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nr. 28 884 van 19 juni 2009

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 VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 9 april 2009 heeft

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van

12 maart 2009 tot 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 en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 20 mei 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 juni 2009.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter Ch. BAMPS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en van advocaat J.-M. HAUSPIE en van advocaat

N. LUCAS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

1.1 Op 13 oktober 2008 dient de verzoekende partij, als bloedverwant in nederdalende lijn, een

aanvraag van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (bijlage 19ter) in.

1.2 Op 12 maart 2009 neemt de gemachtigde van de minister de beslissing tot weigering van verblijf van

meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissing wordt op 13 maart

2009 aan verzoekende partij ter kennis gebracht. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven

luiden als volgt:

“(…) Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie

maanden als familielid van een burger van de Unie: betrokkene heeft onvoldoende bewezen ten late te

zijn van haar Belgische moeder, er werden geen stortingen voorgelegd. De verklaringen dat er geld in

de hand gegeven werd, worden niet aanvaard als voldoende bewijs.
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De Belgische moeder ontvangt een leefloon van het O.C.M.W. te Halle. Dit is niet voldoende om

betrokkene ten laste te nemen. (…)"

2. Onderzoek van het beroep

2.1 In het eerste middel voert verzoekende partij de schending aan van de artikelen 40, 40bis, 41 en 42

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 de artikelen 43 en 44 en

volgende van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het Vreemdelingenbesluit), van

artikel 62 van de Vreemdelingenwet, het overschrijden van bevoegdheid en de schending van de

motiveringsplicht, zoals voorzien in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

Ter adstruering van het eerste middel zet verzoekende partij het volgende uiteen:

“Schending van de art. 40,40bis, 41 et 42 van de wet van 15 décember 1980, evenals de art. 43 en

44 en volgende van het K.B. van 8 oktober 1981, van art. 62 van de wet van 15 december 1980,

evenals

Overschrijden van bevoegdheid; schending van de motiverinsplicht, zoals voorzien in de art. 2

en 3 van de wet van 29 juni 1991 betreffende de uitdrukkeliike motivering van de

bestuurshandelingen

Aangezien verzoekster als kind van belgische ouders, volgens de art. 40 § 6 (oud) en 40 bis § 2 (nieuw)

van de wet van 15 december 1980 geassimileerd wordt met een EU-burger.

Dat ze om deze redenen over een reëel subjectief recht beschikt tot een verblijf, zelfs tot vestiging.

Dat ze aangetoond heeft een descendent te zijn van een persoon die de belgische nationaliteit heeft,

wat trouwens niet wordt betwist.

Dat niet kan worden betwist dat ze op het ogenblik van de aanvraag ten laste was van haar ouders bij

wie ze inwoonde.

Lid zijn van een gezin is een feitenkwestie. Het gaat om een lid van de familie waarvan de

ondersteuning gebeurt door de ouders, zonder dat uitleg moet worden gegeven door deze laatsten

waarom ze de steun verlenen en zonder dat de vraag moet worden gesteld hoe die steun kan worden

gerealiseerd.

Aan verzoekster werd niet gevraagd om bijkomende bewijzen af te geven, betreffende de inkomsten van

haar ouders en de mogelijkheid om haar te onderhouden.”

In haar repliekmemorie herneemt zij het eerste middel en voegt het volgende toe:

“(…)

Dat ze om deze redenen over een reëel subjectief recht beschikt tot een verblijf, zelfs tot

vestiging.

(…)

Verzoekster beschikte toen niet over eigen inkomsten; zij toonde de band aan met haar moeder. Het te

laste nemen heeft ook een duidelijk cultureel aspect, in die zin dat het binnen de leefgewoonten waar

verzoekster en haar moeder deel van uitmaken, het vanzelfsprekend is om een familielid te

ondersteunen die het moeilijk heeft.
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In deze zin werd verzoekster door haar moeder letterlijk ten laste genomen : haar werd een onderkomen

geboden en werd in haar essentiële behoeften voorzien. M.a.w. spijts het feit dat ze meerderjarig is,

werd door haar moeder in haar behoeften voorzien.

Trouwens het begrip 'ten laste' wordt in art. 40 van de verblijfswet niet nader omschreven. Dit begrip

moet dus benaderd worden in de praktijk en met gezond verstand. Een meerderjarige vrouw die niet

gehuwd is, die geen eigen inkomen heeft en die materieel in bescherming wordt genomen door een

ouder, in casu door haar moeder, is wel degelijk ten laste van.

