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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 4691 van 11 december 2007
in de zaak RvV X / II

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 Filippijnse nationaliteit, op 17 september 2007 heeft
ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de
minister van Binnenlandse Zaken tot weigering van de vestiging zonder bevel om het
grondgebied te verlaten, van 3 mei 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 23 oktober 2007, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23
november 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. Camu.

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. OP DE BEECK, die verschijnt voor de
verzoekende partij en van advocaat A. DE MEU, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt
voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

Verzoekster heeft de Filippijnse nationaliteit.

Op 9 juni 2006 diende verzoekster een aanvraag in voor het verkrijgen van een visum voor
lang verblijf (type D) in het kader van gezinshereniging.

Bij beslissing van 6 november 2006 werd het visum toegezegd.
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Aangekomen in België, diende verzoekster  op 24 januari 2007 een aanvraag tot vestiging in,
in functie van haar Belgische echtgenoot, J. V.B..

Op 6 maart 2007 besloot de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken tot een
voorlopig uitstel van de beslissing voor bijkomend onderzoek.

Op 7 april 2007 overleed J.V.B., de echtgenoot van verzoekster.

De gemachtigde van de minister van Binnenlandse zaken nam op 3 mei 2007 de beslissing
tot weigering van de vestiging zonder bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de
bestreden beslissing, die luidt als volgt:

“motivering in feite: In haar arrest van 24.4.1995 heeft de Raad van State gepreciseerd dat indien het
zich gemeenschappelijk  vestigen niet noodzakelijk  een effectieve en duurzame vorm van
samenwonen met zich meebrengt, dan veronderstelt het toch minstens de staat van echtgenoot, die
eigenlijk  niet als dusdanig kan erkend worden zonder het bestaan van een minimum aan relatie
tussen de echtgenoten.
De Raad van State oordeelt dat er minstens een “gezinscel” moet bestaan, waarbij er een relatie
moet bestaan tussen de echtgenoten. Er moet tussen de echtgenoten een reële, echtelijke band
bestaan (levensgemeenschap), en dit, ook al is de verblijfplaats van de echtgenoten verscheiden.
Uit de overlijdensakte dd. 11 april 2007 van het gemeentebestuur van Bierbeek blijk t dat de
echtgenoot van betrokkene op 7 april 2007 overleden is. Bijgevolg is er geen samenwoonst meer.
Motivering in rechte:  artikel 40 § 6 wet 15.12.1980
 Artikel 61 K.B. 8.10.1981, gewijzigd door
 K.B. 7.11.1988 en K.B. 12.6.1998”

2. Onderzoek van het beroep.

In een eerste middel voert verzoekster de schending aan van artikel 40 van de wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet). In een tweede middel roept
verzoekster de schending in van de motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet
van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, en in artikel
62 van de Wet van de Vreemdelingenwet.

Verzoekster betoogt dat volgens artikel 40 van de Vreemdelingenwet, vreemdelingen het
recht hebben zich in België te vestigen met hun echtgenoot, indien die Belg of EU-onderdaan
is. Verzoekster werpt op dat dit artikel onverkort had moeten worden toegepast gezien zij
onbetwistbaar heeft aangetoond dat zij gehuwd is met Dhr. J.V.B.  en dat zij samen met haar
echtgenoot en kind een daadwerkelijke levensgemeenschap vormde. Het was slechts door
omstandigheden van heirkracht dat deze levensgemeenschap, volledig buiten verzoeksters
wil om, beëindigd werd. Verder voert verzoekster aan dat de beslissing zowel materieel als
formeel gemotiveerd moet worden. De motivering van de bestreden beslissing die beperkt is
tot, een academisch citaat van een passus uit een arrest van de Raad van State gevolgd
door de opmerking dat blijkens de overlijdensakte opgesteld op 11 april 2007 de echtgenoot
van verzoekster op 7 april 2007 overleden is, zodoende dat er geen samenwoonst meer is, is
dan ook niet draagkrachtig, niet deugdelijk noch in feite, noch in rechte en inhoudelijk niet
afdoend. Er werd namelijk wel een gezinscel aangetoond, de situatie van overmacht wordt
niet in beschouwing genomen evenmin als de situatie dat verzoekster een Belgisch kind
heeft.

