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 nr. 182 561 van 21 februari 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 6 mei 2016 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 7 april 2016 tot 

weigering van de afgifte van een visum. 

 

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 11 mei 2016 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 25 oktober 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

13 december 2016. 

 

Gelet op het tegensprekelijk uitstel verleend op de terechtzitting van 13 december 2016 waarbij de zaak 

wordt uitgesteld naar de terechtzitting van 24 januari 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. TUNCER, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van 

advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Op 17 september 2015 dient de verzoekende partij, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, te 

Istanbul in Turkije een aanvraag in tot het verkrijgen van een visum type D om haar echtgenote van 

Turkse nationaliteit in België te vervoegen.  

 

Op 7 april 2016, met kennisgeving op 8 april 2016, weigert de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris deze aanvraag en neemt volgende beslissing die de bestreden beslissing is: 

 

“De aanvrager kan zich niet beroepen op de bepalingen inzake gezinshereniging van artikel 10, § 1, 

eerste lid, 4° van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd door de wet van 08/07/2011. 

 

Overwegende dat het Consulaat-generaal van België te Istanbul aan de Dienst Vreemdelingenzaken 

een visumaanvraag gezinshereniging heeft overgemaakt op naam van dhr. B.M.A. (...), geboren op 

(...)/1980, van Turkse nationaliteit; 

Deze aanvraag werd ingediend op grond van een huwelijk op 04/08/2015, in Turkije, met mevrouw B.G. 

(...), geboren op (...)/1981, van Turkse nationaliteit; 

 

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 krachtens deze wet 

toepasselijk recht, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met artikelen 18 en 21; 

 

Overwegende dat artikel 18 van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht bepaalt dat voor de 

bepaling van het toepasselijke recht in een aangelegenheid waarin partijen niet vrij over hun rechten 

kunnen beschikken, geen rekening wordt gehouden met feiten en handelingen gesteld met het enkele 

doel te ontsnappen aan de toepassing van het door het WIPR aangewezen recht; 

 

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

van het buitenlands recht te weigeren voor zover zij tot een resultaat zou leiden dat kennelijk 

onverenigbaar is met de openbare orde; 

 

Overwegende dat artikel 146 bis van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat er geen huwelijk is wanneer uit 

een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens één van de echtgenoten kennelijk 

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

bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwde; 

 

Uit het onderzoek van het visumaanvraagdossier en het administratief dossier, het onderzoek door de 

stad Gent en het parket van de procureur des konings te Gent, en informatie vanwege het Consulaat-

generaal van België te Istanbul blijken volgende elementen : Het huwelijk tussen betrokkenen is snel tot 

stand gekomen. Zij verklaren elkaar te hebben leren kennen via internet in juni 2014. Mevrouw is in juli 

2014 één week naar Turkije gereisd. Reeds op dat ogenblik heeft mijnheer haar gevraagd om te 

trouwen. Eind juli 2015 is mevrouw opnieuw naar Turkije gegaan en vier dagen na haar aankomst daar 

werd het huwelijk voltrokken. Zij verklaren tijdens de eerste ontmoeting en het huwelijk contact te 

hebben gehouden via internet, maar leggen daar geen bewijzen van voor. Dhr. B. (...) heeft reeds 

familie in België. Met name zijn broer woont hier. Er is aan het huwelijk geen verloving vooraf gegaan en 

er was geen huwelijksfeest. Het betreft het eerste huwelijk van mijnheer en het derde huwelijk van 

mevrouw. Het is in de gegeven context ongebruikelijk dat een man, voor een eerste huwelijk, trouwt met 

een vrouw die reeds twee keer is gehuwd en die reeds twee kinderen heeft. De eerste echtgenoot van 

mevrouw, dhr. S.C. (...), is ook de vader van haar twee kinderen. Haar tweede echtgenoot was haar 

neef, R.B. (...). Uit nazicht van de administratieve dossiers van de familie B. (...) blijkt dat deze familie 

zich door middel van de facto schijnhuwelijken in België heeft gevestigd. In haarvorige huwelijk (ze had 

toen al twee kinderen van haar vorige echtgenoot) was mevrouw getrouwd met haar 8 jaar jongere neef, 

die de Belgische nationaliteit had verworven. 