Hiermee moeten ook sociale en culturele elementen worden in acht genomen. Daar waar sommigen het

nodig vinden om maandelijks 2 tot 3.000 € te spenderen, kunnen anderen met een meer modeste

achtergrond het met heel weinig rooien en toch nog delen met hun lotgenoten. Solidariteit kan tot veel

creativiteit leiden. Het is uiterst moeilijk om daar regels en bedragen op te kleven.

Het eerste middel moet bijgevolg als afdoende worden verklaard.”

Met betrekking tot de aangevoerde schendingen van de artikelen 40, 40bis, 41 en 42 van de

Vreemdelingenwet, de artikelen 43 en 44 en volgende van het Vreemdelingenbesluit en het

aangevoerde overschrijden van bevoegdheid stelt de Raad vast dat verzoekende partij noch in haar

verzoekschrift noch in haar repliekmemorie uiteenzet op welke manier de bestreden beslissing de

aangehaalde bepalingen precies schendt. Derhalve dient te worden vastgesteld dat het eerste middel

met betrekking tot voornoemde bepalingen niet ontvankelijk is. De uiteenzetting van een rechtsmiddel

vereist immers dat zowel de geschonden rechtsregel of het geschonden rechtsbeginsel wordt

aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden rechtshandeling

werd geschonden (RvS 2 maart 2007, nr. 168 403; RvS 8 januari 2007, nr. 166 392; RvS 29 november

2006, nr.165 291).

Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van de

motiveringsplicht, zoals voorzien in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen wijst de Raad erop dat de in deze artikelen

neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht tot doel heeft de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing

niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij

beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de

akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en

dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en

in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing.

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan tot de

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten wordt

besloten.

In de motivering van de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name

dat verzoekende partij niet voldoet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van

meer dan drie maanden als familielid van een burger van de Unie en naar het feit dat zij onvoldoende

bewezen heeft ten laste te zijn van haar Belgische moeder. Dienvolgens moet worden vastgesteld dat

de verzoekende partij niet duidelijk maakt op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht.

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing

kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en zij bijgevolg de

schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat het eerste middel vanuit dat oogpunt

wordt onderzocht.

Tevens dient te worden benadrukt dat het bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet tot

de bevoegdheid van de Raad behoort zijn beoordeling met betrekking tot het al dan niet weigeren van

het recht op verblijf van meer dan drie maanden in de plaats te stellen van die van de administratieve

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze
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overheid bij de beoordeling van deze aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen

komen.

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing gesteund is op het feit dat verzoekende partij niet voldoet

aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie maanden als familielid

van een burger van de Unie, meer bepaald dat zij onvoldoende heeft bewezen ten laste te zijn van haar

Belgische moeder, dat er geen stortingen werden voorgelegd en dat de verklaringen dat er geld in de

hand gegeven werd, niet aanvaard worden als voldoende bewijs, dat haar Belgische moeder een

leefloon ontvangt en dat dit niet voldoende is om betrokkene ten laste te nemen.

Ter terechtzitting verklaart de raadsman van verzoekende partij uitdrukkelijk dat verzoekende partij ten

laste is van haar moeder, dat de aanvraag (zijnde de aanvraag van de verblijfskaart van een familielid

van een burger van de Unie (bijlage 19ter) van 13 oktober 2008) werd ingediend in functie van de

moeder en dat verzoekende partij in de praktijk ten laste is van haar ouders, maar voor wat deze

procedure betreft ten laste is van haar moeder.

De Raad stelt daarbij vast dat verzoekende partij in haar verzoekschrift nog uitging van het “ten laste

zijn van haar ouders”, in de repliekmemorie haar standpunt echter wijzigt en stelt dat het in casu gaat

om het ten laste zijn van haar moeder en dit laatste standpunt nogmaals meermaals bevestigt en

benadrukt middels het pleidooi van haar raadsman ter terechtzitting.

De Raad dient derhalve vast te stellen dat verzoekende partij door dit betoog ter terechtzitting

uitdrukkelijk afstand doet van hetgeen zij in haar verzoekschrift heeft aangevoerd. De Raad stelt tevens

vast dat verzoekende partij geenszins de motieven die aan de bestreden beslissing ter grondslag liggen

betwist, behalve daar waar zij aanvoert dat zij wel ten laste is van haar moeder, terwijl de bestreden

beslissing stelt dat zij onvoldoende bewezen heeft ten laste te zijn van haar moeder. Verzoekende partij

beperkt zich echter tot blote beweringen die zij op generlei wijze staaft. Het feit dat de verzoekende

partij het niet eens is met de gevolgtrekkingen van de gemachtigde van de minister volstaat niet om de

motieven te weerleggen. Een schending van de materiële motiveringsplicht wordt niet aannemelijk

gemaakt.

Het eerste middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.