De formele motiveringsplicht zoals neergelegd in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en in de
artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
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bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom
de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er
aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt (R.v.St., nr. 113.439, 10
december 2002). Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster de motieven van de
gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken bespreekt en ze aldus kent, zodat het
doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu bereikt werd.

Uit de inhoud van het middel blijkt dat verzoekster de schending van de materiële
motiveringsplicht bedoelt in combinatie met artikel 40 van de Vreemdelingenwet. Het middel
zal verder vanuit deze vermeende schendingen behandeld worden.

Artikel 40 §6 van de Vreemdelingenwet stelt dat:
“Met de E.G.-vreemdeling worden eveneens gelijkgesteld, de echtgenoot van een Belg die zich met
hem vestigt of komt vestigen, alsook (…).” (markering toegevoegd)

De bestreden beslissing betwist niet dat verzoekster gehuwd is (was) met een Belgische
onderdaan, doch stelt dat niet voldaan is aan de tweede voorwaarde van artikel 40 §6,
namelijk dat verzoekster zich bij haar echtgenoot moet vestigen. De bestreden beslissing
verwijst naar het arrest van 24.4.1995 van de Raad van State, dat stelt dat vestiging niet
noodzakelijk samenwoonst vereist maar wel een minimum aan relatie, met name een
gezinscel.

Uit de overlijdensakte van 11 april 2007 van het gemeentebestuur van Bierbeek waarnaar de
bestreden beslissing verwijst, blijkt dat de echtgenoot van verzoekster op 7 april 2007 is
overleden. Bijgevolg kan er geen samenwoonst meer zijn en kunnen de echtgenoten geen
gezinscel meer vormen. Verzoekster betwist dit ook niet, maar verwijst naar de feitelijke
situatie zoals ze bestond op het ogenblik van de vestigingsaanvraag en naar het positief
samenwoonstverslag dat door de politie werd opgesteld. Het is echter niet de feitelijke situatie
zoals die bestaat op het ogenblik van de vestigingsaanvraag die het uitgangspunt vormt voor
de beoordeling van het feit of er al dan niet sprake is van vestiging, maar wel de reële situatie
zoals die bestaat op het ogenblik dat de zaak door de administratie in beraad wordt genomen.
De vestiging dient beoordeeld te worden in het licht van de toestand op het ogenblik van de te
nemen beslissing. Op dat ogenblik was er geen sprake van een gezinscel. Het feit dat dit
buiten de wil van verzoekster om gebeurde en het feit dat verzoekster een Belgisch kind heeft
met haar overleden echtgenoot, verandert niets aan het feit dat verzoekster op het ogenblik
van de uitspraak van de beslissing niet voldeed aan de voorwaarde gesteld door artikel 40, §6
van de Vreemdelingenwet. Niets belet verzoekster, gelet op de zeer specifieke
omstandigheden van de zaak, een aanvraag om machtiging tot verblijf van meer dan drie
maanden in te dienen in functie van artikel 9 en 13 van de vreemdelingenwet.

Voor zover verzoekster stelt dat haar kind Belg is en dat men er niet omheen kan dat ook
ascendenten van een Belg het principiële recht op gezinshereniging hebben, merkt de Raad
voor Vreemdelingenbetwistingen op dat art 40, §6 van de Vreemdelingenwet vereist dat de
bloedverwant ten laste is van het kind. De vestiging wordt niet van rechtswege toegekend.
Bovendien is deze opmerking niet relevant aangezien de vestiging niet werd aangevraagd in
functie van haar Belgisch kind, maar wel in functie van haar echtgenoot.

Uit wat voorafgaat blijkt dat de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken is
uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens en heeft deze in alle redelijkheid beoordeeld. Er is
dan ook geen sprake van een schending van de materiële motiveringsplicht, noch van een
schending van artikel 40 van de Vreemdelingenwet.