 

Na een kortstondige periode van samenwoonst, die net voldoende was om haar recht op verblijf veilig te 

stellen, zijn zij uit elkaar gegaan. Onder meer de vader van mevrouw zelf, en de vader van haar ex-

echtgenoot B.R. (...) hebben in België verblijf verworven op basis van een de facto schijnhuwelijk met 

een oudere Belgische vrouw, waarmee ze slechts zeer kort hebben samengewoond. De moeder van 

mevrouw verbleef illegaal in België sinds 2002. Betrokkenen zijn bijgevolg bekend met de 

mogelijkheden die deze opgezette huwelijken bieden. Mevrouw heeft een beperkte kennis van de 

personalia en de achtergrond van mijnheer. Uit het interview blijkt dat zij ook op vragen met betrekking 
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tot essentiële zaken waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat huwelijkspartners die van 

elkaar kennen, geen of geen volledig antwoord kan geven. Zij kent de namen niet van de broers en 

zussen van mijnheer, weet niet met zekerheid wanneer zijn moeder is overleden niettegenstaande dit 

recent is gebeurd, kent geen vrienden van mijnheer... Hetzelfde geldt voor mijnheer. 

Mijnheer verklaart zelfs dat R.B. (...) de vader is van mevrouws kinderen. De kinderen van mevrouw 

hebben nog geen contact gehad met mijnheer. Als betrokkenen aannemelijk willen maken ten aanzien 

van de Belgische overheid dat zij oprechte bedoelingen hebben en een duurzame relatie voor ogen 

hadden bij het afsluiten van hun huwelijk, moet blijken dat zij elkaar op een grondige en oprechte wijze 

hebben leren kennen en nadien, op grond van een weloverwogen keuze voor een duurzame 

samenleving met elkaar, hebben beslist om in het huwelijk te treden. De thans voorliggende stukken 

laten niet toe zulks vast te stellen. De verklaring van mijnheer inzake de zwangerschap van mevrouw 

belet niet dat er in casu sprake is van een schijnhuwelijk. Ter zake dient nuttig te worden verwezen naar 

het cassatiearrest van 28 januari 2011 waarin het Hof overweegt dat de erkenning van een kind niet 

belet dat uit de feitelijke omstandigheden van de zaak blijkt dat het huwelijk waarbinnen dit kind is 

geboren toch een schijnhuwelijk is. Immers, de geboorte wordt als ultiem overtuigingsmiddel 

aangewend. 

 

Overwegende dat het huwelijksinstituut een wezenlijk bestanddeel uitmaakt van het Belgische 

rechtsbestel en een miskenning van dat instituut een schending uitmaakt van de Belgische 

internationale openbare orde. In zoverre het vreemde recht niet sanctionerend optreedt tegen geveinsde 

huwelijken, kan elke Belgische overheid op grond van de Belgische internationaal-privaatrechtelijke 

openbare orde een huwelijk weigeren te erkennen wanneer het er in hoofde van beide partners of één 

van hen enkel op gericht is een verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen voor één van de echtgenoten. 

 

Overwegende dat het parket van de procureur des konings te Gent onze diensten een ongunstig advies 

heeft overgemaakt inzake dit huwelijk; 

 

Gelet op de bovenstaande elementen en op grond van het volledige onderzoek (referentie: SHU.41/16) 

is het parket van de procureur des konings te Gent van oordeel dat het hier om een huwelijk gaat 

waarbij de intentie van minstens één van de echtgenoten kennelijk niet gericht is op het totstandbrengen 

van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk 

voordeel voor de visumaanvrager. 

 

Overwegende dat de erkenning van dit huwelijk zou leiden tot een resultaat dat kennelijk onverenigbaar 

is met de Belgische internationale openbare orde (art. 21 van het wetboek van internationaal 

privaatrecht); 

 

Overwegende dat de Dienst Vreemdelingenzaken dan ook weigert dit huwelijk te erkennen, waardoor 

het bijgevolg niet het recht op gezinshereniging opent; 

 

De visumaanvraag wordt derhalve geweigerd.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Ter terechtzitting van 13 december 2016 legt de verzoekende partij een stuk neer waaruit blijkt dat het 

openbaar ministerie in de procedure tot erkenning van de buitenlandse huwelijksakte positief 

geadviseerd heeft. Zij stelt dat het vonnis desbetreffend zeer binnenkort zou verwacht mogen worden. 

De verwerende partij heeft geen bezwaar tegen de neerlegging van dit stuk. 

 

Bij schrijven van 15 december 2016 stelt de verzoekende partij de Raad in kennis van de beschikking 

van de Rechtbank van Eerste Aanleg van 8 december 2016 tot erkenning van de buitenlandse 

huwelijksakte van 4 augustus 2015 van de verzoekende partij.  