2.2 In het tweede middel voert verzoekende partij 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 : het EVRM) en van het

proportionaliteitsprincipe.

Ter adstruering van het eerste middel zet verzoekende partij het volgende uiteen:

“Schending van art. 8 van het E.V.R.M. en van het proportionaliteitsprincipe

Bovendien werd met de negatieve beslissing ook onmiddellijk een bevel gegeven om het land te

verlaten.

De verwerende partij houdt er duidelijk geen rekening mee dat alle leden van de familie van verzoekster

in België wonen en de Belgische nationaliteit hebben.

Een terugkeer van verzoekster naar Marokko, land waarmee ze geen enkele band meer heeft, is

duidelijke een ernstige schending van het recht op een gewaarborgd privé- en familieleven zoals

voorzien in art. 8 van het E.V.R.M;

Dit artikel is als volgt geformuleerd :

“1. Een ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn

briefwisseling.
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2. 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”.

De publieke overheden moeten dus niet alleen passief toezien dat deze fundamentele vrijheid

gerespecteerd wordt, maar soms ook actief optreden om dit recht te waarborgen.

Tevens moeten ze erop toezien dat een evenwicht wordt gevonden tussen het recht op privé- en

familieleven enerzijds en het waarborgen van de openbare orde anderzijds

Om deze redenen vraagt verzoekster om de bestreden beslissing te niet te doen.“

In haar repliekmemorie herneemt zij het eerste middel en voegt het volgende toe:

“(…)

De publieke overheden moeten dus niet alleen passief toezien dat deze fundamentele vrijheid

gerespecteerd wordt, maar soms ook actief optreden om dit recht te waarborgen.

Tevens moeten ze erop toezien dat een evenwicht wordt gevonden tussen het recht op privé- en

familieleven enerzijds en het waarborgen van de openbare orde anderzijds

Het door de Dienst Vreemdelingenzaken aanhaalde argument als dat het mogelijks maar om een korte

verwijdering zou gaan, houdt helemaal geen steek.

De moeilijkheden om als alleen staande vrouw in het buitenland zijn rechten te laten gelden tot verblijf in

België zijn legio en zenuwslopend.

Ze duren maanden, dikwijls jarenlang, zodat er moeilijk nog van een korte verwijdering kan worden

gesproken.

Art. 8 van het E.V.R.M. geldt ook in de andere richting: de ouders van verzoekster kunnen zich niet

verbeelden dat hun dochter het land zou moeten verlaten, zonder dat ze de zorg voor hun dochter

kunnen garanderen.

Ook hier past het om rekening te houden met de culturele achtergrond van verzoekster en haar familie.

Het begrip gezinsleven is dus een autonoom begrip dat niet volgens onze eigen nationale opvattingen

kan worden geïnterpreteerd.

Er was daadwerkelijk sprake van een familieleven, toen verzoekster de vraag te verblijf van meer dan 3

maanden heeft geformuleerd. Ze verbleef op het adres (…), waar haar ouders en meer in het bijzonder

haar moeder is ingeschreven en verbleef.

Ze vormde dus een feitelijk gezin met haar moeder die in legaal verblijf was en is. Het feit dat ze ook ten

laste was van haar moeder, onderlijnt nog eens de hechte relatie tussen beiden, m.a.w. de effectief

beleefde gezinssituatie.

Dat art. 8 E.V.R.M. dreigt te worden geschonden, blijkt uit het feit dat naast de beslissing tot weigering

van verblijf of vestiging daaraan gekoppeld ook een bevel om het grondgebied te verlaten werd

betekend.

Om deze redenen vraagt verzoekster om de bestreden beslissing te niet te doen.“

De Raad stelt vast dat verzoekende partij in haar verzoekschrift stelt dat de verwerende partij er duidelijk

geen rekening mee heeft gehouden dat alle leden van haar familie in België wonen en de Belgische

nationaliteit hebben en dat een terugkeer naar haar land van herkomst, land waarmee ze geen enkele

band meer heeft, een duidelijke schending van het recht op een gewaarborgd privé- en familieleven

zoals voorzien in artikel 8 van het EVRM is, waarbij erop dient gewezen te worden dat verzoekende

partij zich hiermee beperkt tot blote beweringen die geenszins gestaafd worden. Voor het overige
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beperkt zij zich tot het citeren van voornoemd artikel 8 en een aantal theoretische beschouwingen met

betrekking tot de rol van de overheid in het kader van het recht op privé- en familieleven. Verzoekende

partij verzuimt derhalve met haar betoog concreet toe te lichten hoe de bestreden beslissing haar

persoonlijke belangen, beschermd onder artikel 8 van het EVRM, precies schendt.

