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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 6881 van 1 februari 2008
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, met de nationaliteit van de Voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië, op 23 november 2007 heeft ingediend om de nietigverklaring en de
schorsing van tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de
minister van Binnenlandse Zaken van 10 oktober 2007 houdende de 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 nota met opmerkingen.

Gelet op de beschikking van 19 december 2007, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28
januari 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. LAUREYSSENS en
van advocaat E. MATTERNE, 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. Verzoekende partij diende op 11 mei 2007, in functie van haar Belgische schoondochter,
een aanvraag tot vestiging in.

1.2. Op 31 mei 2007 besliste de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken tot
voorlopig uitstel van de beslissing inzake de aanvraag tot vestiging met het oog op bijkomend
onderzoek.
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1.3. Op 10 oktober 2007 nam de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de
beslissing houdende de weigering van de vestiging met bevel om het grondgebied te verlaten.
Deze beslissing, die op dezelfde dag ter kennis werd gebracht aan verzoekende partij, is
gemotiveerd als volgt:

"(…)
Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht op vestiging als bloedverwant in de
opgaande lijn van de echtgenoot (3) van (A. J.)
x ontbreken van de bewijzen dat betrokkene ten laste is van de Belgische descendent
(…)"

Dit is de bestreden beslissing.

2. Onderzoek van het beroep:

2.1. Verzoekende partij voert in een eerste middel de schending aan van de artikelen 39/2, §
2, 39/82 en 63 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).
Verzoekende partij betoogt dat in de akte van kennisgeving van de bestreden beslissing niet
de correcte beroepsmogelijkheden werden weergegeven. Verzoekende partij stelt dat zij door
de foutieve vermeldingen manifest is misleid.

De Raad dient evenwel op te merken dat een gebrek in de kennisgeving geen invloed heeft op
de wettigheid van de bestreden beslissing. Een dergelijk gebrek kan dan ook niet leiden tot de
vernietiging van de bestreden akte (R.v.St., nr. 141.068, 23 februari 2005). Het aangevoerde
gebrek in de kennisgeving heeft verzoekende partij bovendien niet verhinderd om een
ontvankelijk beroep in te stellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Het eerste middel is ongegrond.

2.2. Verzoekende partij voert in een tweede middel de schending aan van de artikelen 40 bis,
§ 2, 4°, en 40 ter van de Vreemdelingenwet. Verzoekende partij verduidelijkt dat er geen
betwisting kan bestaan omtrent de aanverwantschap tussen haar en haar schoondochter A.J.
en verwijst hiervoor naar de bijgevoegde stukken. Verzoekende partij betoogt vervolgens dat
haar zoon en schoondochter, gehuwd onder het wettelijk stelsel, over stabiele, regelmatige
en toereikende bestaansmiddelen beschikken om haar te onderhouden en dat zij eigenaar
zijn van een ruime gezinswoning. Verzoekende partij meent tot slot dat zij genoegzaam heeft
aangetoond ten laste te zijn van haar zoon en schoondochter en stelt hiertoe dat zij samen
met hen op hetzelfde adres woont, dat zij over onvoldoende inkomsten beschikt om zelf in
haar onderhoud te voorzien, dat zij gelet op haar leeftijd enige fysieke ondersteuning nodig
heeft en dat haar schoondochter op vraag van de gemeente Boom een verbintenis tot
tenlasteneming ondertekende.

Voorafgaandelijk dient er op te worden gewezen dat de artikelen 40 bis, § 2, 4°, en 40 ter van
de Vreemdelingenwet nog niet in werking zijn getreden. Het middel dient derhalve, zoals ook
door verwerende partij wordt gesteld, onderzocht te worden in het licht van het huidige artikel
40, § 6, van de Vreemdelingenwet.

Artikel 40, § 6, van de Vreemdelingenwet voorziet in een vestigingsrecht voor de
bloedverwanten in de opgaande lijn van een Belg op voorwaarde dat zij ten laste zijn. De
gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken dient bijgevolg een dubbele controle
door te voeren. Hij dient de afstammingsband te verifiëren en hij dient na te gaan of de
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vreemdeling die zich op het vestigingsrecht beroept effectief ten laste is van de Belgische
descendent. De Raad stelt vast dat de afstammingsband niet betwist wordt, doch het bestuur
slechts voorhoudt dat de bewijzen ontbreken dat verzoekende partij ten laste is van de
Belgische descendent.

Om vast te stellen of een persoon ten laste is van een familielid dient te worden geverifieerd
of deze persoon de materiële ondersteuning van dit familielid nodig heeft teneinde in zijn
basisbehoeften te kunnen voorzien in zijn land van herkomst (ter vergelijking kan worden
verwezen naar de interpretatie van het begrip ten laste in het gemeenschapsrecht: H.v.J., Jia,
C-1/05, 9 januari 2007). Het komt aan het bestuur toe deze feitelijke situatie te beoordelen. De
Raad is bij de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of de
overheid bij de beoordeling van een vestigingsaanvraag 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 (R.v.St., nr. 101.624, 7 december 2001).

