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 nr. 143 674 van 20 april 2015 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE EERSTE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 18 april 2013 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 18 februari 2013 van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding tot intrekking van de beslissing van 22 januari 2013 tot erkenning van de geldigheid 

van het huwelijk en de beslissing van 22 januari 2013 tot toekenning van het visum; en van de 

beslissing van 18 februari 2013 tot afgifte van een 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 26 april 2013 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 11 maart 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 1 april 2015. 

 

Gehoord het verslag van eerste voorzitter C. BAMPS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat S. HOOYBERGHS 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 6 oktober 2004 huwde de heer E.K.B. met mevrouw E.A.  

 

1.2. Op 10 november 2011 sprak de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout de echtscheiding uit 

tussen de heer E.K.B. en mevrouw E.A. 
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1.3. Op 14 februari 2012 huwde verzoekster met de heer E.K.B. die de Belgische nationaliteit bezit. 

 

1.4. Op 10 oktober 2012 diende verzoekster een aanvraag in voor een visum D met het oog op 

gezinshereniging met de heer E.K.B. 

 

1.5. Op 22 januari 2013 werd de beslissing genomen tot afgifte van een visum D. 

 

1.6. Op 9 februari 2013 is verzoekster België binnengekomen en is zij bij de heer E.K.B. gaan wonen. 

 

1.7.1. Op 18 februari 2013 werd de beslissing genomen tot intrekking van de beslissing van 22 januari 

2013 tot erkenning van de geldigheid van het huwelijk en van de beslissing van 22 januari 2013 tot 

toekenning van het visum. Deze beslissing die verzoekster op 19 maart 2013 ter kennis werd gebracht, 

is gemotiveerd als volgt: 

 

 “Overwegende dat op 22/01/2013 een beslissing tot toekenning van een visum gezinshereniging 

genomen werd, met toepassing van artikel 40 ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering, gewijzigd door de wet van 

08/07/2011, van kracht geworden op 22/09/2011, op basis van het huwelijk dat op 14/02/2012 gesloten 

werd tussen mevrouw A.B.O. en de heer B.E.K.; 

 

Dat de echtscheiding van B.E.K. en zijn eerste echtgenote, A.E.B. (die op 06/10/2004 in het huwelijk 

waren getreden), echter pas op 17/07/2012 werd overgeschreven ; 

 

Dat het tweede huwelijk dat door B.E.K. werd gesloten bijgevolg een bigamisch huwelijk is ; 

 

Overwegende dat artikel 27 van het Wetboek van internationaal privaatrecht bepaalt dat een 

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

enige procedure, indien haar rechtsgeldigheid wordt vastgesteld overeenkomstig het toepasselijk recht, 

en meer bepaald met inachtneming van de artikelen 18 en 21 ; 

 

Overwegende dat artikel 21 de openbare orde-exceptie bedoelt en het mogelijk maakt om een bepaling 

uit het buitenlands recht te weigeren die tot een resultaat zou leiden dat kennelijk onverenigbaar is met 

de openbare orde, wat het geval is met de buitenlandse bepalingen die het polygaam huwelijk toestaan ; 

Dat er bijgevolg geen reden was om de gevolgen van het tussen A.B.O. en B.E.K. gesloten huwelijk te 

erkennen in België ; 

 

Overwegende dat een onregelmatige administratieve rechtscheppende handeling tijdens de 

beroepstermijn, namelijk 30 dagen, kan worden ingetrokken ; 

 

worden de beslissing van 22/01/2013 tot erkenning van de geldigheid van het huwelijk en, bijgevolg, de 

beslissing tot toekenning van het visum, van dezelfde dag, die eruit voortvloeit, ingetrokken ; 

 

Bijgevolg kan het verblijf van de betrokkene niet worden toegestaan, aangezien haar huwelijk het recht 

op gezinshereniging niet opent.”  

 

Dit is de eerste bestreden beslissing. 

 

1.7.2. Op dezelfde datum werd de beslissing genomen tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Deze beslissing die verzoekster op 19 maart 2013 ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als 

volgt: 

 

“In uitvoering van de beslissing van de staatssecretaris voor Asiel- en migratiebeleid en 

Maatschappelijke integratie wordt aan de genaamde A.B.O., (…) het bevel gegeven om ten laatste op 

19 april 2013 het grondgebied van België te verlaten, evenals het (de) grondgebied(en) van de volgende 

Staten: 

Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist 

zijn om er zich naar toe te begeven. 

Krachtens artikel 7 van de wet van 15 december 1980 wordt een beslissing tot verwijdering om de 

volgende redenen voor een onderdaan van een derde land genomen: 
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 1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Betrokkene beschikt niet over een geldig visum; het visum werd immers ingetrokken op datum van 

18.02.2013. 