 

De zaak werd op de terechtzitting van 13 december 2016 tegensprekelijk uitgesteld en wordt opnieuw 

behandeld op de terechtzitting van 24 januari 2017. Ter terechtzitting vraagt de voorzitter aan de 

verwerende partij of zij de bestreden beslissing heeft ingetrokken. De verwerende partij stelt de 

bestreden beslissing niet te hebben ingetrokken en heeft voor het overige geen opmerkingen, zij 

antwoordt dat de Raad erover zal oordelen. De verzoekende partij verwijst naar haar verzoekschrift. 

 

De Raad acht het in casu toelaatbaar dat genoemde beschikking tot erkenning van de huwelijksakte in 

de beoordeling wordt betrokken nu de verzoekende partij eerder al in haar verzoekschrift de vaststelling 
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betwiste dat de erkenning van het in het buitenland gesloten huwelijk zou leiden tot een resultaat dat 

kennelijk onverenigbaar is met de openbare orde, zij reeds ter terechtzitting op 13 december 2016 

aankondigde dat een vonnis inzake de procedure tot erkenning van de buitenlandse huwelijksakte 

waarover positief werd geadviseerd door het parket zeer binnenkort verwacht mocht worden en zij op 15 

december 2016 genoemde beschikking van de Rechtbank van Eerste Aanleg van 8 december 2016 per 

schrijven aan de Raad overmaakte. Zij kon de verwerende partij voor het nemen van de bestreden 

beslissing allerminst van dit stuk in kennis stellen nu de erkenning pas plaatsvond na het nemen van de 

bestreden beslissing.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij onder meer de schending aan van de artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 

(hierna: de wet van 29 juli 1991). 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Artikel 2 van deze wet impliceert dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. 

Dat dit impliceert dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht niet enkel het dictum moet omvatten, 

maar tevens de redenen moet weergeven op grond waarvan de beslissing werd genomen. Terwijl artikel 

3 van deze wet voorschrijft dat de motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet 

vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Daarbij moet volgens dit zelfde artikel de 

motivering afdoende zijn, of met andere woorden dat deze pertinent moet zijn en duidelijk te maken 

hebben met de beslissing. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167 41414, 

RvS 14 februari 20006, rit. 154 954). 

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

een beslissing moet steunen op alle gegevens van het desbetreffende dossier en op alle daarin vervatte 

dienstige stukken. 

De bestreden beslissing is gesteund op volgende motivatie, nl. verzoeker toegang tot het Belgisch 

grondgebied wordt geweigerd enkel en alleen omdat er sprake zou zijn van een geheel van 

omstandigheden blijkt dat de intentie van één van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het 

totstandbrengen van een duurzame levensgemeenschap. 

Verzoeker betwist deze argumentatie en stelt dat hij wel degelijk een duurzaam levensgemeenschap 

met zijn echtgenote Mevrouw B.G. (...) in België wil opbouwen. 

Ten bewijze hiervan verwijst verzoeker naar de intense contacten tussen de echtgenoten via sociale 

média, de verschillende afreizen van zijn echtgenote naar Turkije in de laatste 12 maanden, de foto's 

van het samenleven in Turkije van partijen waarbij de familie van de beide echtgenoten aanwezig 

waren, enz. Recentelijk is de echtgenote van verzoeker bevallen het gemeenschappelijk kind (B.K. (...), 

°Gent op (...)/2016) (zie stuk 6 - verzoeker). 

De verwerende partij laat in de bestreden beslissing uitschijnen dat de "zwangerschap" van de 

echtgenote van verzoeker niet zou beletten dat er sprake van een schijnhuwelijk zou zijn. 

Verzoeker en zijn echtgenote zijn bereid om alle mogelijke onderzoeken omtrent het vaderschap -indien 

de verwerende partij en/of een andere instantie hierop zou aandringen quod certe non - te ondergaan 

gezien zij met volste vertrouwen bevestigen dat verzoeker de biologische vader van het minderjarig kind 

B.K. (...) (°Gent op (...)/2016) is. 

Dat de beide partijen de oprechte intentie hebben om een duurzame levensgemeenschap in het Rijk te 

stichten. 

Dat de voorgaande huwelijken van de echtgenote van verzoeker met een Belgische onderdaan (de heer 

S.C. (...)) en haar neef B.R. (...) niet nietig werden verklaard toont aan dat er geen enkele aanwijzingen 

bestonden om aan te nemen dat voormelde huwelijken van Mevrouw B.G. (...) werden afgesloten om 

verblijfsrechterlijke redenen. De verwerende partij moet haar beweringen staven met bewijskrachtige 

stukken en draagt de bewijslast. 

