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 nr. 111 313 van 4 oktober 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 19 februari 2013 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 23 

januari 2013 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 20). 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 26 februari 2013 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 9 juli 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 augustus 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. HOOYBERGHS, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat M. DUBOIS, 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. Op 23 juli 2012 dient verzoekster een aanvraag in om een verblijfskaart van familielid van een 

burger van de Unie, in functie van de gezinshereniging met haar echtgenoot van Nederlandse 

nationaliteit. 

 

1.2. Op 23 januari 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris van Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) een beslissing houdende 
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de weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten 

Verzoekster wordt hiervan in kennis gesteld op 24 januari 2013. Dit is de bestreden beslissing waarvan 

de motieven luiden als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5
de

 lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de 

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 23.07.2012 werd 

ingediend door: 

Naam: Y. 

Voorna(a)m(en): N.Y. 

Nationaliteit: Irakese 

Geboortedatum: (…) 

Geboorteplaats: (…) 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (…) 

om de volgende reden geweigerd: 

De betrokkene heeft niet binnen de gestelde termijn aangetoond dat zij zich in de voorwaarden bevindt 

om te genieten van het recht op verblijf van meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid 

van een burger van de Unie. 

Overwegende dat de aanvraag voor een visum type D op datum van 18/10/2011 geweigerd door de 

Visadienst van de dienst Vreemdelingenzaken op basis van de volgende motieven: 

‘Op 26/06/2011 werd via de Belgische diplomatieke post in Amman een visumaanvraag 

gezinshereniging ingediend op naam van Y.N., geboren op (…) van Iraakse nationaliteit, om haar 

echtgenoot in België, K.I., geboren op (…) van Nederlandse nationaliteit; in België te vervoegen. 

Ter staving van deze visumaanvraag werd een huwelijksakte voorgelegd, waaruit blijkt dat betrokkenen 

op 11/11/2009 in het huwelijk getreden zijn. 

Overwegende dat artikel 27 van het wetboek van Internationaal privaatrecht stelt dat een buitenlandse 

authentieke akte in België erkend wordt zonder dat een beroep moet worden gedaan op enige 

procedure indien haar rechtsgeldigheid wordt vastgesteld krachtens deze wet toepasselijk recht, en 

meer bepaald met inachtneming van de artikelen 18 en 21. 

Overwegende dat artikel 21 bepaalt: ' De toepassing van een bepaling uit het door deze wet 

aangewezen buitenlands recht wordt geweigerd voor zover zij tot een resultaat zou leiden dat kennelijk 

onverenigbaar is met de openbare orde. 

Overwegende dat volgens artikel 46 van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht de voorwaarden 

voor de geldigheid van het huwelijk voor elk van de echtgenoten bepaald worden door het recht van de 

staat waarvan hij bij de voltrekking van het huwelijk de nationaliteit heeft; 

Overwegende dat artikel 146 bis van het burgerlijk wetboek een bepaling van openbare orde is en 

bepaalt dat er een geen huwelijk is wanneer, ondanks de gegeven formele toestemmingen tot het 

huwelijk, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens een van de echtgenoten 

kennelijk niet gericht is op het totstandbrengen van een duurzame levensgemeenschep, maar enkel op 

het bekomen van een verblijfsrechterlijk voordeel dat verbonden is aan de staat van gehuwde. 

Overwegende dat uit het administratieve dossier bij de Dienst Vreemdelingenzaken de volgende 

elementen aan het licht gekomen zijn: 

Tussen betrokkenen bestaat een leeftijdsverschil van 16jaar, wat we eerder groot kunnen noemen. 

De families van betrokkenen zouden elkaar goed kennen gezien zij van dezelfde stam afkomstig zijn. 

De mogelijkheid bestaat dan ook dat het huwelijk door beide families werd gearrangeerd. 

De heer K.I. vestigde zich in november 2010 in België, de mogelijkheid bestaat dat hij zich hier vestigde 

met als doel de strengere Nederlandse wetgeving aangaande gezinshereniging te omzeilen. 

