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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN 
 

ARREST 
 

nr. 5129 van 18 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 Turkse nationaliteit, op 24 september 2007 heeft 
ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 
minister van Binnenlandse Zaken van 2 september 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 nota met opmerkingen. 
 
Gezien de repliekmemorie. 
 
Gelet op de beschikking van 20 november 2007, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 
december 2007. 
 
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 
 
Gehoord de opmerkingen van advocaat E. WIDMAIER, die loco advocaat K. BOSMANS 
verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de 
verwerende partij. 
 
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
 
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak. 
 
Verzoeker is van Turkse nationaliteit en geboren op X te X (Turkije). 
 
Op 23 januari 1995 huwt verzoeker met B.F., van Turkse origine. 
 
Op 15 september 1997 volgt de scheiding van verzoeker en zijn echtgenote B.F. 
 
Op 21 mei 1999 huwt verzoeker met K.N. in Akhisar, Turkije. 
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Op 8 oktober 2001 dient verzoeker een aanvraag in tot visum voor lang verblijf (type D) in 
het kader van een gezinshereniging. 
 
Op 9 januari 2002 wordt een visum toegekend aan verzoeker. 
 
Op 7 maart 2002 dient verzoeker een aanvraag in tot vestiging als echtgenoot van K.N., van 
Belgische nationaliteit. 
 
Op 25 april 2002 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de 
beslissing tot weigering van de vestiging met bevel om het grondgebied te verlaten. 
 
Op 3 juli 2002 dient verzoeker een verzoek tot herziening in tegen de voormelde 
weigeringsbeslissing van 25 april 2002. 
 
Op 29 april 2003 wordt het huwelijk van verzoeker met K.N. nietig verklaard wegens 
schijnhuwelijk door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel. Het beschikkend gedeelte 
van het vonnis wordt op 22 oktober 2004 overgeschreven in het Rijksregister. 
 
Ingevolge de nietigverklaring van het huwelijk van verzoeker wordt het verzoek tot herziening 
van 3 juli 2002 zonder voorwerp. 
 
Op 9 januari 2004 huwt verzoeker te Maasmechelen met D.N., van Belgische nationaliteit. 
 
Op 15 oktober 2004 wordt O.H. geboren als kind van verzoeker en D.N. 
 
Op 19 november 2004 dient verzoeker een aanvraag in tot verkrijgen van de Belgische 
nationaliteit op grond van het feit dat zijn vader de Belgische nationaliteit heeft. 
 
Op 2 februari 2005 dient verzoeker een aanvraag in op grond van artikel 9, 3de lid van de wet 
van 15 december 1980 betreffende de toegang van het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). 
 
Op 8 februari 2005 ontvangt verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten wegens 
schending van de openbare orde. 
 
Op 17 februari 2005 dient verzoeker een beroep tot nietigverklaring in tegen het voormelde 
bevel om het grondgebied te verlaten.  
 
Op 25 februari 2005 verklaart de rechter in kort geding de voormelde vordering ongegrond. 
 
Op 11 april 2005 dient verzoeker een aanvraag in tot vestiging in functie van zijn Belgische 
echtgenote, D.N.. 
 
Op 29 april 2005 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken een 
beslissing tot voorlopig uitstel van de beslissing voor bijkomend onderzoek. 
 
Op 27 juli 2005 wordt bij verzoeker en zijn echtgenote een samenwoonstcontrole gehouden 
door de politie van Maasmechelen. 
 
Op 2 september 2005 weigert de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken 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. Het huwelijk van betrokkene met de 
Belgische ()K.N. werd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel op 29/04/2003 vernietigd als 
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zijnde een schijnhuwelijk. Het beschikkend gedeelte van dit vonnis werd overgeschreven in de 
registers van de burgerlijke stand op 22/10/2004. 
(…)” 
 

Op 16 september 2005 dient verzoeker een verzoek tot herziening in. 
 
Op 8 maart 2006 geeft het Parket van Tongeren een negatief advies inzake het onderzoek 
naar een mogelijk schijnhuwelijk van verzoeker en zijn huidige echtgenote D.N. 
 
Op 10 mei 2007 wordt de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9, 3de lid 
van de Vreemdelingenwet onontvankelijk verklaard. 
 
Op 4 september 2007 wordt verzoeker in kennis gesteld van artikel 230 van de wet van 15 
september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen.  
 
2. Onderzoek van het beroep. 
  
In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 62 van de 
Vreemdelingenwet en van de materiële motiveringsplicht.  
 
De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in het 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. Uit het verzoekschrift 
blijkt dat verzoeker de motieven, namelijk de schending van de openbare orde door 
verzoeker, bespreekt en ze aldus kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht 
in casu bereikt werd.  
 