Dat het huwelijk van verzoeker en zijn echtgenote B.G. (...) volgens de Turkse gebruiken werd 

afgesloten. 

Dat de beide echtgenoten geruime tijd een hechte band hebben. 

Dat verzoeker een hechte band met het pas geboren kind B.K. (...) heeft en de nodige stappen heeft 

gezet voor de erkenning van voornoemd kind. 

Dat zulks zowel in Turkije als in België het geval is. 
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Dat een gearrangeerd huwelijk per definitief niet kan aanzien worden als een putatief huwelijk gezien 

conform de Turkse gebruiken het voorkomt dat de echtgenoten door tussenkomst van derden aan 

elkander worden voorgesteld. Dat de intentie van verzoeker en zijn echtgenote erop gericht is om een 

gezinscel in België te stichten. 

Dat de echtgenote van verzoeker in het verleden tweemaal maal tegenslag heeft gehad bij haar 

huwelijken en dat dit niet tegen haar mag worden gebruikt. Dat huidig huwelijk het 1
ste

 huwelijk van 

verzoeker en het derde huwelijk voor zijn echtgenote is dient geen beoordelingscriteruim voor de 

verwerende partij te zijn om het huwelijk niet te erkennen en de nodige rechtsgevolgen in het Rijk te 

verlenen. 

Dat verzoeker en zijn echtgenote B.G. (...) van goed gedrag en zeden zijn en nooit in aanraking is 

gekomen met het gerecht (zie stuk 7 - verzoeker). 

Dat een leeftijdsverschil van één jaar tussen de echtgenoten niet onoverkomelijk is en dat zelfs binnen 

de Belgische samenleving huwelijk tussen echtgenoten met een groot leeftijdsverschil wordt afgesloten. 

Dat de huidige samenwoonst van partijen - ondanks de verblijfsrechterlijke problemen – ten overvloede 

aantonen dat verzoeker een gezin willen stichten in het Rijk. 

(...) 

Dat de aanvaarding van voormelde Turkse authentieke akte geenzins in strijd is met de regels van de 

openbare orde (art. 21 WIPR). 

Verzoekers leggen Ued een kopij van dit huwelijksakte met apostille voor, alsook een gelegaliseerde 

vertaling ervan (zie stuk 5 - verzoeker). 

In de gegeven omstandigheden is het duidelijk dat het bewijs niet geleverd wordt dat verzoeker en zijn 

echtgenote B.G. (...) de insteling van het huwelijk misbruikt hebben en louter en alleen aangewend 

hebben om tegemoet te komen aan de verblijfsproblematiek van verzoeker. 

De weigeringsbeslissing is kennelijk onredelijk genomen. 

Verzoeker weerlegt deze argumentatie als volgt: 

(...) 

De bestreden beslissing steunt op het negatief advies van het Procureur des Konings te Gent gezien er 

mogelijke aanwijzingen uit het adm. onderzoek zijn gebleken waaruit blijkt dat één van de partijen niet 

de oprechte intenties heeft om een duurzame levensgemeenschap in het Rijk te organiseren, derwijze 

dat verzoeker niet voldoet aan de door artikel 10 van de vreemdelingenwet gestelde voorwaarden voor 

gezinshereniging met een lang ingezetene (zie stuk 5 - verzoekster). 

Artikel 27, § 1, eerste lid van het Wetboek van internationaal privaatrecht (hierna: het WIPR) 

bepaalt: 

"Een buitenlandse authentieke akte wordt in België door alle overheden erkend zonder dat beroep moet 

worden gedaan op enige procedure indien haar rechtsgeldigheid wordt vastgesteld overeenkomstig het 

krachtens deze wet toepasselijke recht, en meerbepaald met inachtneming van de artikelen 18 en 21." 

Uit deze bepaling volgt dat elke administratieve overheid, bij de uitoefening van haar bevoegdheden, 

ingevolge artikel 27 van het WIPR - en in het bijzonder gezien de artikelen 18 en 21 waar op grond van 

artikel 27 op moet worden geoordeeld - de erkenning van een vreemde akte kan weigeren (RvS, 1 april 

2009, nr. 192.125; cf. M. TRAEST, commentaar bij artikel 27 in J. ERAUW e.a. (eds.), Het wetboek 

Internationaal Privaatrecht becommentarieerd, Antwerpen, Intersentia, 2004, (152) 153-154). 