Op 03/07/2011 werd door mevrouw V.h.H.F., van Nederlandse nationaliteit, klacht ingediend tegen de 

heer K.I. en dit omwille van opzettelijke slagen en verwondingen, aan de echtgenoot of de persoon met 

wie verdachte samenleeft of samengeleefd heeft, en er een duurzame affectieve en seksuele relatie 

heeft of gehad heeft. 

Uit het proces verbaal dat door de lokale politie van Turnhout wer opgemaakt, bleek dat de politie 

aangesproken werd door mevrouw V.h.H., die aanwezig was in het appartement van de heer K.I., toen 

de politie een bijkomende controle naar aanleiding van de inschrijving van een vreemdeling deed. 

Mevrouw v.d.H. verklaarde dat zij haar vriend K.I., met wie ze al 3,5 jaar een relatie heeft, kwam 

bezoeken in België. 

Mijnheer zou in de veronderstelling zijn dat mevrouw van den Hof tijdens zijn afwezigheid een relatie 

zou gehad hebben met iemand anders en daarom zou de heer K.I. slagen hebben toegebracht aan 

mevrouw. Uit het pv blijkt ook dat andere bewoners van het appartementsblok hun beklag deden over 

het feit dat de heer K.I. en zijn vriendin meermaals luidruchtige ruzies plaatsvinden. De klacht van 
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mevrouw V.D.H. werd daags nadien ingetrokken, zij zou enkel willen dat haar vriend terug normaal zou 

doen. Echter uit deze pv blijkt duidelijk dat de heer K.I. reeds lange tijd een duurzame relatie onderhoudt 

met mevrouw V.D.H. Deze werd zelf geslagen omdat mijnheer K. jaloers zou zijn terwijl hij zelf in 

november 2009 in Irak is gaan trouwen met de visumaanvraagster. 

Overwegende dat de administratie eraan gehouden is een beslissing te nemen binnen een redelijke 

termijn; Overwegende dat de thans voorhanden zijnde elementen op voldoende wijze aantonen dat het 

doel van dit huwelijk er niet in bestaat een duurzame relatie op te richten, maar wel dat er in casu 

voldoende elementen voorhanden zijn die duiden op het feit dat de ware reden van dit huwelijk erin 

hoofde van minstens een van de partijen niet in bestaat een duurzame levensgemeenschap te stichten, 

doch enkel tot doel heeft het verstrekken van een verblijfsrechterlijk voordeel voor de vrouw op basis 

van haar status als echtgenote. 

In het licht van hogervermelde elementen is DVZ van mening dat hogervermelde wetsartikelen hier van 

toepassing zijn. 

Overwegende daarenboven dat volgens artikel 46 van het wetboek internationaal privaatrecht de 

voorwaarden omtrent de validiteit van het huwelijk worden vastgelegd, voor ieder van de echtgenoten, 

door de wet van het land waarvan betrokkene de nationaliteit heeft op het moment van het huwelijk. 

Overwegende dat voor de Iraakse onderdanen, een van de voorwaarden die op straffe van nietigheid 

zijn voorgeschreven om een huwelijk te mogen aangaan, is dat zij de leeftijd van 18jaar dienen bereikt 

te hebben. Aangezien uit volgende elementen blijkt dat de visumaanvraagster op het moment van het 

huwelijk 17 jaar was. Aangezien daarenboven het ontbreken van de toestemming tot huwelijk voor een 

minderjarige door de ouders of bevoegde instanties in Irak; 

Betrokkene kan zich bijgevolg niet beroepen op de richtlijnen van artikel 40bis van de wet van 

15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van 

vreemdelingen gewijzigd door de wet van 25/04/2007, van kracht geworden op 01/08/2008;’ 

Niettegenstaande dit kwam betrokkene met een visum type C afgeleverd door een derde Schengenland 

op 04/06/2012 naar ons land en diende zij op 23/07/2012 een aanvraag gezinshereniging in. 

Op 21/01/2013 gaf het parket van Turnhout negatief advies inzake het huwelijk omwille van de volgende 

redenen: 

Het leeftijdsverschil van 16 jaar. 

