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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 8254 van 29 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, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 19 september
2007 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de
gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken van 3 november 2005 houdende de
weigering van de vestiging zonder 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 23 januari 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15
februari 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU.

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. TOP, die verschijnt voor de verzoekende partij en
van advocaat C. DECORDIER, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

Op 2 juni 2005 dient verzoeker een aanvraag tot vestiging in als bloedverwant in
nederdalende lijn van zijn moeder, Y.F., van Belgische nationaliteit.

Verzoeker wordt in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie geldig tot 2 november
2005.

Op 18 juli 2005 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de beslissing
tot voorlopig uitstel van de beslissing voor bijkomend onderzoek.
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Op 3 november 2005 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de
beslissing tot weigering van de vestiging zonder bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is
de bestreden beslissing die als volgt gemotiveerd wordt:

“Betrokkene heeft door zijn gedrag de openbare orde geschaad. Betrokkene werd door het Hof
van Assisen van Limburg op 24/11/1989 veroordeeld tot 20 jaar dwangarbeid wegens moord
(poging). Betrokkene heeft zich eveneens schuldig gemaakt aan namaking –vervalsing van
biljetten aan toonder of bankbiljetten uitgegeven door een vreemde staat. Hiervoor werd
betrokkene door het Hof van Beroep van Antwerpen op 27/06/2002 veroordeeld tot 2 jaar
gevangenis.
Betrokkene voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van gezinshereniging als
bloedverwant in de nederdalende lijn. Betrokkene beschikt over voldoende eigen inkomsten uit
pensioen.”

2. Over de ontvankelijkheid.

De verwerende partij werpt bij wege van exceptie de onontvankelijkheid van het beroep op
wegens het niet vermelden van haar kenmerk, waarvan de vermelding op straffe van
nietigheid is voorgeschreven door art. 39/69, §1, tweede lid, 1° van de wet van 15 december
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet).

 Art. 39/69, §1, tweede lid, 1° van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“Het verzoekschrift moet op straffe van nietigheid:
1° (…) het kenmerk van haar dossier bij de verwerende partij zoals vermeld op de bestreden
beslissing bevatten”

Er kan op grond van de wetgenese niet worden besloten dat het minste verzuim of
onregelmatigheid bij het naleven van deze pleegvorm tot (absolute) nietigheid van de akte
moet leiden. Veeleer kan worden aangenomen dat de wetgever deze pleegvorm heeft
opgelegd met het oog op het bereiken van een bepaald normdoel.

Wat de verplichting tot het vermelden van het kenmerk van het dossier van de verweerder
betreft, strekt deze op straffe van nietigheid voorgeschreven pleegvorm er toe op
onbetwistbare wijze het voorwerp van het beroep te bepalen, teneinde de verweerder toe te
laten de draagwijdte van het beroep af te lijnen en alzo zijn recht van verdediging te vrijwaren.
Dit impliceert dat het niet in acht nemen van deze pleegvorm slechts tot nietigheid zal leiden
als door dit verzuim het voorwerp van het beroep niet of slechts zeer moeilijk zou kunnen
worden geïdentificeerd of een behoorlijke procesvoering zou zijn bemoeilijkt of onmogelijk zou
zijn gemaakt.

Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift de bestreden beslissing waarop het kenmerk van de
verweerder voorkomt. Bovendien blijkt uit de nota van de verweerder duidelijk dat deze in
staat was zijn verweer terdege voor te bereiden. De verzuimde pleegvorm heeft aldus het
beoogde doel bereikt.

De exceptie wordt verworpen.

3. Onderzoek van het beroep.

In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 40 van de
Vreemde-lingenwet.
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Verzoeker betoogt dat hij vader is van kinderen die de Belgische nationaliteit hebben en dat hij
zelf de descendent is van een moeder die zorgbehoevend is en de Belgische nationaliteit
bezit. Hij meent dan ook dat hij overeenkomstig artikel 40 van de Vreemdelingenwet recht
heeft op vestiging.

