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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 12.546 van 13 juni 2008
in de zaak RvV X / II

In zake: X
Gekozen woonplaats: X

tegen:

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse
Zaken, thans de minister van Migratie- en asielbeleid.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oekraïense nationaliteit te zijn, op 18 april
2008 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te
vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken
van 20 maart 2008 tot 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 8 mei 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 juni
2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU.

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. GRYSON, die loco advocaat S. DEPUYDT
verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat N. LUCAS, 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 verklaart op 25 februari 1981 te zijn geboren te X en van Oekraïense
nationaliteit te zijn.

Op 27 september 2002 vraagt zij aan de Belgische overheid om de erkenning van de
hoedanigheid van vluchteling. Deze aanvraag werd op 23 december 2002 definitief
afgesloten met een bevestigende beslissing van weigering van verblijf genomen door de
Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

Op 5 mei 2003 diende verzoekster samen met haar partner en haar kind een aanvraag in om
machtiging tot voorlopig verblijf, op grond van (oud) artikel 9.3 van de wet van 15 december
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
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van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet). Deze aanvraag werd op 28 juni 2005 door
de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken onontvankelijk verklaard.

Op 14 februari 2005 diende verzoekster een tweede asielaanvraag in, die op 25 februari
2005 werd afgesloten met een beslissing van de minister van Binnenlandse Zaken,
houdende de weigering van verblijf.

Op 17 augustus 2006 huwde verzoekster te Oekraïne met een Belgische onderdaan.

Op 23 oktober 2007 diende verzoekster een vestigingsaanvraag in als echtgenote van een
Belgische onderdaan.

Op 20 november 2007 nam de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de
beslissing tot voorlopig uitstel van de beslissing voor bijkomend onderzoek.

Op 7 maart 2008 werd door het Parket van Brugge met betrekking tot het afgesloten huwelijk
een negatief advies verleend.

Op 18 maart 2008 weigerde de ambtenaar van burgerlijke stand te Oostende het huwelijk te
erkennen en in te schrijven in de registers.

Op 20 maart 2008 nam de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de
beslissing tot weigering van de vestiging met bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de
bestreden beslissing die luidt als volgt:

“(…)
In uitvoering van artikel 61 §4 (Belg)

1
van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 zoals gewijzigd

door het Koninklijk Besluit van 27.04.2007 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de vestiging, aangevraagd op 23/10/2007 door
I.O. (…), geboren te X op X, onderdaan van Oekraïne (Rep.), geweigerd.

Aan de betrokkene wordt het bevel gegeven om binnen de 30 dagen het grondgebied te verlaten.

REDEN VAN DE BESLISSING

Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht op vestiging in de hoedanigheid van
echtgenote :

Gelet op het advies van de Procureur des Konings M.M. (…) te Brugge op 10/03/2008 aan de
ambtenaar van de burgerlijke stand van Oostende, waarin het volgende wordt vermeldt:

Ingevolge uw schrijven dd. 19 oktober 2007 wed een onderzoek, waarvan kopie in bijlage,
uitgevoerd aangaande het op 17 augustus 2006 afgesloten huwelijk te Inta (Rusland) tussen V.D.
(…) en I.O. (…).

Bij huwelijken afgesloten in het buitenland zijn de regels van het Internationale Privaatrecht, vervat
in de IPR-codex, van toepassing. In casu kunnen volgende wetsartikelen weerhouden worden :

- een buitenlandse authentieke akte betreffende de burgerlijke stand kan slechts worden
vermeld op de kant van een akte van de burgerlijke stand, worden overgeschreven in een
register van de burgerlijke stand of als basis dienen voor de inschrijving in een
bevolkingsregister, een vreemdelingenregister of een wachtregister, na onderzoek van de
voorwaarden bedoeld in artikel 27, § 1 IPR-Codex (art. 31 § 1 IPR-Codex);

- een buitenlandse authentieke akte wordt in België door alle overheden erkend zonder dat een
beroep moet worden gedaan op enige procedure indien haar rechtsgeldigheid wordt
vastgesteld overeenkomstig het krachtens deze wet toepasselijk recht, meer bepaald met
inachtneming van de artikelen 18 en 21 IPR-Codex (art. 27 § 1 IPR-Codex);
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- art. 18 IPR-Codex, voorziet in de mogelijkheid geen rekening te houden met feiten en
handelingen die werden gesteld met het enkel doel te ontsnappen aan de toepassing van het
Belgische recht (= wetsontduiking):

- de artikelen 21 en 27 IPR-codex beschouwen daarenboven als strijdig met de Belgische
openbare orde elke huwelijksvoltrekking waarvan uit een geheel van omstandigheden blijkt
dat de intentie van minstens één van de echtgenoten kennelijk niet gericht is op het tot
standbrengen van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen van een
verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van de gehuwde.