 

Indien zij dit bevel niet opvolgt, loopt zij gevaar, naar de grens te worden geleid en te dien einde te 

worden opgesloten Voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de maatregel, 

overeenkomstig artikel 27 van dezelfde wet.” 

 

Dit is de tweede bestreden beslissing. 

 

1.8. Op 28 november 2014 huwde verzoekster met de heer E.K.B. voor de ambtenaar van de burgerlijke 

stand te Turnhout. 

 

1.9. Op 8 december 2014 diende verzoekster een nieuwe aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie. 

 

1.10. Uit een attest van samenstelling van gezin van de burgerlijke stand van 19 januari 2015 blijkt dat 

verzoekster nog steeds op het hetzelfde adres is ingeschreven als haar echtgenoot E.K.B. 

 

1.11. Ter terechtzitting blijkt dat verzoekster in het bezit werd gesteld van een attest van immatriculatie 

geldig tot 8 juni 2015. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

De Raad merkt ambtshalve op dat, overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen (hierna verkort: de vreemdelingenwet) de beroepen bedoeld in artikel 39/2 van 

dezelfde wet voor de Raad kunnen gebracht worden door de vreemdeling die doet blijken van een 

benadeling of een belang.  

 

Opdat zij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat verzoekster gegriefd is door de 

bestreden rechtshandeling en dat zij nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden beslissing 

moet verzoekster bovendien enig voordeel opleveren en dus een nuttig effect sorteren. Het belang dient 

te bestaan op het ogenblik van het indienen van het verzoekschrift, moet geoorloofd zijn en dient ook 

nog te bestaan op het ogenblik van de uitspraak. 

 

De thans bestreden beslissing besluit tot de weigering van de door verzoekster ingediende aanvraag tot 

afgifte van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, omdat zij een bigamisch 

huwelijk heeft afgesloten met de heer E.K.B. Dit motief in de bestreden beslissing vindt steun in het 

administratief dossier, waaruit blijkt dat op 10 november 2011 het echtscheidingsvonnis werd 

uitgesproken, verzoekster op 14 februari 2012 met de heer E.K.B. een huwelijk afsloot in Ghana en de 

echtscheiding later werd overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.  

 

Bovendien bepaalt artikel 27, § 1, vierde lid van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van 

internationaal privaatrecht ook uitdrukkelijk dat de rechtbank van eerste aanleg bevoegd is om te 

oordelen aangaande betwistingen inzake de geldigheid van een buitenlandse authentieke akte. Het 

komt de Raad derhalve geenszins toe om zich uit te spreken over de wettigheid van het materieel motief 

van de overweging van verweerder dat het huwelijk van verzoekster in België niet erkend wordt (RvS 25 

februari 2009, nr. 190.806; RvS 28 mei 2009, nr. 193.626). 

 

Ter terechtzitting wijst de Raad op het gegeven dat verzoekster een nieuwe aanvraag heeft ingediend 

op 8 december 2014. 

 

Verweerder bevestigt ter terechtzitting dat zij op 28 november 2014 een huwelijk aanging met de heer 

E.K.B. voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Turnhout en in het bezit werd gesteld van een 

attest van immatriculatie, zodat dient te worden onderzocht of zij thans nog een belang zou hebben bij 

de nietigverklaring van de thans bestreden beslissingen.  



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

 

De advocaat van verzoekster verklaart ter terechtzitting enkel dat verzoekster nog in België verblijft.  

 

Gelet op de nieuwe verblijfsaanvraag, de afgifte van een attest van immatriculatie en het feit dat het 

bestuur een nieuwe beoordeling dient te maken of er bij een eventuele weigering van de 

verblijfsaanvraag alsnog een terugkeerbeslissing kan worden genomen, toont verzoekster met haar 

toelichting op de terechtzitting niet aan dat zij nog een actueel en geoorloofd belang ontleent aan het 

beroep dat zij bij de Raad instelde tegen de thans bestreden beslissingen. 

 

Er dient te worden aangenomen dat verzoekster haar rechten in het kader van de nieuwe 

verblijfsaanvraag kan doen gelden, nu dit in wezen de maatregel betreft die haar toelaat in België haar 

verblijfsrechtelijke aanspraken op grond van een gezinsleven op basis van een huwelijk met de heer 

E.K.B. uit te oefenen. 

 

Gelet op bovenstaande, stelt de Raad vast dat verzoekster het wettelijk vereiste belang bij huidig beroep 

ontbeert.  

 

Het beroep is niet ontvankelijk.  

 

3. 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 twintig april tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. C. BAMPS, eerste voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. BAMPS 

 