Artikel 40, § 6, van de Vreemdelingenwet bepaalt:

“Met de E.G.-vreemdeling worden eveneens gelijkgesteld, de echtgenoot van een Belg die zich
met hem vestigt of komt vestigen, alsook hun bloedverwanten in de nederdalende lijn
beneden 21 jaar of die te hunnen laste zijn, hun bloedverwanten in de opgaande lijn die te
hunnen laste zijn, en de echtgenoot van die bloedverwanten in de nederdalende en in de opgaande
lijn, die zich met hen vestigen of komen vestigen.” (markering toegevoegd)

Verzoeker dient te voldoen aan de voorwaarden tot vestiging om zich dienstig te kunnen
beroepen op artikel 40, §6, van de Vreemdelingenwet. 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 vreemdeling die zich op het
vestigingsrecht beroept effectief ten laste is van de Belgische onderdaan in functie waarvan
de vestigingsaanvraag wordt gedaan, zijnde verzoekers’ moeder.

In casu stelt de bestreden beslissing onder meer dat verzoeker niet aan de voorwaarden tot
vestiging voldoet daar hij voldoende eigen inkomsten uit zijn pensioen geniet. Dit gegeven
wordt door verzoeker niet betwist. Het is niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde van de
minister van Binnenlandse Zaken om uit het gegeven dat verzoeker over voldoende eigen
inkomsten uit zijn pensioen beschikt, te deduceren dat hij niet ten laste is van zijn moeder,
zijnde de Belgische onderdaan in functie waarvan de vestigingsaanvraag wordt gedaan en
bijgevolg te concluderen dat verzoeker niet voldoet aan de voorwaarden tot vestiging. Het feit
dat zijn kinderen de Belgische nationaliteit hebben en dat zijn moeder zorgbehoevend is, doet
geen afbreuk aan de vaststelling dat verzoeker niet voldoet aan de voorwaarden tot vestiging.

Een schending van artikel 40, § 6 van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond.

Het eerste middel is ongegrond.

In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel, van
de algemene motiveringsplicht zoals bepaald in de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 62 van de
Vreemdelingenwet.

Verzoeker betoogt dat de tegenpartij zich heeft gebaseerd op het feit dat hij een
strafrechterlijk verleden heeft. Wat dit betreft heeft hij rekenschap moeten geven voor zijn
fouten en heeft hij zijn straf uitgezeten. Mede door zijn correcte houding tijdens zijn detentie
en door een ernstig reclasseringsplan is hij vervroegd kunnen vrijkomen. Thans is hij
tewerkgesteld via een terbeschikkingstellingovereenkomst van de OCMW-wet. Hij heeft zich
volledig geïntegreerd in de maatschappij en vormt op geen enkele wijze een bedreiging voor
de openbare orde. Verder stelt de bestreden beslissing dat hij niet voldoet aan de
voorwaarden om te genieten van het recht op gezinshereniging als bloedverwant in de
nederdalende lijn, daar hij beschikt over voldoende eigen inkomsten uit pensioen. Verzoeker
stelt dat hij er het raden naar heeft wat onder deze algemene bewoordingen wordt bedoeld,
zodat hij ook geen verweer kan voeren. Artikel 40 van de Vreemdelingenwet preciseert niet
wat onder tenlasteneming dient verstaan te worden. De afhankelijkheid is niet alleen financieel
te beschouwen maar dient geval per geval te worden beoordeeld. Ook andere elementen
moeten in aanmerking worden genomen bv. ziekte, zorg. Zijn moeder is een zieke en
zorgbehoevende vrouw en is niet in staat voor zichzelf te zorgen.
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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 en in artikel 62
van de Vreemdelingenwet, heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen
waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen
of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt (R.v.St., nr.
110.667, 25 september 2002, R.v.St., nr. 113.439, 10 december 2002, R.v.St., nr.144.471, 17
mei 2005).  De naleving van de genoemde plicht houdt daarentegen geen verband met de
inhoudelijke juridische of feitelijke correctheid van de tot uitdrukking gebrachte motieven. Bij
lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud verzoeker het genoemde
inzicht verschaft en hem aldus toelaat de bedoelde nuttigheidsafweging te maken. Uit het
door verzoeker neergelegde verzoekschrift blijkt trouwens dat verzoeker zowel de feitelijke,
als de juridische overwegingen kent. Daar waar verzoeker stelt dat hij er het raden naar heeft
wat onder de bewoordingen “Betrokkene voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van
gezinshereniging als bloedverwant in de nederdalende lijn. Betrokkene beschikt over
voldoende eigen inkomsten uit pensioen” wordt bedoeld, kan verzoeker niet gevolgd worden.
Uit de verdere uiteenzetting van het middel blijkt duidelijk dat verzoeker begrepen heeft dat het
kernpunt van de discussie is dat hij niet heeft aangetoond ten laste te zijn. Verzoeker geeft
een volledige uiteenzetting over wat tenlasteneming volgens hem inhoudt. Verzoeker heeft
wel degelijk een verweer gevoerd, zodat het doel dat met het bestaan van de formele
motiveringsplicht beoogd wordt, is bereikt.