- Tenslotte schrijft artikel 30 IPR-codex voor dat een buitenlandse authentieke akte moet
worden gelegaliseerd om in België geheel of gedeeltelijk in origineel of bij afschrift te worden
voorgelegd.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de inschrijving of overschrijving van het kwestieuze
huwelijk in de registers strijdig zou zijn met de openbare orde. De wil tot het vestigen van een
duurzame levensgemeenschap blijkt immers niet in hoofde van beide aanwezig te zijn :

1. Vooreerst kan niet worden voorbijgegaan aan het aanzienlijke leeftijdsverschil tussen
betrokkenen. V.D. (...) is immers maar liefst 17 jaar ouder dan zijn echtgenote. In de
minsteriële omzendbrief dd. 17 december 1999 inzake de wet van 4 mei 1999 tot wijziging van
een aantal bepalingen betreffende het huwelijk worden enkele factoren opgesomd die kunnen
wijzen op een schijnhuwelijk. Een groot leeftijdsverschil tussen de partners wordt in de
ministeriële omzendbrief aangeduid als één van de indicatoren van een mogelijk
schijnhuwelijk.

2. Uit de verklaringen van betrokkenen blijkt dat er tussen hen aanzienlijke
communicatiemoeilijkheden bestaan. Bij de eerste ontmoeting dienden zij beroep te doen op
een tolk. I.O. (...)was immers enkel het Russisch machtig, zodat N.B. (...), wiens opmerkelijke
rol in de totstandkoming van het huwelijk tussen V.D. (...) en I.O. (...)verder zal worden
besproken, diende op te treden als tolk. Ook op heden kunnen de echtgenoten nog steeds
maar moeilijk met elkaar communiceren. I.O. (...) laat weten dat zij niet begrijpt hoe de
(beweerde) sollicitaties van V.D. (...) verlopen ".. omdat hij Nederlands spreekt..". Nochtans is
volgens V.D. (...) het Nederlands de enige taal die zij hanteren. I.O. (...) geeft als weinig
geloofwaardige uitleg dat de oorzaak van het communicatieprobleem gelegen is in het feit dat
zij in Antwerpen gewoond heeft en er een ander dialect op nahoudt dan V.D. (...). De
ministeriële omzendbrief dd. 17 december 1999 noemt ook een gebrekkige communicatie als
mogelijke aanwijzing dat een schijnhuwelijk wordt beoogd.

3. De kennismaking tussen betrokkenen is tot stand gebracht door N.B. (...), die op vraag van
V.D. (...) een inschrijving zou hebben gedaan op de website www.mail.ru waar het contact met
I.O. (...)zou zijn uit voortgevloeid. Gelet op het feit dat V.D. (...) de Russische taal niet machtig
is, is er echter nooit rechtstreeks contact geweest met I.O. (…), voorafgaand aan hun eerste
(ontmoeting). Alle correspondentie en telefonische contacten, waarbij niet werd aangegeven
of deze frequent waren, verliepen via N.B. (...), die aldus optrad als tussenpersoon wat een
derde indicator is die volgens de ministeriële omzendbrief dd. 17 december 1999 kan wijzen
op een schijnhuwelijk. Volgens V.D. (...) was N.B. (...) ook aanwezig als noodzakelijke tolk op
de eerste ontmoeting met I.O. (…), die plaats vond op 22 oktober 2005. I.O. (...)houdt echter
vreemd genoeg voor dat zij N.B. (...) pas heeft leren kennen nadat zij voor het eerst bij V.D.
(...) thuis was geweest.