In haar repliekmemorie breidt zij haar uiteenzetting met betrekking tot artikel 8 van het EVRM verder uit

en voert zij aan dat artikel 8 van het EVRM ook in de andere richting geldt en dat de ouders van

verzoekende partij zich niet kunnen verbeelden dat hun dochter het land zou moeten verlaten, zonder

dat ze de zorg voor hun dochter kunnen garanderen. De Raad wijst er echter op dat verzoekende partij

dit tweede aspect van een vermeende schending van artikel 8 van het EVRM slechts in haar

repliekmemorie en niet reeds in haar verzoekschrift heeft aangevoerd en bijgevolg een nieuw onderdeel

aan het tweede middel toevoegt, waarbij dient te worden vastgesteld dat zij nalaat aan te tonen dat dit

onderdeel van het middel van openbare orde is en dat zij dit niet in het inleidend verzoekschrift kon

aanvoeren. Dergelijke middelen kunnen niet op ontvankelijke wijze voor het eerst in de repliekmemorie

worden aangevoerd (cf. RvS 9 december 2004, nr. 138 290 en RvS 9 oktober 2003, nr. 124 062). Ten

overvloede wijst de Raad erop dat verzoekende partij zich ook met betrekking tot dit onderdeel beperkt

tot blote beweringen die geenszins gestaafd worden en een schending van voornoemd artikel 8 niet

aannemelijk maken.

Ten overvloede wijst de Raad bovendien op het volgende.

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt:

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn

correspondentie.

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”

Uit de bepalingen van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM blijkt dat het recht op eerbiediging van

het gezinsleven niet absoluut is en dat artikel 8 van het EVRM een rechtmatige toepassing van de

bepalingen van de Vreemdelingenwet dan ook niet in de weg staat (RvS 9 oktober 2001, nr. 99 581). De

Raad stelt vast dat de bestreden beslissing door de wet, met name de Vreemdelingenwet, is voorzien

en dat zij, in tegenstelling tot hetgeen verzoekende partij beweert, wel degelijk één van de door artikel 8

van het EVRM opgesomde mogelijke beperkingsdoeleinden nastreeft, aangezien de

verblijfsreglementering een middel is ter vrijwaring van ’s lands openbare orde en nodig is in een

democratische samenleving, waarbij als uitgangspunt geldt dat het volgens een vaststaand principe van

internationaal recht aan de Verdragssluitende Staten toekomt de openbare orde te verzekeren door,

meer in het bijzonder, de toegang en het verblijf van niet-onderdanen te regelen. De Raad benadrukt

voorts dat uit artikel 8 van het EVRM niet kan worden afgeleid dat een staat de verplichting heeft om de

keuze van de verblijfplaats van een vreemdeling te eerbiedigen en een recht op gezinshereniging of

verblijf op zijn grondgebied toe te laten (EHRM, Gül t. Zwitserland, 19 februari 1996). Bovendien houdt

de bestreden beslissing geen absoluut verbod in om het Belgisch grondgebied binnen te komen en er te

verblijven; verzoekende partij dient evenwel te voldoen aan de door de Vreemdelingenwet opgelegde

binnenkomst- en verblijfsvereisten (RvS 4 mei 2007, nr. 170 806). Daar waar verzoekende partij in haar

repliekmemorie stelt dat het “door de Dienst Vreemdelingenzaken aangehaalde argument als dat het

mogelijks maar om een korte verwijdering zou gaan, (…) helemaal geen steek (houdt)”, wijst de Raad

erop dat verwerende partij in haar repliekmemorie helemaal niet als argument aanhaalt dat het slechts

om een korte verwijdering zou gaan, maar slechts spreekt van een “niet noodzakelijk definitieve”

verwijdering en van een “tijdelijke” verwijdering en dat de bestreden beslissing enkel tot gevolg heeft dat

verzoekende partij “tijdelijk” het land dient te verlaten met de mogelijkheid er terug te keren nadat zij zich

in het bezit zal hebben gesteld van de nodige documenten voor een regelmatige binnenkomst in het

Rijk, waarbij de Raad nogmaals benadrukt dat artikel 8 van het EVRM zulk gevolg niet in de weg staat.
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Gelet op het voorgaande wordt een schending van artikel 8 van het EVRM niet aannemelijk gemaakt.

Ook een schending van het proportionaliteitsbeginsel, gelet op het feit dat verzoekende partij hiervan in

haar uiteenzetting geen melding meer maakt, kan niet worden aangenomen.

Het tweede middel is, in de mate dat het ontvankelijk 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 negentien juni tweeduizend en negen door:

mevr. Ch. BAMPS, kamervoorzitter,

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS Ch. BAMPS