Uit de uiteenzetting van het middel blijkt echter dat verzoeker van oordeel is dat de motieven
van de bestreden beslissing niet afdoende zijn. Aldus zal het middel verder onderzocht
worden vanuit het oogpunt van de schending van de materiële motiveringsplicht.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële
motiveringsplicht, niet bevoegd om 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 (R.v.St., nr. 166.860 van 17 januari
2007, R.v.St., nr. 101.624 van 7 december 2001).

Verzoeker betwist niet dat hij financieel niet ten laste is van zijn moeder, maar stelt dat
tenlasteneming niet alleen financieel te beschouwen is, dat er ook rekening dient te worden
gehouden met andere elementen (ziekte, zorg,…). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
wijst erop dat het begrip "ten laste van" in de taalkundige betekenis wordt omschreven als
"voor rekening van, op kosten van", zoals blijkt uit "Van Dale - Groot Woordenboek der
Nederlandse taal", hetgeen erop wijst dat dit begrip eerder een financiële betekenis heeft
(R.v.St., nr. 155.694, 1 maart 2006). Verzoeker kan niet overtuigen met de loutere bewering
dat dit begrip een ruimere betekenis heeft dan het "financiële". Uit de bespreking van het
eerste middel is duidelijk gebleken dat verzoeker niet heeft aangetoond ten laste te zijn van
zijn moeder, waardoor hij niet kan stellen dat artikel 40, § 6 van de Vreemdelingenwet zonder
meer op hem van toepassing is.

Het motief dat verzoeker niet voldoet aan de voorwaarden om te genieten van het recht op
gezinshereniging als bloedverwant in de nederdalende lijn daar hij eigen inkomsten uit eigen
pensioen geniet is een determinerend motief, in de zin dat het de bestreden beslissing op
zichzelf kan dragen. De kritiek van verzoeker ten aanzien van het motief van de bestreden
beslissing met betrekking tot de schending van de openbare orde betreft aldus een kritiek op
een overtollig motief. 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 aangetoond.
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Voor zover verzoeker de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aanvoert, wijst de Raad
voor vreemdelingenbetwistingen erop dat het zorgvuldigheidsbeginsel inhoudt dat de
gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken zijn beslissing zorgvuldig dient voor te
bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit voormelde bespreking blijkt dat dit in
casu is geschied. Verzoeker toont geenszins het tegendeel aan. Een schending van het
zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aangetoond.

Het tweede middel is ongegrond.

In een derde middel voert verzoeker de schending 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: EVRM).