Te dezen is verwerende partij de overheid die bevoegd is tot het verlenen van een verblijfsvergunning. 

Zij is derhalve gerechtigd om bij de uitoefening van deze bevoegdheid de doorwerking van de vreemde 

akte te onderzoeken en desgevallend deze met toepassing van artikel 27, § 1, eerste lid van het WIPR 

te weigeren wanneer zij meent dat de rechtsgeldigheid van deze buitenlandse akte niet kan worden 

vastgesteld overeenkomstig het krachtens het WIPR toepasselijke recht, en meer bepaald met 

inachtneming van de artikelen 18 en 21 van het WIPR. 

Verzoeker meent dat het besluit van de verwerende partij om geen geloof te hechten aan de 

buitenlandse huwelijksakte niet steunt op enig bewijs omtrent de intenties van de beide partijen bij het 

aangaan van voormeld huwelijk. 

De bestreden beslissing motiveert NIET waarom de verwerende partij van oordeel is dat deze akte 

gericht is op een schending uitmaakt van de Belgische internationale openbare orde en derhalve buiten 

toepassing wordt gelaten. 

Verzoeker toont aan dat de bestreden beslissing op ondeugdelijke motieven steunt. 

Dat dient te worden opgemerkt dat de motivatie in de bestreden beslissing evenwel niet afdoende is 

gezien er geen rekening wordt gehouden met de geboorte van het gemeenschappelijk kind B.K. (...), de 

tewerkstelling van de echtgenote van verzoeker zoals hoger geformuleerd. 

De motiveringsplicht zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29/7/1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurdershandelingen is derhalve geschonden. 

De bestreden beslissing is bijgevolg niet naar behoren gemotiveerd. Verzoeker kan niet nagaan of de 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens. 
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Het middel is in die mate gegrond.” 

 

3.2. De verwerende partij antwoordt hierop het volgende in haar nota met opmerkingen:  

 

“(...) 

Hij betoogt dat hij wel degelijk een duurzame levensgemeenschap wenst op te bouwen met zijn 

echtgenote. Hij betoogt dat het besluit om geen geloof te hechten aan de buitenlandse huwelijksakte 

niet steun op enig bewijs omtrent de intentie van beide partijen. Er zou niet gemotiveerd worden waarom 

geoordeeld wordt dat de akte een schending uitmaakt van de openbare orde. 

In een tweede middel stelt verzoeker een schending voor van artikel 10 §1, eerste lid van de 

vreemdelingenwet. 

(...) 

De verwerende partij behandelt het eerste en tweede middel tezamen en heeft de eer te antwoorden dat 

verzoeker niet duidelijk maakt op welk punt de motivering van de bestreden beslissing hem verhindert te 

begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens ze genomen. 

Uit het verzoekschrift blijkt trouwens dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat 

het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

Artikel 144 van de Grondwet bepaalt dat geschillen over burgerlijke rechten bij uitsluiting behoren tot de 

bevoegdheid van de hoven en rechtbanken en dat artikel 145 van de Grondwet voorziet dat ook 

geschillen over politieke rechten tot de bevoegdheid behoren van de hoven en rechtbanken behoudens 

echter de bij de wet gestelde uitzonderingen. 

De bevoegdheid van de Raad als annulatierechter is beperkt tot het nagaan of bij het nemen van een 

beslissing in het raam van de voormelde wetten geen regel van het objectief recht sensu lato werd 

miskend. Het komt de Raad bijgevolg geenszins toe een standpunt in te nemen inzake de opportuniteit 

van een bestuursbeslissing. De Raad heeft aldus geen rechtsmacht om kennis te nemen van 

betwistingen die betrekking hebben op burgerlijke rechten of van geschillen met betrekking tot politieke 

rechten die de wetgever hem niet uitdrukkelijk heeft toevertrouwd. Evenmin kan de Raad kennis nemen 

van een beroep of van middelen waarvan het werkelijk en rechtstreeks voorwerp ertoe leidt dat hij zich 

dient uit te spreken over dergelijke betwistingen. 

In casu is de Raad gevat met een beroep tegen een beslissing tot weigering van de afgifte van een 

visum in toepassing van de Vreemdelingenwet waarin eveneens toepassing gemaakt wordt van artikel 

27 WIPR. Meer bepaald blijkt uit lezing van de motivering dat het bestuur van oordeel is dat de 

erkenning van het huwelijk zou leiden tot een resultaat dat kennelijk onverenigbaar is met de Belgische 

internationale openbare orde. 