Het eerste en tweede middel zijn ongegrond.
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In een derde middel voert verzoekster de schending aan van het door 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: EVRM) beschermde recht op de eerbiediging van het familieleven, dat ook door
tal van andere nationale en internationale bepalingen wordt onderschreven. Paragraaf 2 van
artikel 8 EVRM geeft aan onder welke voorwaarden de overheid beperkingen kan aanbrengen
aan het gezinsleven/privéleven. Zo moet er onder andere een noodzaak zijn in een
democratische samenleving, waarvoor verzoekster naar de rechtspraak van het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens verwijst. Verzoekster betoogt dat door haar het recht op
vestiging te weigeren, zij niet in België zal kunnen blijven en gescheiden zal worden van haar
kind, dat wel Belg is en sowieso verblijfsrecht heeft. De enige andere optie is dat het kind
België verlaat met haar moeder, maar op die wijze in feite als Belgische onderdaan uit zijn
eigen land wordt gezet. De bestreden beslissing heeft voor verzoekster veel verstrekkender
gevolgen dan het beoogde doel. Dit alles betekent een manifeste inbreuk op het gezinsleven
verzoekster die door verwerende partij op geen enkel wijze wordt verantwoord of gemotiveerd
in de bestreden beslissingen.

Artikel 8 EVRM omvat het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven en 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.”

Uit de bepalingen van het tweede lid van artikel 8 EVRM blijkt dat het recht op eerbiediging van
het gezinsleven niet absoluut is. 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. Verzoekster is onderworpen aan artikel 40, § 6 van de
Vreemdelingenwet. Uit de bespreking van het eerste middel is gebleken dat verzoekster niet
voldoet aan de voorwaarden van artikel 40, § 6 van de Vreemdelingenwet. Een rechtmatige
toepassing van de vreemdelingenwet  kan geen schending van het privé-leven inhouden en
dus evenmin van artikel 8 E.V.R.M. (R.v.St., nr. 157.953, 26 april 2006, 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 E.V.R.M. vervatte recht kan worden uitgeoefend (R.v.St, nr.
140.105, 2 februari 2005).

Bovendien kan verzoekster niet worden gevolgd waar zij stelt dat de bestreden beslissing
haar en haar kind zou verplichten om naar het buitenland te verhuizen. De bestreden
beslissing heeft enkel betrekking op verzoekster en houdt geen bevel om het grondgebied te
verlaten in. Er is geen sprake van een uitzetting van verzoekster, noch van haar kind. Een
schending van artikel 8 EVRM wordt niet aangetoond.

Het derde middel is ongegrond.

In een vierde middel voert verzoeker de schending aan van artikel 31, 3° van richtlijn
2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht
van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en
hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van
Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG,
90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (hierna: de richtlijn 2004/38/EG) en van artikel 13
EVRM.
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Zoals uit artikel 3.1. van de Richtlijn 2004/38/EG blijkt is de richtlijn van toepassing 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 2004/38/EG 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. Gezien verzoekster van
Filippijnse nationaliteit is en de aanvraag tot vestiging is ingediend in functie van haar
Belgische echtgenoot die in België verblijft, ontbreekt in casu het grensoverschrijdend aspect
dat door de richtlijn 2004/38/EG wordt vereist. Daargelaten de vraag naar de directe werking
van de richtlijn 2004/38/EG, kan verzoekster zich niet dienstig op kwestieuze bepalingen van
deze richtlijn beroepen. Het gemeenschapsrecht is niet van toepassing op
verblijfsmaatregelen die zich voordoen in een zuiver interne situatie.

Artikel 13 EVRM kan, gelet op de inhoud en het doel van de rechtsregel, niet dienstig worden
opgeworpen zonder ook de bepaling van hetzelfde Verdrag aan te duiden waarvan de
schending een effectief rechtsmiddel vereist (R.v.St., nr. 153.232, 4 januari 2006).
Verzoekster roept de schending in van artikel 8 EVRM, maar uit de bespreking van het derde
middel is reeds gebleken dat de bestreden beslissing geen schending van artikel 8 EVRM
inhoudt.

Het vierde 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 11 december tweeduizend en
zeven door:

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

mevr. E. VANDERSCHOMMEN,   toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 E. VANDERSCHOMMEN. J. CAMU.