In de bestreden beslissing wordt gemotiveerd dat verzoekende partij geen bewijzen voorlegde
dat zij ten laste was van de Belgische descendent. Uit het administratieve dossier blijkt dat
verzoekende partij bij schrijven van 30 mei 2007 door de gemachtigde van de minister van
Binnenlandse Zaken werd verzocht tot overmaking van “(een) bewijs van onvermogen in het
land van herkomst/verklaring van de bevoegde autoriteiten van het land van herkomst dat
betrokkene daar noch over inkomsten, noch over onroerende eigendommen beschikte”,
“(een) bewijs van nominale financiële stortingen van de Belg tav betrokkene in het land van
herkomst (periode voor de AV)”, “(een) bewijs van de inkomsten van de Belgische
descendent (…) en van die van alle overige leden van het gezin”, “samenstelling van het
gezin van de descendent” en “(h)uidige verblijfplaats van de echtgenoot van betrokkene/ of
echtscheidingsakte/ of overlijdensakte”. Uit het administratief dossier blijkt verder dat
verzoekende partij weliswaar twee documenten neerlegde waaruit blijkt dat zij enerzijds een
pensioen geniet in haar land van herkomst en anderzijds dat zij geen inkomsten heeft uit
goederen of rechten op goederen, uit een economische activiteit of uit een agrarische
activiteit, doch dat zij op geen enkele wijze aantoonde dat haar pensioen ontoereikend was.
Er werd verder geen eigenlijk bewijs van onvermogen in haar land van herkomst of van
nominale financiële stortingen, waaruit zou kunnen afgeleid worden dat zij effectief ten laste
was, voorgelegd. De Raad stelt derhalve vast dat het niet kennelijk onredelijk is te beslissen
dat de bewijzen waaruit kan afgeleid worden dat verzoekende partij ten laste is van haar
Belgische schoondochter ontbreken.

Uit het feit dat met het oog op de afgifte van een visum kort verblijf (type C) een verbintenis tot
tenlasteneming werd ondertekend door de schoondochter van verzoekende partij, kan niet
zonder meer worden besloten dat deze laatste zelf niet in haar levensonderhoud kan voorzien
in haar land van herkomst of dat zij in een situatie van reële afhankelijkheid verkeert. De
bewering dat de Belgische zoon en schoondochter van verzoekende partij voldoende
inkomsten hebben, is verder niet dienend daar, in casu, de vraag centraal staat of
verzoekende partij in die mate gesteund werd door haar zoon en schoondochter dat zij kon
beschouwd worden als zijnde ten laste.

Verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen op grond
van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de ruime
appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken
beschikt krachtens artikel 40, § 6, van de Vreemdelingenwet.

Het tweede middel is ongegrond.



RvV X / Pagina 4 van 4

2.3. Verzoekende partij voert in een derde middel de schending aan van de beginselen van
behoorlijk bestuur. Verzoekende partij stelt dat de bestreden beslissing geen openbaar
veiligheidsnummer vermeldt, waar zijzelf nochtans op straffe van nietigheid dit nummer dient
te vermelden in haar inleidende verzoekschrift, overeenkomstig de artikelen 39/69, § 1,
tweede lid, en 39/78 van de Vreemdelingenwet, en dat zij werd misleid aangaande de te
volgen beroepsprocedure. Verzoekende partij meent dat heel de bestreden beslissing, en
minstens de kennisgeving, dient te worden vernietigd. 

In wezen voert verzoekende partij opnieuw aan dat de kennisgeving gebrekkig was gelet op
de foutieve vermelding van de te volgen beroepsprocedure en de niet vermelding van een
dossiernummer. Er kan derhalve worden verwezen naar de bespreking van het eerste
middel. Volledigheidshalve wordt er hierbij nog op gewezen dat verzoekende partij in haar
inleidende verzoekschrift melding maakt van haar dossiernummer bij verwerende partij, dat
trouwens aan verzoekende partij ter kennis gebracht werd op het ogenblik van de betekening
van de beslissing van 31 mei 2007 tot voorlopig uitstel met het oog op een bijkomend
onderzoek, zodat ook hier dient te worden gesteld dat het aangevoerde gebrek in de
kennisgeving verzoekende partij niet heeft verhinderd om een ontvankelijk beroep in te stellen
bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Het derde middel is ongegrond.

Verzoekende partij heeft geen gegrond middel tot nietigverklaring aangevoerd. Er is derhalve
grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006
houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot
schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, wordt derhalve samen met het beroep tot
nietigverklaring behandeld.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op één februari tweeduizend acht
door:

dhr. G. DE BOECK,     wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken.

mevr. I. CORNELIS,   toegevoegd griffier.

 De griffier,  De voorzitter,
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 I. CORNELIS. G. DE BOECK.