Artikel 27, § 1, eerste lid, van het WIPR luidt als volgt: 

“Een buitenlandse authentieke akte wordt in België door alle overheden erkend zonder dat beroep moet 

worden gedaan op enige procedure indien haar rechtsgeldigheid wordt vastgesteld overeenkomstig het 

krachtens deze wet toepasselijke recht, en meer bepaald met inachtneming van de artikelen 18 en 21.” 

Uit deze bepaling volgt dat elke administratieve overheid, bij de uitoefening van haar bevoegdheden, 

ingevolge artikel 27 van het WIPR – en in het bijzonder gezien de artikelen 18 en 21 waar op grond van 

artikel 27 moet worden gelet – de erkenning van een vreemde akte kan weigeren (RvS 1 april 2009, nr. 

192.125; cf. M. TRAEST, commentaar bij artikel 27 in J. ERAUW e.a. (eds.), Het wetboek Internationaal 

Privaatrecht becommentarieerd, Antwerpen, Intersentia, 2004, (152) 153-154). 

Te dezen is de verwerende partij de overheid die bevoegd is tot het verlenen van een visum 

‘gezinshereniging’ en is derhalve gerechtigd om bij de uitoefening van deze bevoegdheid de 

doorwerking van de vreemde akte te onderzoeken en desgevallend deze met toepassing van artikel 27, 

§ 1, eerste lid, van het WIPR te weigeren wanneer hij meent dat de rechtsgeldigheid van deze 

buitenlandse akte niet kan worden 2011 vastgesteld overeenkomstig het krachtens het WIPR 

toepasselijke recht, en meer bepaald met inachtneming van de artikelen 18 en 21 van het WIPR. 

Artikel 27 WIPR §1 bepaalt in fine: “Ingeval de overheid weigert de geldigheid van de akte te erkennen, 

kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg.” Het is de rechtbank van eerste aanleg 

die aldus bevoegd is kennis te nemen van een vordering inzake de erkenning van een buitenlandse 

akte. 

De Raad heeft geen rechtsmacht om zich uit te spreken over de rechtsgeldigheid van de beslissing tot 

niet-erkenning van de buitenlandse akte zoals blijkt uit voorgaande bespreking. Dit behoort immers tot 

de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg. 

Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat alle redenen, op grond waarvan de 

strijdigheid met de openbare orde werd weerhouden, werden opgesomd. Bovendien blijkt ook uit het 

administratief dossier dat de ambtenaar van de burgerlijke stand een beslissing heeft genomen tot 

weigering van erkenning van het huwelijk. 
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Het feit dat aan de andere voorwaarden zoals voorzien in artikel 10 van de vreemdelingenwet zou zijn 

voldaan, is niet relevant gezien het feit dat het huwelijk strijdig werd bevonden met de openbare orde. 

Het eerste en tweede middel zijn ongegrond. 

(...).” 

 

3.3. Bij schrijven van 15 december 2016 - zoals aangekondigd ter terechtzitting op 13 december 2016 -

legt de verzoekende partij een kopie neer van de beschikking van de Rechtbank van Eerste Aanleg van 

8 december 2016 tot erkenning van de buitenlandse huwelijksakte van 4 augustus 2015 van de 

verzoekende partij.  

 

Aldus ligt het bewijs voor van de erkenning van het huwelijk tussen de verzoekende partij en haar 

Turkse partner. Derhalve is de feitelijke grondslag waarop de bestreden beslissing steunt, met name dat 

het huwelijk niet gericht is op het tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap maar enkel 

op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel voor de visumaanvrager, volledig foutief en is de 

Raad gehouden het gezag van gewijsde van de beschikking van de Rechtbank van Eerste Aanleg van 8 

december 2016 tot erkenning van de buitenlandse huwelijksakte te volgen.  

 

Bijgevolg werden de feiten van de zaak niet correct beoordeeld en vindt het motief van de bestreden 

beslissing geen steun meer in het administratief dossier. De materiële motiveringsplicht, waarvan de 

schending werd aangevoerd nu de verzoekende partij de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseerde, 

is geschonden. Dit volstaat om over te gaan tot de vernietiging van de bestreden beslissing. Het eerste 

middel is in de aangegeven mate gegrond. Een onderzoek naar de eventuele gegrondheid van de 

overige middelen(onderdelen) dringt zich niet op nu dit niet tot een ruimere vernietiging kan leiden.  

 

4. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 7 april 2016 tot weigering van de afgifte van een visum wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig februari tweeduizend zeventien 

door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 