Het gearrangeerd karakter van het huwelijk. Beide families zouden elkaar goed kennen omdat ze van 

dezelfde stam afkomstig zijn. 

Het feit dat de man zich in november 2010 kwam vestigen vanuit Nederland met de bedoeling om de 

strengere Nederlandse wetgeving inzake de gezinshereniging te omzeilen, te meer daar de registratie 

van het huwelijk werd geweigerd door de ambtenaar van de burgerlijke stand te ’s Gravenshage. 

Het feit dat de man reeds tijdens het huwelijk met Y. een relatie onderhield met een zekere V.h.H.F. De 

man zou met deze vrouw een duurzame relatie gehad hebben van 3,5 jaar. V.h.H. diende tegen K. een 

klacht in wegens slagen en verwondingen. K. doet deze relatie af als een seksrelatie. 

Het feit dat het visum gezinshereniging voor de vrouw werd afgewezen wegens vermoedens van 

schijnhuwelijk, maar dat zij, ondanks die weigering, op oneigenlijke wijze, te weten via een visum kort 

verblijf, toch naar België kwam en op die manier een verblijfsrecht tracht te bekomen.’ 

Gezien al deze feiten wordt het verblijfsrecht aan betrokkene geweigerd. 

Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen 30 dagen.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

De Raad merkt op dat overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid van de vreemdelingenwet, de Raad 

uitspraak doet op basis van de synthesememorie behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en 

van de middelen betreft. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekster voert in een eerste middel in haar synthesememorie de schending aan van de artikelen 

40bis 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: vreemdelingenwet) en van artikel 52 van het 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenbesluit).  

Het middel wordt als volgt uiteengezet: 

 

“EERSTE MIDDEL: 
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SCHENDING VAN ARTIKEL 40bis EN 42 VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 BETREFFENDE 

DE TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED, HET VERBLIJF, DE VESTIGING EN DE VERWIJDERING 

VAN VREEMDELINGEN, 

EN 

SCHENDING VAN ARTIKEL 52 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 OKTOBER 1981 

BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED, HET VERBLIJF, DE VESTIGING EN DE 

VERWIJDERING VAN VREEMDELINGEN 

In het eerste middel werd in het verzoekschrift tot nietigverklaring de schending van artikel 40bis 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 vermeld als ‘Vreemdelingenwet’) ingeroepen, alsmede de 

schending van artikel 52 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna vermeld als ‘ 

Vreemdelingenbesluit’). 

Artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit luidt als volgt: 

“(…) 

§ 4 Indien het familielid alle vereiste documenten heeft overgemaakt, maakt het gemeentebestuur de 

aanvraag over aan de gemachtigde van de minister. 

Indien de Minister of zijn gemachtigde het verblijfsrecht toekent of als er geen enkele beslissing is 

genomen binnen de termijn bepaald bij artikel 42, van de wet, geeft de burgemeester of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling een ‘‘verblijfkaart van een familielid van een burger van de Unie ” 

overeenkomstig het model van bijlage 9 af (...). " 

Artikel 52, §4, lid 2 van het Vreemdelingenbesluit verwijst inzake de termijn naar artikel 42 van de 

Vreemdelingenwet. Dit artikel 42 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

“§ 1 Het recht op een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk wordt zo snel mogelijk en ten 

laatste zes maanden volgend op de datum van aanvraag zoals bepaald in § 4, tweede lid, erkend aan 

de burger van de Unie en zijn familieleden onder de voorwaarden en voor de duur door de Koning 

bepaald overeenkomstig de Europese verordeningen en richtlijnen. Bij de erkenning wordt rekening 

gehouden met het geheel van de elementen van het dossier. 

De dag van de aanvraag is de eerste dag van de termijn van zes maanden. De dies a quo dient te 

worden meegerekend. Aldus dient artikel 42 Vreemdelingenwet en artikel 52 Vreemdelingenbesluit te 

worden begrepen in die zin dat de overheid beschikt over een termijn van zes maanden, die een 

aanvang neemt de dag van de aanvraag. 

Verzoeksters aanvraag tot verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie dateert van 23 

juli 2012. 