Gevraagd naar de motieven van N.B. (...) stelt V.D. (...) dat deze zou gehandeld hebben uit
medelijden. Er mag namelijk worden opgemerkt dat V.D. (...) in 2004 al een huwelijksaangifte
heeft gedaan met een Oekraïense vrouw, met name R.T. (...). De huwelijksaangifte werd
echter geannuleerd en op heden zou R.T. (...) de partner zijn van niemand minder dan N.B.
(...). Als V.D. (...) oprecht voorhoudt dat N.B. (...) zou handelen vanuit "compassie", getuigt hij
echter van een extreme naïviteit, gekoppeld aan een aparte voorkeur voor Oekraïense
vrouwen. In zijn verhoor dd. 31 januari 2008 stelt V.D. (...) namelijk zelf dat hij een aanzienlijke
geldsom moest betalen om contact te krijgen met een Oekraïense vrouw. Aanvankelijk zou
N.B. (...), ongetwijfeld vanuit zijn goede bedoelingen, niet minder dan 2000 euro hebben
gevraagd om aan V.D. (...) een telefoonnummer van een Oekraïnse vrouw te verschaffen.
Bijzonder handig zou dit niet geweest zijn, gezien hij geen kennis heeft van de Russische
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taal. V.D. (...) en N.B. (...) kwamen vervolgens tot een andere afspraak, die zelfs op papier
werd gezet en waarvan kopie in het dossier steekt; Volgens V.D. (...) diende hij voor het
verkrijgen van het telefoonnummer 250 euro te betalen. Volgens de bewoordingen van het
"contract" diende V.D. (...) vervolgens 250 euro te betalen als de vrouw bij hem kwam
inwonen. Dat is inmiddels gebeurd en bijgevolg mocht N.B. (...) opnieuw langs de kassa
passeren. Verder werd nog afgesproken dat N.B. (...) nog eens 250 euro zou ontvangen, als
I.O. (...)na een maand nog steeds bij V.D. (...) inwoonde. Ten slotte werd zelfs in een garantie
voorzien van een jaar vanaf de samenwoonst "... behalve als er voorwaarde zoals wij
afgesproken hebben...". Voorwaar het ideale recept voor een duurzame levensgemeenschap !

4. het valt op dat betrokkenen snel tot een huwelijksbeslissing gekomen zijn. Hun eerste
ontmoeting dateert uit oktober 2005. V.D. (...) spreekt over 29 oktober 2005, I.O. (...)houdt het
op 22 oktober 2005. Omtrent het aantal keren dat ze elkaar nadien ontmoet hebben, spreken
V.D. (...) en I.O. (...)elkaar tegen, doch beiden stellen dat zij op 8 januari 2006 bij hem is gaan
inwonen. Zoals hoger aangegeven speelden er ook andere belangen bij een snelle
samenwoonst. Er moet worden opgemerkt dat betrokkenen elkaar flagrant tegenspreken
betreffende de periode tussen de eerste ontmoeting en het begin van de samenwoonst. I.O.
(...)verklaart dat zij elkaar drie a vier weken later nog eenmaal hebben ontmoet en vervolgens
ook kerstavond samen hebben gespendeerd. Volgens V.D. (...) hebben zij elkaar twee weken
na de eerste ontmoeting opnieuw gezien, waarna zij vervolgens wekelijks bij hem op bezoek
kwam zij het niet te lang, telkens twee a drie uur. V.D. (...) stelt ook dat zij op kerstavond
samen waren en dat I.O. (...)toen bij hem in bed heeft overnacht, terwijl zij van mening is dat
ze de nacht op de zetel heeft doorgebracht. Volgens V.D. (...) is zij van 8 januari 2006 tot 12
januari 2006 bij hem gebleven. Vervolgens heeft zij de daaropvolgende twee maanden
voornamelijk in Antwerpen doorgebracht. Als reden daarvoor wordt gegeven dat haar moeder
en broer een appartement zochten, waabij de hulp van I.O. (...)blijkbaar onmisbaar was. In die
periode kwam N.B. (...) vaak over de vloer bij het beweerde koppel om er voor te zorgen dat
zijn inkomen ingevolge de samenwoonst verzekerd was. Ondanks al het bovenstaande werd
reeds in de lente van 2006 (V.D. (...) spreekt over april 2006) reeds besloten om te huwen.
Geen van beiden maakt trouwens melding van het begin van de relatie. Ook wordt op geen
enkel moment op liefdevolle wijze over de beweerde partner gesproken :