Ten overvloede merkt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op dat tegelijk de schending 
van de formele én de materiële motiveringsplicht aanvoeren niet mogelijk is. Een gebrek aan 
deugdelijke formele motivering maakt het de betrokkene onmogelijk uit te maken of de 
materiële motiveringsplicht geschonden is. Omgekeerd betekent dit dan ook dat wanneer uit 
de bewoordingen van het verzoekschrift kan worden afgeleid dat in wezen een schending 
van de materiële motiveringsplicht wordt aangevoerd, de verzoekende partij van een 
schending van de formele motiveringsplicht geen schade heeft ondervonden (R.v.St., nr. 
98.937, 19 september 2001). 
 
Wat betreft de schending van de materiële motiveringsplicht voert verzoeker aan dat de  
bestreden beslissing niet op een juiste en juridisch aanvaardbare manier gemotiveerd is. Hij 
stelt vast dat Dienst Vreemdelingenzaken op grond van het materieel motiveringsbeginsel 
rekening dient te houden met alle gegevens van de zaak. Hij poneert dat de huidige familiale 
situatie van verzoeker, meer bepaald de aanwezigheid van een kind en de relatie met zijn 
huidige echtgenote, mevrouw D.N., niet in aanmerking is genomen. Verzoeker concludeert 
dat voormelde gegevens wel degelijk relevant zijn bij de beoordeling van de gegrondheid van 
zijn aanvraag tot vestiging in functie van zijn echtgenote D.N. 
 
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. 101.624 
van 7 december 2001). 
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Uit de bewoordingen van de bestreden beslissing blijkt dat de vestigingsaanvraag van 
verzoeker werd geweigerd omdat zijn tweede huwelijk nietig werd verklaard door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel. 
 
Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 11 april 2005 een 
aanvraag tot vestiging heeft aangevraagd in functie van zijn echtgenote D.N., waarmee hij op 
9 januari 2004 in het huwelijk trad. Dit is zijn derde huwelijk. De aanvraag tot vestiging werd 
door de gemeente Maasmechelen aanvaard. Verzoeker werd ingeschreven in het 
vreemdelingenregister en in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie geldig tot 11 
september 2005. Op 29 april 2005 heeft de gemachtigde van de minister van Binnelandse 
Zaken een beslissing genomen tot voorlopig uitstel van de beslissing voor bijkomend 
onderzoek. In het licht van deze beslissing wordt een onderzoek, meer bepaald een 
samenwoonstcontrole, uitgevoerd op 27 juli 2005 door de politie van Maasland. Uit dit 
verslag van samenwoonst zijn op het eerste gezicht geen negatieve elementen af te leiden. 
Ten overvloede merkt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op dat in het kader van het 
verzoek tot herziening naar aanleiding van de bestreden beslissing opnieuw een 
samenwoonstcontrole werd gevraagd door Dienst Vreemdelingenzaken, en dit op 16 
november 2005. Deze controle werd uitgevoerd op 26 januari 2006. Ook uit dit verslag van 
samenwoonst blijken prima facie geen negatieve elementen.  
 
De nietigverklaring van het tweede huwelijk door de Rechtbank van Eerste aanleg te Brussel 
heeft tot gevolg dat verzoeker zich niet langer kan beroepen op de voordelen die hem op 
grond van dit huwelijk zijn toegekend. Het huwelijk wordt  geacht nooit te hebben 
plaatsgevonden, zodat verzoeker geen vestiging kan doen  gelden in functie van dit huwelijk. 
In casu wordt de vestiging niet gevraagd in functie van zijn tweede huwelijk, maar wel in 
functie van zijn derde huwelijk. Het is dan ook kennelijk onredelijk om na een bijkomend 
onderzoek dat prima facie positief was, vast te stellen dat zelfs geen vestiging kan verkregen 
worden doordat verzoeker reeds de openbare orde heeft geschonden omdat zijn vorig 
huwelijk, wat in het kader van zijn huidig huwelijk niets ter zake doet, nietig werd verklaard 
wegens schijnhuwelijk.  
 
De materiële motiveringsplicht is geschonden. 
 
Het eerste middel is gegrond. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
 
 
Enig artikel. 
 
Vernietigd wordt de beslissing genomen ten aanzien van X door de Dienst 
Vreemdelingenzaken op 2 september 2005 houdende de weigering van de vestiging zonder 
het bevel om het grondgebied te verlaten. 
 
 
Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien december tweeduizend 
en zeven door: 
 
mevr. J. CAMU,    wnd. voorzitter,  
   rechter in vreemdelingenzaken, 
 
dhr. T. LEYSEN,   toegevoegd griffier. 
 
 
 
 De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 T. LEYSEN. J. CAMU. 
 