Er bestaat geen discussie over de datum van de bestreden beslissing, zijnde 23 januari 2013. Ze is 

gedateerd op 23 januari 2013 en werd aan het gemeentebestuur meegedeeld op dezelfde datum (zie 

ook datum van faxverzending die bovenaan de bestreden beslissing vermeld wordt). 

Vermits 23 juli 2012 de eerste dag vormde van de termijn van 6 maanden, diende de beslissing van de 

minister of zijn gemachtigde te worden genomen uiterlijk op 22 januari 2013. 

De mededeling op 23 januari 2013 is buiten de termijn van 6 maanden. Aldus kon opzichtens 

verzoekster geen beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten worden genomen en diende aan verzoekster een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie te worden afgegeven. 

Verwerende partij stelt in haar nota louter dat verzoekster het verkeerd voor heeft. Enig argument wordt 

evenwel niet gegeven. 

Conclusie is dat artikel 40bis en 42 van de Vreemdelingenwet en artikel 52 van het 

Vreemdelingenbesluit worden geschonden. 

Het middel is gegrond.” 

 

3.2. Artikel 42, § 1 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1. Het recht op een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk wordt zo snel mogelijk en ten 

laatste zes maanden volgend op de datum van aanvraag zoals bepaald in § 4, tweede lid, erkend aan 

de burger van de Unie en zijn familieleden onder de voorwaarden en voor de duur door de Koning 

bepaald overeenkomstig de Europese verordeningen en richtlijnen. Bij de erkenning wordt rekening 

gehouden met het geheel van de elementen van het dossier.” (eigen onderlijning) 

 

Artikel 52, § 4, lid van het vreemdelingenbesluit luidt als volgt: 

 

“§ 4.- Indien het familielid alle vereiste documenten heeft overgemaakt, maakt het gemeentebestuur de 

aanvraag over aan de gemachtigde van de minister. 
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Indien de Minister of zijn gemachtigde het verblijfsrecht toekent of als er geen enkele beslissing is 

genomen binnen de termijn bepaald bij artikel 42, van de wet, geeft de burgemeester of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling een « verblijfkaart van een familielid van een burger van de Unie» 

overeenkomstig het model van bijlage 9 af.” 

 

3.3. Verzoekster wijst op de bepalingen van artikel 42 van de vreemdelingenwet en artikel 52 van het 

vreemdelingebesluit en stelt dat de gemachtigde ten laatste op 22 januari een beslissing betreffende 

haar aanvraag diende te nemen. De bestreden beslissing van 23 januari kon volgens verzoekster dan 

ook niet meer genomen worden. Er diende haar in tegendeel een verblijfskaart afgeleverd te worden. 

 

3.4. De Raad stelt vast dat artikel 42, §1 van de vreemdelingenwet bepaalt dat de gemachtigde ten 

laatste zes maanden ‘volgend op’ de datum van de aanvraag een beslissing moet nemen. Volgens Van 

Dale, Groot woordenboek ter Nederlandse taal betekent “volgend”  “erna komend”. De woorden 

‘volgend op’ in artikel 42, § 1 van de vreemdelingenwet wijzen er dus op dat deze termijn van zes 

maanden pas een aanvang neemt op de dag na de datum van de aanvraag, in casu dus op 24 juli 2013. 

De gemachtigde kon dan ook tot en met 23 juli 2013 een beslissing nemen over de aanvraag van 

verzoekster. Nu de bestreden beslissing dateert van 23 juli 2013, stelt de Raad vast dat deze nog 

binnen de wettelijk vastgelegde termijn werd genomen. 

 

Ten overvloede merkt de Raad op dat de aanvraag van de verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie (bijlage 19ter) van verzoekster van 23 juli 2012 uitdrukkelijk vermeldt dat 

verzoekster ‘ten laatste binnen de zes maanden, namelijk op 23 januari 2013 uitgenodigd [zal] worden 

zich opnieuw bij het gemeentebestuur aan te bieden ten einde zich de beslissing aangaande de 

aanvraag van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie te laten betekenen’. Hieruit 

blijkt dat verzoekster ervan op de hoogte was dat 23 januari 2013 de uiterste datum was waarop de 

bestreden beslissing kon genomen worden. 