Verzoeker betoogt dat artikel 8 EVRM zowel het feitelijke als het juridische gezin beschermt.
Het begrip gezinsleven uit artikel 8 EVRM beperkt zich niet alleen tot gezinnen die op het
huwelijk zijn gebaseerd, maar kan ook andere feitelijke relaties omvatten. Verder stelt
verzoeker dat artikel 8 EVRM wel degelijk een verblijfsrecht impliceert. Hij verwijst te dien
einde naar het arrest Berrebah van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Tot slot
stelt verzoeker dat hij samenleeft met zijn moeder en door zijn verblijfstitel kan omgaan met
zijn kinderen.

De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk “zonder bevel om het grondgebied te verlaten”.
Bijgevolg heeft de bestreden beslissing niet tot gevolg dat verzoeker van zijn moeder en
kinderen gescheiden zal worden en geen gezinsleven meer zal kunnen hebben. In zijn
repliekmemorie erkent verzoeker dat hij geen bevel heeft gekregen, maar benadrukt dat hij
geen normaal gezinsleven zal kunnen leiden. Zo zal hij nooit met zijn kinderen op vakantie
naar het buitenland kunnen gaan. Verzoeker kan niet worden gevolgd. Artikel 8 EVRM kan niet
worden uitgelegd als zou er in hoofde van de overheid een algemene verplichting bestaan om
een vreemdeling op haar grondgebied te gedogen. Verzoeker kan niet dienstig verwijzen naar
het arrest Berrebah. In deze zaak waren de feitelijke omstandig-heden geheel anders. Zo had
de vader wel degelijk een bevel om het grondgebied te verlaten gekregen en kon de vader
geen regelmatig contact meer met zijn minderjarig kind onderhouden, hetgeen in casu niet
het geval is. Bovendien wordt nergens in het arrest Berrebah gesteld dat artikel 8 EVRM een
verblijfsrecht impliceert. Dit is een deductie die verzoeker zelf maakt.

Verzoeker is onderworpen aan artikel 40, §6, Vreemdelingenwet en diende aldus aan te tonen
dat hij ten laste is van de Belgische ascendent. Uit de bespreking van het eerste en tweede
middel is duidelijk gebleken dat verzoeker niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 40, § 6
van de Vreemdelingenwet. Een rechtmatige toepassing van de Vreemdelingenwet kan geen
schending van het privéleven inhouden en dus evenmin van artikel 8 EVRM (R.v.St., nr.
157.953, 26 april 2006, R.v.St., nr. 130.936, 30 april 2004). Artikel 40 van de
Vreemdelingenwet staat het recht op gezinsleven geenszins in de weg, maar heeft precies
tot doel een wettelijk kader te scheppen binnen hetwelk het in artikel 8 EVRM vervatte recht
kan worden uitgeoefend (R.v.St, nr. 140.105, 2 februari 2005). Een schending van artikel 8
EVRM wordt geenszins aangetoond.

Het derde middel is ongegrond.

In een vierde middel voert verzoeker de schending aan van het evenredigheidsbeginsel.

Verzoeker betoogt dat de nadelige gevolgen van een besluit voor de belanghebbende niet
onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. Verzoeker is
van oordeel dat de bestreden beslissing niet in evenredigheid staat met de nadelen die
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verzoeker uit de beslissing ondervindt. Door de bestreden beslissing moet hij het Belgisch
grondgebied verlaten, kan hij niet meer voor zijn moeder zorgen en geen omgangsrecht meer
hebben met zijn kinderen.

In tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt heeft de bestreden beslissing niet tot gevolg dat
hij het Belgisch grondgebied moet verlaten, niet meer voor zijn moeder zal kunnen zorgen en
geen omgangsrecht meer met zijn kinderen zal hebben, aangezien de bestreden beslissing
uitdrukkelijk vermeldt “zonder bevel om het grondgebied te verlaten”. Verzoeker toont niet aan
dat de nadelen van het bestreden besluit niet in verhouding staan met de doelen die het
besluit moeten dienen. Een schending van het evenredigheidsbeginsel wordt niet
aangetoond.

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 negenentwintig februari
twee-duizend en acht door:

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

dhr. T. LEYSEN,    toegevoegd griffier.

De griffier,  De voorzitter,

 T. LEYSEN.  J. CAMU.