5. Ook betreffende de huwelijksvraag slagen V.D. (...) en I.O. (...)er niet in gelijklopende
verklaringen af te leggen. Volgens V.D. (...) ging alle initiatief uit van I.O. (...): "... X had
problemen met haar papieren. Zij heeft feitelijk eerst gevraagd om te trouwen. Ze vroeg "X, wil
je niet met me trouwen - ze vulde hierop aan dat we dat beter in het buitenland zouden huwen
omdat dit beter was, ook de advocaat zei me dat trouwens later"... Er is verder niets meer
gebeurd qua huwelijksaanzoek ...". Zijn verklaringen in dit verband zijn onverzoenbaar met
wat I.O. (...)beweert, (namelijk)"... X heeft mij gevraagd om te trouwen. Op een avond was X
teruggekeerd naar mij thuis en hij had een bos bloemen bij. Hij heeft me dan ten huwelijk
gevraagd. Hij heeft geen knieval gemaakt. Het waren rode rozen. Ik heb hem dan nog niet
onmiddellijk geantwoord. Ik vond het een snelle beslissing om te trouwen. Ik wou nog wat
aftasten. Hij vroeg me dit elke dag opnieuw en na één-twee weken heb ik dan positief
geantwoord...". Het moge duidelijk zijn dergelijke tegenstrijdigheden niet het gevolg kunnen
zijn van moeilijke communicatie of misverstand, maar aangeven dat minstens een van de
beweerde partners blijk geeft van een leugenachtige ingesteldheid. Ook met betrekking tot
een kinderwens spreken ze elkaar tegen. I.O. (...)verklaart dat hij nog een kind wil, doch zijzelf
zou daar nog willen mee wachten, ze vindt het nog te vroeg. V.D. (...) meent dat zij voorlopig
zeker geen kinderen wil, maar is stellig in zijn bewering dat hijzelf geen kinderen wil. Men zou
nochtans kunnen verwachten dat mensen die beweren een duurzame levensgemeenschap te
willen opbouwen, op de hoogte zijn van elkaars eventuele kinderwens. Geconfronteerd met de
zoveelste tegenstrijdigheid vraagt opsteller terecht aan V.D. (...) of zij überhaupt wel met
elkaar praten. Bij wijze van antwoord kan deze enkel stellen dat er inderdaad iets niet klopt....

6. Verdere vragen omtrent de onderlinge communicatie komen voort uit de vaststelling dat
betrokkenen elkaar slechts op beperkte wijze kennen, een vaststelling die op basis van het
bovenstaande niet mag verbazen. I.O. (...)gaat opvallend vaak in de fout als haar gevraagd
wordt naar de familie van V.D. (...). Zij meent dat zijn moeder een vijftal jaar geleden is
gestorven, kort nadien zou ook zijn vader overleden zijn. V.D. (...) verklaart echter dat zijn
moeder in 1990 al overleed en zijn vader pas In 2002. Ook kent zij de opeenvolging van zijn
broers en zussen niet. Zij meent bovendien dat hij naar dezelfde lagere school is gegaan als
haar zoontje nu, wat niet het geval blijkt te zijn»Zij weet niet dat hij een diploma middelbare
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school heeft behaald, ze stelt zelfs dat V.D. (...) haar gezegd heeft dat hij geen diploma
middelbaar onderwijs heeft. Ook over zijn professioneel verleden heeft zij bitter weinig
informatie. Met betrekking tot zijn huidige werksituatie stelt zij dat V.D. (...) regelmatig
solliciteert. Hij stelt dat hij aan I.O. (...)inderdaad af en toe zegt te gaan solliciteren, maar
eigenaardig genoeg gaat hij dan wandelen in plaats van te solliciteren. Ook over zijn
inkomsten is zij niet op de hoogte. V.D. (...) geeft hiervoor als verklaring dat hij dat nog te
vroeg vindt. Opnieuw een verbazingwekkende uitleg : V.D. (...) vindt de tijd nog niet rijp om
I.O. (...)kennis te geven van zijn financiële toestand, maar ziet er anderzijds geen graten in om
wel met haar in het huwelijk te treden. Ook V.D. (...) heeft geen kennis van I.O. (...)zoals van
echtgenoten zou kunnen worden verwacht. Zo is hij niet op de hoogte van de reden waarom
I.O. (...)naar België is gekomen, ondanks het feit dat zij redenen zag om asiel aan te vragen.
Hij denkt dat haar vader 7 jaar is dan hij eigenlijk is en kent de familienaam van haar moeder
niet. Hij weet evenmin of zijn echtgenote haar middelbare opleiding heeft voltooid en denkt dat
zij wil gaan werken als poetsvrouw, terwijl zij graag bediende wil worden en administratief
werk doen.