 

Een schending van de artikelen 40bis en 42 van de vreemdelingenwet noch van artikel 52 

vreemdelingenbesluit wordt aangetoond.  

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

3.5. In een tweede middel voert de verzoekster de schending aan van artikel 40bis van de 

vreemdelingenwet, van de motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Het middel wordt als volgt uiteengezet: 

 

“TWEEDE MIDDEL: 

SCHENDING VAN ARTIKEL 40bis VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 BETREFFENDE DE 

TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED, HET VERBLIJF, DE VESTIGING EN DE VERWIJDERING 

VAN VREEMDELINGEN, 

EN 

SCHENDING VAN DE MOTIVERINGSPLICHT EN HET ZORGVULDIGHEIDSBEGINSEL ALS 

ALGEMENE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR 

Het tweede middel wordt genomen uit de schending van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet en de 

schending van twee algemene beginselen van behoorlijk bestuur, namelijk de materiële 

motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Eerste onderdeel 

De bestreden beslissing vermeldt geen enkele wettelijke grondslag. 

De enige normerende bepaling die wordt geciteerd is artikel 52, §4, 5
de

 lid van het 

Vreemdelingenbesluit, dat louter bepaalt dat wanneer het verblijfsrecht niet erkend wordt, kennis wordt 

gegeven door middel van bijlage 20. 

Er is geen rechtgrond voor de bestreden beslissing, minstens wordt deze niet vermeld. 

Verwerende partij stelt dat de bestreden beslissing uitdrukkelijk verwijst naar artikel 52, §4, 5
de

 lid van 

het Vreemdelingenbesluit. Zoals hoger vermeld, kan dit niet beschouwd worden als rechtsgrond voor de 

bestreden beslissing. 

Verder stelt verwerende partij dat de bestreden beslissing zich beroept op de inhoud van een eerdere 

beslissing waarbij een visum werd geweigerd en waarbij uitdrukkelijk wordt verwezen naar artikel 40bis 

Vreemdelingenwet en artikel 146bis Burgerlijk Wetboek. Zoals wordt aangetoond onder het tweede 

onderdeel van dit middel, wordt niet verduidelijkt wat de huidige relevantie is van de beslissing over de 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

visumaanvraag, die dateert van meer 15 maanden voordien. Deze beslissing wordt louter vermeld, 

zonder meer. Er kan niet gesteld worden dat de bestreden beslissing er zich op beroept. 

Bovendien neemt dit niet weg dat de huidige beslissing een rechtsgrond dient te hebben en dat deze 

expliciet moet vermeld worden. Dit is duidelijk niet gebeurd in de bestreden beslissing. 

Tweede onderdeel 

De bestreden beslissing verwijst enerzijds naar een beslissing van 18 oktober 2011 omtrent een 

visumaanvraag, anderzijds verwijst zij naar een advies van de Procureur des Konings te Turnhout. De 

motivering wordt op geen enkele wijze geconcretiseerd naar de huidige aanvraag van verzoekster die zij 

23 juli 2012 heeft ingediend tot het bekomen van een verblijfskaart van een familielid van een burger 

van de Unie als echtgenote van een EU- onderdaan. 

 De beslissing van 18 oktober 2011 omtrent de visumaanvraag. 

Deze eerder genomen beslissing wordt in de bestreden beslissing integraal geciteerd, maar er wordt 

niet verduidelijkt wat de huidige relevantie hiervan is of wat de actualiteit van deze beslissing - die 

dateert van meer 15 maanden voordien - is. 

De beslissing van 18 oktober 2011 wordt louter vermeld zonder meer. De bestreden beslissing maakt 

niet duidelijk of de gegevens hiervan nog actuele waarde hebben en of ze relevant zijn bij de 

beoordeling van de huidige aanvraag van verzoekster. 

 Het advies van de Procureur des Konings te Turnhout van 21 januari 2013. 

Dit advies betreft het huwelijk van verzoekster met de heer A.K.I. Het betreft, luidens de bewoordingen 

van de bestreden beslissing zelf, niet de aanvraag van verzoekster tot een verblijfskaart. 

