betekend op 19 december 2007. Hierbij
werd verzoekster uitgenodigd om een aantal documenten over te maken, namelijk:
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“- Bewijzen dat betrokkene reeds zes maanden voor zijn aanvraag tot vestiging bij de Poolse
ascendent woonde en ten laste was. Indien betrokkene op een ander adres woonde: bewijzen dat
voor betrokkene de volgende kosten werden vergoed door de personen in functie van wie de
aanvraag tot vestiging werd ingediend, bv. betalen van de huur, elektriciteit, water, gas…enz.
- 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 nominale financiële stortingen van de Poolse vader tav betrokkene in het land van
herkomst (periode voor de AV
- Bewijs van de inkomsten van de Poolse ascendent (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 (…)”

2.21. Blijkens het administratief dossier maakte verzoekster op 27 december 2007 via het
gemeentebestuur van Mol volgende documenten over:
-  een verklaring opgesteld door het gemeentehuis van Lubawka op 28 november 2007;
- een attest opgesteld door het District Arbeidskantoor te Kamienna Gora op 26 november
2007;
- een attest van het OCMW Mol waaruit blijkt dat verzoekster “niet gekend” is door het
OCMW;
- een attest inzake samenstelling gezin;
- in het Pools opgestelde documenten waarvan het gemeentebestuur meldt dat het bewijzen
betreffen van inkomsten van de vader;

Het gemeentebestuur maakte bij het overmaken van bovengenoemde documenten aan de
gemachtigde van de minister kenbaar dat “bewijzen van nominale stortingen zijn er niet”.

2.22. Verzoekster betwist niet dat zij geen bewijzen van nominale financiële stortingen
neerlegde. De door verzoekster gegeven a posteriori-verklaring in de repliekmemorie dat zij
cash geld ontving van haar vader kan bezwaarlijk afbreuk doen aan de bestreden beslissing.
Verzoekster ondersteunt deze blote bewering op geen enkele wijze noch geeft ze uitleg over
de wijze waarop ze in Polen geld ontving van haar vader, die zich in België bevindt. Het “bewijs
van vaste woonplaats” opgesteld door het gemeentehuis van Lubawka op 5 februari 2007, toont
aan dat verzoekster sedert 22 april 1991 op hetzelfde adres verblijft in Polen.   De door
verzoekster neergelegde verklaring van het gemeentehuis van Lubawka, opgesteld op 28
november 2007 stelt dat zij na het afstuderen aan de middelbare school op een bepaald
adres verbleef “voor instandhouding van de ouders”. Dit bewijs en deze verklaring tonen niet aan
dat verzoekster ten laste was van haar vader. Uit het door verzoekster neergelegde attest
opgesteld door het District Arbeidskantoor te Kamienna Gora op 16 februari 2007 blijkt dat zij
is ingeschreven sinds 7 februari 2007 tot “nog steeds” als “1. werkloze met recht op uitkering
(doorgestrepen); 2. werkloze zonder recht op uitkering ; 3. werkzoekende (doorgestrepen)”. Uit het door
verzoekster neergelegde attest opgesteld door het District Arbeidskantoor te Kamienna Gora
op 26 november 2007  blijkt  dan weer dat zij is ingeschreven van 7 februari 2007 tot 28 maart
2007 als “1. werkloze met recht op uitkering; 2. werkloze zonder recht op uitkering (doorgestrepen); 3.
werkzoekende”. Beide attesten spreken elkaar dus tegen en kunnen derhalve bezwaarlijk
aangenomen worden als bewijs dat verzoekster werkloos was zonder recht op uitkering.
Zowel in haar betoog ter ondersteuning van het tweede middel in het initieel verzoekschrift als
in de rubriek “uiteenzetting van de feiten”, opgenomen in de repliekmemorie stelt verzoekster tot
tweemaal toe dat ze het bewijs geleverd heeft werkloos te zijn zonder recht op uitkering.
Zoals verweerder terecht stelt, staan verzoeksters verklaringen haaks op het door haar
neergelegde attest opgesteld door het District Arbeidskantoor te Kamienna Gora op 26
november 2007. De a posteriori- uiteenzetting van verzoekster in de repliekmemorie, dat uit
dit stuk blijkt dat zij alleszins geen uitkeringen heeft ontvangen, kan geen afbreuk aan de
vaststelling dat verzoekster tegen-strijdige attesten neerlegt. Bovendien staat niet vast dat het
de bedoeling was van de aanvraagster van dit attest dat de bedragen van de uitkeringen
ingevuld werden. In tegen-stelling tot wat verzoekster beweert, blijkt uit de door haar
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neergelegde attesten niet dat het duidelijk is dat haar vader in haar onderhoud voorzag of dat
zij na het vertrek van haar vader geen inkomsten heeft genoten in Polen. Bijgevolg is het niet
kennelijk onredelijk dat de gemachtigde van de minister op basis van de stukken in het
dossier tot het besluit komt dat “De betrokkene heeft onvoldoende bewezen in het verleden ten laste
zijn geweest van haar Poolse vader (…).”

2.23. Verzoekster toont niet aan dat de bestreden beslissing op grond van onjuiste feitelijke
gegevens, op kennelijk onredelijke of op onzorgvuldige wijze is genomen noch met
overschrijding van de ruime appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde van de
minister in het kader van artikel 40 van de Vreemdelingenwet beschikt. Evenmin toont
verzoekster aan dat de bestreden beslissing getuigt van een manifeste beoordelingsfout van
de gemachtigde van de minister.

Het derde 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 dertig januari tweeduizend en
negen door:

mevr. M. EKKA,  wnd. voorzitter,
 rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. T. LEYSEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

 T. LEYSEN. M. EKKA.