7. I.O. (...)laat zich in de loop van haar verhoor betrappen op meerdere leugens, ook ten aanzien
van V.D. (...). Zo stelt ze dat ze voor het eerst naar België is gekomen op 25 juni 2003. Dat is
ook wat ze aan haar echtgenoot verteld heeft. Nochtans blijkt uit haar verblijfshistoriek dat ze
reeds op 27 september 2002 asiel aanvroeg. Tevens stelt ze aanvankelijk dat ze in België de
Oekraïner L.O. (...) leerde kennen, een drietal maanden na haar aankomst. Uit de
asielaanvraag dd. 27 september 2002 blijkt echter dat ze melding maakt van haar vriend L.O.
(...), die illegaal in België verbleef. Geconfronteerd met deze leugens dient zij te erkennen dat
zij L.O. (...) ook al in Oekraïne kende. Anderzijds houdt zij vast aan haar verklaring dat hij niet
de vader is van haar zoontje X. De vader van haar zoon zou een Oekraïense man zijn, die
samen met anderen haar vader zou hebben bedreigd en geld van hem hebben geëist, wat de
officiële reden was voor haar "vlucht" uit Oekraïne. Nochtans blijkt uit haar verklaringen dat
deze man niet bepaald een bedreiging vormde voor haar en haar familie. Ze geeft immers aan
dat ze met hem een relatie had en dat hij degene was die de relatie beëindigde. Hij zou haar
hebben laten vallen toen ze zwanger was. Blijkens de informatie van Dienst
Vreemdelingenzaken diende I.O. (…) op 5 mei 2003 echter een regularisatieaanvraag in
samen met L.O. (...) en "hun zoon I.(…) X". Ook V.D. (...) geeft trouwens te kennen dat L.O.,
voorzover hem werd verteld, de eigenlijke vader is van X. I.O. (...) zou L.O. (...) nog gezien
hebben in februari 2006, terwijl zij voorhoudt dat hun laatste contact dateert van februari 2005.
Waar L.O. (...) zich op heden bevindt, beweert I.O. (...) niet te weten, al stelt ze nadien dat hij
niet in Oekraïne verblijft. De eigenlijke woonplaats van L.O. (...) is niet gekend, maar in het
schrijven dd. 12 november 2007 weet Dienst Vreemdelingenzaken mee te delen dat
betrokkene momenteel nog steeds illegaal op Belgisch grondgebied verblijft. Gelet op het feit
dat I.O. (…) vaak in Antwerpen verblijft en dat L.O. (...) minstens vroeger in Antwerpen heeft
gewoond, kan zeker niet worden uitgesloten dat haar veelvuldige verblijven in Antwerpen
bedoeld zijn om bij L.O. (...) te zijn. In elk geval heeft de verbalisant vastgesteld dat in de GSM
van I.O. (...) een telefoonnummer steekt van een zekere X. Als weinig aannemelijke uitleg stelt
zij dat het iemand betreft met toevallig dezelfde naam, die ze nog zou kennen van"... heel lang
geleden ...". Gevraagd naar een verklaring voor de leugens van I.O. (...)betreffende haar
komst naar België en de identiteit van de vader van haar zoontje kan V.D. (...) geen antwoord
geven. Hij kan enkel meegeven dat"... ze momenteel sterk aan het sturen is om zeer snel
Belg te worden..."