Anderzijds vermeldt de bestreden beslissing zelfs niet of dit advies wordt bij getreden. 

Volgens verwerende partij zou uit het geheel van de motivering blijken dat het verblijfsrecht aan 

verzoekster wordt geweigerd omdat haar huwelijk geacht wordt een schijnhuwelijk te zijn. 

Welnu, dit valt niet te lezen in de bestreden beslissing. De eerder genomen beslissing van 18 oktober 

2011 en het advies van de Procureur des Konings worden vermeld, maar worden niet bijgetreden, 

geactualiseerd, geconcretiseerd op de huidige situatie van verzoekster zodat absoluut niet kan worden 

gesteld dat uit het geheel van de motivering zou blijken dat het verblijfsrecht aan verzoekster wordt 

geweigerd omdat haar huwelijk geacht wordt een schijnhuwelijk te zijn. 

Conclusie is dat de bestreden beslissing niet meer is dan een samenraapsel van een eerder genomen 

beslissing over een visumaanvraag en een advies, zonder enige eigen motivering, zonder een concrete 

actuele beoordeling toegespitst op de situatie van verzoekster en haar huidige aanvraag. 

Het valt trouwens op dat de bestreden beslissing vol staat met schrijf- en tikfouten. 

Elke administratieve beslissing moet gedragen worden door motieven die in rechte aanvaardbaar zijn en 

feitelijk juist zijn. De ingeroepen motieven moeten in feite en in rechte aanwezig zijn, pertinent zijn en de 

beslissing kunnen verantwoorden. 

Hieraan voldoet de bestreden beslissing geheel niet. 

Derde onderdeel 

Op 19 december 2012 werd het eerste kind van verzoekster en haar echtgenoot geboren, (zie stuk 5). 

Verzoekster heeft bij haar aanvraag reeds medische stukken voorgelegd waaruit bleek dat ze zwanger 

was en dat de voorziene bevallingsdatum in december 2012 zou zijn. 

Verzoekster heeft tevens de geboorteakte voorgelegd. 

De bestreden beslissing dateert van 23 januari 2013, terwijl het kind van verzoekster en haar 

echtgenoot geboren werd meer dan een maand voordien. 

De gemachtigde van de staatssecretaris heeft in de bestreden beslissing geheel geen rekening 

gehouden met dit gegeven. 

Aldus heeft hij niet zorgvuldig gehandeld. Verwerende partij merkt op dat de geboorte van het kind haar 

niet ter kennis was gebracht. Welnu, uit bovenstaande gegevens blijkt dat verwerende partij op de 

hoogte had moeten zijn, en alleen reeds door het attest met betrekking tot de zwangerschap als 

zorgvuldig handelend bestuur verder navraag had dienen te doen. 

De bestreden beslissing is kennelijk onredelijk door geen rekening te houden met de geboorte van het 

kind van verzoekster en haar echtgenoot. 

Opdat aan de motiveringsplicht wordt voldaan, dienen de motieven kenbaar, juist en draagkrachtig te 

zijn en de beslissing effectief rechtens te kunnen dragen en verantwoorden. 

De materiële motiveringsplicht evenals de zorgvuldigheidsplicht wordt geschonden. 

Verwerende partij stelt dat het middel dat verzoekster opwerpt niet voldoende zou toegelicht zijn en om 

die reden als onontvankelijk zou moeten beschouwd worden. 

Dit is volstrekt onjuist. Verzoekster heeft haar middel in het verzoekschrift tot nietigverklaring uitgebreid 

toegelicht en aan de hand van drie onderdelen verduidelijkt waarom in de bestreden beslissing artikel 

40bis van de Vreemdelingenwet, de motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden 

worden. 
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Uit de replieken van verwerende partij (zie haar nota met opmerkingen) blijkt dat zij de inhoud van het 

middel heeft begrepen.” 