8. I.O. (...)heeft ondertussen al meerdere pogingen ondernomen om in België verblijfsrecht te
verkrijgen. Zoals hoger vermeld, dateert de eerste asielaanvraag van 27 februari 2002. Tegen
de weigeringsbeslissing werd beroep ingesteld bij het Commissariaat- generaal voor
Vluchtelingen en Staatlozen, dat op 23 december 2002 de weigering van verblijf echter
bevestigde. Op 5 mei 2003 werd dan maar een regularisatie aangevraagd op basis van artikel
9.3 vreemdelingenwet, samen met L.O. (…). Dit verzoek werd op 28 juni 2005 onontvankelijk
verklaard. Ondertussen had betrokkene op 14 februari 2005 al een tweede asielaanvraag
ingediend, die op 25 februari werd geweigerd en gepaard ging met de betekening van een
bevel tot verlaten van het grondgebied. Op heden tracht I.O. (...)verblijfsrecht af te dwingen
ingevolge haar huwelijk met V.D. (...) dd. 17 augustus 2006, op basis waarvan haar een visum
gezinshereniging werd verschaft. Na haar aankomst in België diende zij op 23 oktober 2007
een aanvraag tot vestiging in op basis van het huwelijk.
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9. Het navolgend proces-verbaal dd. 10 februari 2008 bevestigt dat in casu geen duurzame
samenleving wordt beoogd. Immers, opnieuw diende te worden vastgesteld dat I.O. (...)in
Antwerpen verbleef. Na het eerder onderzoek was zij naar Antwerpen vertrokken en enkel
nog teruggekeerd naar Oostende om haar paspoort af te leveren bij de politiediensten voor
verder onderzoek. Ook V.D. (...) schijnt ondertussen te beseffen dat hier geen sprake is van
oprechte intenties, doch ziet als merkwaardige oplossing dat hij naar Antwerpen zou
verhuizen om alzo I.O. (...)te kunnen controleren. Hij vertelt ook nog dat I.O. (...)hem
ondertussen meermaals om geld vroeg, dat zou moeten dienen om te voorzien in het
levensonderhoud van haar familie, Het is niet de eerste keer dat van V.D. (...) een financiële
bijdrage gevraagd wordt. Toen I.O. (...)na de huwelijkssluiting in Oekraïne verbleef, heeft hij
ook meermaals geld aan haar overgemaakt. Zo zond hij haar naar eigen zeggen eens 500
euro op voor de aflevering van een geboorteakte alsook 300 euro die zou hebben moeten
gediend voor de betaling van een reispas. Ook voor haar levensonderhoud vroeg ze
meermaals geld aan V.D. (...). En nu wordt betrokkene verder leeggemolken omdat haar
familie geld nodig heeft"... want zowel moeder als broer zijn momenteel actief op zoek naar
een huwbare Belgische partner die ze vervolgens in Oekraïne zouden huwen ...”.

Gelet op de strijdigheid van het huwelijk in kwestie met de Belgische openbare orde adviseert mijn
ambt dan ook geen rechtsgevolgen te verlenen aan het huwelijk tussen V.D. (...) en I.O. (...)en het
huwelijk dus niet in te schrijven of over te schrijven."

Wordt de aanvraag tot vestiging geweigerd.
(…)”

2. Rechtspleging.

Verzoekster verzoekt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het voordeel van de
kosteloze rechtsbijstand en rechtspleging te verlenen, teneinde vrijgesteld te worden van de
registratierechten, verbonden aan huidige procedure.

De Raad kan geen gerechtskosten opleggen en derhalve dus evenmin het voordeel van de
kosteloze rechtsbijstand toekennen. Het verzoek wordt om die reden verworpen.

3. Onderzoek van het beroep.

Verzoekster voert in een eerste middel de schending aan van de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur, in het bijzonder van de zorgvuldigheids- en het evenredigheidsbeginsel.

Verzoekster stelt in een eerste onderdeel dat de beslissing niet op zorgvuldige wijze
genomen werd, doordat er geen rekening werd gehouden met de feitelijke omstandigheden.
Zo hield de Dienst Vreemdelingenzaken geen rekening met het feit dat verzoekster bijna zes
jaar in België leeft en zich hier definitief wil vestigen teneinde te werken en een gezin te
stichten. Tevens nam de verweerder reeds een beslissing tot weigering van vestiging en gaf
zij aan verzoekster het bevel om het grondgebied te verlaten, terwijl de beslissing tot
weigering van het erkennen en overschrijven van het huwelijk niet definitief is. Bovendien
heeft verzoekster ondertussen hoger beroep aangetekend tegen de beslissing van weigering
van het erkennen en overschrijven van het huwelijk van de ambtenaar van de burgerlijke
stand te Oostende. Verzoekster is gezien de verscheidene procedures die ze gevoerd heeft
goed gekend bij de Dienst Vreemdelingenzaken, deze is dan ook onzorgvuldig geweest door
met deze feiten geen rekening te houden.

Daarnaast stelt verzoekster in een tweede onderdeel dat het evenredigheidsbeginsel
geschonden is daar het voordeel voor de Belgische staat in disproportie staat met de schade
die verzoekster ondervindt door diens uitwijzing. Minstens gebiedt het principe van
gerechtvaardigde verwachting dat verzoekster, na zes jaar in België verbleven te hebben,
hier mag blijven, tot er een beslissing van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge
tussenkomt over de weigering het huwelijk te erkennen en over te schrijven.
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Met betrekking tot de eventuele schending van de zorgvuldigheidsplicht en het
evenredigheidsbeginsel, wijst de Raad erop dat hij bij de beoordeling hiervan, niet bevoegd is
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 (cfr. R.v.St., nr. 101.624, 7 december 2001).

Verzoekster diende een aanvraag tot vestiging in, in functie van haar Belgische echtgenoot,
op grond van artikel 40, § 6 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). Dit artikel luidt als volgt:

“Met de E.G.-vreemdeling worden eveneens gelijkgesteld, de echtgenoot van een Belg die zich met
hem vestigt of komt vestigen (…)”

In casu stelt de bestreden beslissing, dat de verzoekster niet voldoet aan de voorwaarden
van het recht op vestiging in de hoedanigheid van echtgenote. De gemachtigde van de
minister van Binnenlandse Zaken baseert zich hiervoor op een advies van het parket van de
Procureur des Konings te Brugge van 10 maart 2008.

Uit dit verslag blijkt dat de wil tot het vestigen van een duurzame levensgemeenschap
immers niet in hoofde van beide aanwezig blijkt te zijn en dat er duidelijke indicaties zijn die
wijzen op een schijnhuwelijk. Zo is er een aanzienlijk leeftijdsverschil van 17 jaar tussen
betrokkenen, kunnen zij amper met elkaar communiceren, leerden zij elkaar kennen via een
tussenpersoon en trad deze tussenpersoon op als tolk en stelde haar Belgische echtgenoot
een aanzienlijke som geld te hebben betaald, om contact te krijgen met een Oekraïense
vrouw. Uit een geschreven overeenkomst blijkt dat deze tussenpersoon ook maandelijks
geld ontvangt het eerste jaar dat de samenwoonst stand houdt. Betrokkenen geven ook
totaal tegenstrijdige verklaringen met betrekking tot evidente zaken, zoals de eerste
ontmoeting, het huwelijksaanzoek, de overnachting op kerstavond. Ook blijkt dat verzoekster
over een aantal elementen gelogen heeft tegenover haar echtgenoot, onder andere over
haar relatie met haar vroegere Oekraïense vriend. Daarnaast blijkt dat verzoekster na een
samenwoonstcontrole vertrokken is naar Antwerpen en enkel nog naar Oostende
terugkeerde om haar paspoort af te leveren. De bestreden beslissing citeert het volledige
advies van het parket. Het is niet kennelijk onredelijk, noch onzorgvuldig om op grond van dit
advies tot de conclusie te komen dat verzoekster niet voldoet aan de voorwaarden van de
vestiging in de hoedanigheid van echtgenote op grond van artikel 40, §6 van de
Vreemdelingenwet.

Verzoekster ontkent, noch weerlegt de in het advies aangehaalde elementen die hebben
geleid tot de conclusie dat het huwelijk niet gericht is op het vestigen van een duurzame
levensgemeenschap. Verzoekster stelt daarentegen wel dat zij de weigering van de
erkenning en overschrijving van haar huwelijk heeft aangevochten in hoger beroep en dat de
Dienst Vreemdelingenzaken aldus had moeten wachten met het nemen van een beslissing
met betrekking tot de vestiging en het bevel om het grondgebied te verlaten tot de eventuele
erkenning en overschrijving definitief is geworden. Daarnaast verwijt verzoekster de
verwerende partij dat zij geen rekening heeft gehouden met het feit dat verzoekster bijna 6
jaar in België leeft en zich hier definitief wil vestigen teneinde te werken een gezin te
stichten.

Verzoekster diende een aanvraag tot vestiging in, in functie van haar Belgische echtgenoot,
op grond van artikel 40, §6 van de Vreemdelingenwet. Het louter bestaan van de
huwelijksband volstaat niet om te voldoen aan de vestigingsvoorwaarden van artikel 40, §6
van de Vreemdelingenwet. Het gehuwd zijn op zich creëert geen recht op verblijf in België.
De vestiging van een vreemdeling die gehuwd is met een Belg of een E.U.- onderdaan
gevestigd in België, vereist wel degelijk een minimum aan relatie tussen de echtgenoten
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(R.v.St., nr. 53.030 van 24 april 1995, R.v.St. nr. 128.878 van 5 maart 2004, R.v.St., nr.
149807 van 4 oktober 2005, R.v.St., nr. 158.407 van 8 mei 2006). De bestreden beslissing
betwist het bestaan van een huwelijk op zich niet, doch betwist het bestaan van een
minimum aan relatie, voorwaarde voor de vestiging, nu uit het advies van het Parket van de
Procureur des Konings te Brugge duidelijk blijkt dat de wil tot het vestigen van een duurzame
levensgemeenschap niet in hoofde van beide gehuwden aanwezig blijkt te zijn. Uit
bovenstaande is reeds gebleken dat niet kennelijk onredelijk, noch onzorgvuldig is om op
grond van dit advies tot de conclusie te komen dat verzoekster niet voldoet aan de
voorwaarden van de vestiging in de hoedanigheid van echtgenote op grond van artikel 40,
§6 van de Vreemdelingenwet. Bovendien dient de Dienst Vreemdelingenzaken volgens
artikel 42 van de Vreemdelingenwet uiterlijk binnen de 6 maanden na de aanvraag te
beslissen over de afgifte van de verblijfsvergunning, zodat het niet onzorgvuldig is om de
uitspraak van de Rechtbank van Eerste Aanleg niet af te wachten en op grond van de
gegevens waarvan de Dienst Vreemdelingenzaken reeds kennis had te concluderen dat
verzoekster niet voldoet aan de voorwaarden om te genieten van het recht op vestiging in de
hoedanigheid van echtgenote. Het feitelijk gegeven dat verzoekster bijna 6 jaar in België
leeft en zich hier definitief wil vestigen teneinde te werken en een gezin te stichten, is niet
van die aard dat het aantoont dat verzoekster wel degelijk voldoet aan de voorwaarden van
artikel 40, §6 van de Vreemdelingenwet, met name dat zij zich heeft gevestigd met haar
Belgische echtgenoot.