 

3.6. 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 heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

 

Verzoekster voert aan dat de bestreden beslissing geen wettelijke grondslag vermeldt, nu enkel 

verwezen wordt naar artikel 52, §4, vijfde lid van het vreemdelingenbesluit 

 

Artikel 52, §4, vijfde lid van het Vreemdelingenbesluit bepaalt: 

 

“Indien de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf niet erkent, wordt het familielid van deze 

beslissing kennis gegeven door afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 20, dat 

desgevallend een bevel om het grondgebied te verlaten bevat. Het attest van immatriculatie wordt 

ingetrokken.” 

 

Waar dit artikel aangeeft dat de gemachtigde een bijlage 20 aflevert wanneer het verblijfsrecht niet 

erkend wordt, blijkt duidelijk op welke rechtsgrond de bestreden beslissing gebaseerd is. Bovendien 

wordt in de bestreden beslissing onder meer verwezen naar de beslissing van 18 oktober 2011 waarbij 

aan verzoekster een visum type D geweigerd wordt en expliciet aangegeven wordt dat verzoekster “zich 

bijgevolg niet [kan] beroepen op de richtlijnen van artikel 40bis van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (…)”. 

 

Nu verzoekster bovendien zelf de schending van artikel 40bis van de vreemdelingenwet aanvoert, kan 

ze dan ook niet dienstig betogen dat ze niet weet welke wetsbepaling op haar van toepassing is. 

 

3.7. De Raad stelt vast dat verzoekster de juridische en feitelijke motieven die aan de grondslag liggen 

van de bestreden beslissingen kent nu ze deze aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt in een 

middel, zodat voldaan is aan de formele motiveringsplicht. Het middel dient derhalve vanuit het oogpunt 

van de materiële motiveringsplicht behandeld te worden. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd 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 (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

De Raad wijst er op dat het zorgvuldigheidbeginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen 

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 

2007, nr. 167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954).  

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de administratie bij het nemen van een 

beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

3.8. Verzoekster voert aan dat in de bestreden beslissing wordt verwezen naar de beslissing van 18 

oktober 2011 omtrent de visumaanvraag en het advies van de Procureur des Konings van Turnhout van 

21 januari 2013, evenwel zonder deze te betrekken bij de motivering van de huidige bestreden 

beslissing. Bovendien staat de bestreden beslissing volgens verzoekster vol met schrijf- en tikfouten. 

 

3.9. Vooreerst wenst de Raad op te merken dat schrijf- en tikfouten materiële fouten betreffen die geen 

afbreuk doen aan de inhoud van de bestreden beslissing. Verzoekster toont niet aan dat ze door deze 

materiële fouten in haar belangen geschaad werd. 

 

3.10. De beslissing van 18 oktober 2011 betreft een visumaanvraag van verzoekster, en heeft als 

besluit: “Aangezien uit volgende elementen blijkt dat de visumaanvraagster op het moment van het 
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huwelijk 17 jaar was. Aangezien daarenboven het ontbreken van de toestemming tot huwelijk voor een 

minderjarige door de ouders of bevoegde instanties in Irak; 

Betrokkene kan zich bijgevolg niet beroepen op de richtlijnen van artikel 40bis van de wet van 

15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van 

vreemdelingen gewijzigd door de wet van 25/04/2007, van kracht geworden op 01/08/2008;” 

 

Op 21 januari 2013 gaf het parket van Turnhout een negatief advies inzake het huwelijk van 

verzoekster, waarbij niet alleen wordt gewezen op het feit dat het visum gezinshereniging van 

verzoekster indertijd werd afgewezen wegens vermoedens van schijnhuwelijk maar ook op andere 

verscheidene andere elementen, zoals het leeftijdsverschil en het ‘gearrangeerd karakter’, en recente 

elementen, zoals het onderhouden van een andere ‘seksrelatie’ tijdens het huwelijk, die de actuele 

waarde van de beoordeling van 18 oktober 2011 bevestigen en benadrukken.  

 

De Raad stelt vast dat het geheel van de beslissing pertinente motieven bevat die erop wijzen dat er in 

2011 sprake was van een schijnhuwelijk waardoor de visumaanvraag van verzoekster verworpen werd, 

dat verzoekster vervolgens toch naar België gekomen is en dat er in 2013 nog steeds sprake is van een 

schijnhuwelijk. Het advies van het parket dateert van twee dagen voor de bestreden beslissing. Het 

betoog van verzoekster als zou het advies niet worden “bijgetreden, geactualiseerd, geconcretiseerd op 

de huidige situatie van verzoekster zodat absoluut niet kan worden gestel dat uit het geheel van de 

motivering zou blijken dat het verblijfsrecht aan verzoekster wordt geweigerd omdat haar huwelijk 

geacht wordt een schijnhuwelijk te zijn” houdt dan ook geen stand. 

 

De beslissing van 18 oktober en het advies van 21 januari 2013 zijn coherente en dragende motieven 

voor de bestreden beslissing. 

 

3.11. Waar verzoekster aanvoert dat ze bij haar aanvraag voor een verblijfskaart medische stukken 

heeft voorgelegd waaruit zou blijken dat ze zwanger was en dat de voorziene bevallingsdatum in 

december 2012 zou zijn, dient de Raad op te merken dat dit niet blijkt uit het administratief dossier en 

dat verzoekster dit evenmin aantoont. Wel bevindt zich daarin een attest van geboorte op naam van K.I., 

H., zoon van verzoekster, met als geboortedatum 19 december 2012, doch dit werd pas aan de 

gemachtigde voorgelegd op 25 januari 2013. 

 

De Raad wenst te benadrukken dat de regelmatigheid van een administratieve beslissing dient 

beoordeeld te worden in functie van de gegevens en elementen waarover het bestuur ten tijde van het 

nemen van zijn beslissing kennis had of kon beschikken om deze beslissing te nemen. Wanneer de 

Raad als annulatierechter een administratieve beslissing aan de wet toetst treedt hij niet op als rechter 

in hoger beroep die op aanvraag van de rechtzoekende de ware toedracht van de feiten gaat 

beoordelen. Hij onderzoekt enkel of de gemachtigde in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane vaststelling van feiten en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn welke met die 

vaststelling onverenigbaar zijn. In het kader van een marginale toetsing wordt de aangeklaagde 

onwettigheid slechts dan gesanctioneerd wanneer daarover geen redelijke twijfel kan bestaan, m.a.w. 

wanneer de beslissing kennelijk onredelijk is.  

 

Nu uit het administratief dossier blijkt dat het attest van geboorte pas aan de gemachtigde werd 

voorgelegd op 25 januari 2013, twee dagen na de bestreden beslissing, kon de gemachtigde met dit 

attest dan ook geen rekening houden bij het nemen van de bestreden beslissing. 

 

Daargelaten de vraag of de gemachtigde op het moment van de bestreden beslissing diende op de 

hoogte te zijn van het feit dat verzoekster een kind heeft, wijst de Raad er nog op dat de bestreden 

beslissing een aanvraag voor een verblijfskaart als echtgenote van een burger van de Unie betreft. De 

gemachtigde diende dan ook na te gaan of verzoekster voldoet aan de voorwaarden van artikel 40bis 

van de vreemdelingenwet die betrekking hebben op haar familiale band met de burger van de Unie die 

ze wenst te vervoegen, in casu haar echtgenoot K. 

 

De geboorte van haar zoon doet geen afbreuk aan de vaststelling van de gemachtigde dat er sprake is 

van een schijnhuwelijk en dat verzoekster niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 40bis van de 

vreemdelingenwet, waardoor haar aanvraag voor een verblijfskaart afgewezen werd. Verzoekster toont 

niet aan dat de gemachtigde door rekening te houden met de geboorte van haar zoon een andere 

beslissing diende te nemen en aan verzoekster een verblijfskaart diende af te leveren. 

 

De bestreden beslissing steunt op afdoende, ter zake dienende, pertinente en deugdelijke motieven. 
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Een schending van de materiële motiveringsplicht, noch van de zorgvuldigheidsplicht of van artikel 40bis 

van de vreemdelingenwet wordt aangetoond. 

 

De verzoekster heeft geen middelen aangebracht die kunnen leiden tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier oktober tweeduizend dertien door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT M. MAES 