In een tweede onderdeel stelt verzoekster dat het evenredigheidsbeginsel geschonden is
daar het voordeel voor de Belgische staat in disproportie staat met de schade die
verzoekster ondervindt door diens uitwijzing. Minstens gebiedt het principe van
gerechtvaardigde verwachting dat verzoekster, na zes jaar in België verbleven te hebben,
hier mag blijven, tot er een beslissing van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge
tussenkomst over de weigering het huwelijk te erkennen en over te schrijven.

Verzoekster verbleef gedurende zes jaar in illegaal, dan wel precair verblijf dat voor
verzoekster niet het recht doet ontstaan, dat zij zou mogen verwachten dat er geen
beslissing houdende het bevel om het grondgebied te verlaten zou worden genomen totdat
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge uitspraak doet over de beslissing tot weigering
het huwelijk te erkennen en over te schrijven. Het betreft twee verschillende procedures,
waarbij de gemachtigde ambtenaren onafhankelijk van elkaar dienen te beslissen. De
bestreden beslissing is het gevolg van verzoeksters eigen toedoen, doordat zij niet de
bedoeling had zich te vestigen en een gezinscel te vormen met haar echtgenoot. Een
schending van het evenredigheidsbeginsel wordt dan ook niet aangetoond.

Het eerste middel is ongegrond.

In een tweede middel voert verzoekster de schending aan van artikel 2, 3° van de wet van 11
april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en van de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur. Verzoekster betoogt dat de akte van kennisgeving van de beslissing van
20 maart 2008 de naam van de minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn / haar bevoegdheid heeft niet
vermeld. Tevens ontbreekt de datum wanneer verzoekster het grondgebied moet verlaten.
Verder stelt verzoekster dat zowel de akte van kennisgeving als de beslissing tot weigering
van de vestiging met bevel om het grondgebied te verlaten noch de naam, noch de
hoedanigheid, noch het adres, noch het telefoonnummer vermelden van degene die meer
inlichtingen kan verstrekken over het dossier. Bijgevolg zijn artikel 2, 3° van de wet
openbaarheid van bestuur en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur geschonden.

Verzoekster geeft niet aan welk beginsel van behoorlijk bestuur zij geschonden acht, zodat
dit onderdeel van het middel onontvankelijk is. Bovendien leidt een eventueel gebrek in de
kennisgeving niet tot de onwettigheid van de beslissing (R.v.St. nr. 110.817 van 1 oktober
2002). Daar waar verzoekster stelt dat noch de kennisgeving, noch de bestreden beslissing
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de naam, noch de hoedanigheid, noch het adres, noch het telefoonnummer vermelden van
degene die meer inlichten kan verstrekken over het dossier zoals artikel 2, 3° van de wet
openbaarheid van bestuur het voorschrijft, wijst de Raad erop dat een eventuele miskenning
van dit wettelijk voorschrift in beginsel niet leidt tot de nietigheid van de bestreden beslissing
(R.v.St. nr. 152.684 van 14 december 2005).

Het tweede middel is ongegrond.

Verzoekster 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 verworpen.

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 dertien juni tweeduizend en acht
door:

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

mevr. N. VERMANDER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

N. VERMANDER. J. CAMU.


