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 nr. 188 534 van 16 juni 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Surinaamse nationaliteit te zijn, op 6 maart 2015 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 10 februari 2015 tot 

weigering van de afgifte van een visum voor lang verblijf (type D).  

 

Gezien titel Ibis, 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 tot vaststelling van het rolrecht van 10 maart 2015 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 31 maart 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 april 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat W. GOOSSENS, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat A. COENE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster, van Surinaamse nationaliteit, huwt 12 januari 2013 in Mongo (Suriname) met dhr. 

J.F.S., van Belgische nationaliteit. 

 

1.2. Op 19 augustus 2014 dient verzoekster bij de Belgische diplomatieke diensten in Kingston 

(Jamaica), op grond van artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingen-

wet), een aanvraag in tot afgifte van een visum lang verblijf (type D). De verzoekster dient deze 

aanvraag in teneinde haar Belgische echtgenoot te vervoegen.  
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1.3. Op 10 februari 2015 wordt de visumaanvraag geweigerd door de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde). 

Dit is de bestreden beslissing, die verzoekster op 11 februari 2015 werd ter kennis gebracht en die is 

gemotiveerd als volgt:  

 

“Op 19/08/2014 werd via de Belgische diplomatieke post in Kingston een visumaanvraag gezins-

hereniging ingediend op naam van S.M. , geboren op 14/11/1968, van Surinaamse nationaliteit, om haar 

echtgenoot, J.F., geboren op 09/03/1958, van Belgische nationaliteit, te vervoegen; 

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

op 12/01/2013 in Suriname 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 IPR-codex; 

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 30 van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht stelt dat een buitenlandse 

authentieke akte moet worden gelegaliseerd om in België geheel of gedeeltelijk in origineel of bij 

afschrift te worden voorgelegd. 

Overwegende dat voor Belgische onderdanen, artikel 146 bis van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat er 

geen huwelijk is wanneer, ondanks de gegeven formele toestemmingen tot het huwelijk, 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. 

Overwegende dat een eerste aanvraag tot visum gezinshereniging ingediend op 23/08/2013 door de 

Dienst Vreemdelingenzaken werd geweigerd op 17/02/2014 uit hoofde van schijnhuwelijk. De Procureur 

des Konings verleende een negatief advies op 14/02/2014 betreffende de erkenning van het huwelijk en 

de visumaanvraag. 

Overwegende dat mevrouw S.M. een tweede aanvraag tot visumgezinshereniging indiende op 

19/08/2014. 

Overwegende dat in het kader van deze visumaanvraag en uit het volledige administratieve dossier bij 

de Dienst Vreemdelingenzaken de volgende elementen gebleken zijn: 

Een eerste aanvraag gezinshereniging ingediend op 23/08/2013 werd door de Dienst Vreemdelingen-

zaken geweigerd op 17/02/2014 uit hoofde van schijnhuwelijk. De Procureur des Konings verleende een 

negatief advies op 14/02/2014 betreffende de erkenning van het huwelijk en de visumaanvraag. 

Op 12/03/2014 diende de advocaat van betrokkenen een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen tegen de beslissing tot weigering. Dit beroep is heden nog steeds hangende. 

  

Mevrouw S.M. diende op 19/08/2014 een nieuwe visumaanvraag in. Ter staving van de relatie tussen 

betrokkenen werd een overzicht voorgelegd van de skypegesprekken tussen betrokkenen, foto's, 

geldoverschrijvingen door de heer J.F. en vliegtuigtickets van betrokkenen. Er worden geen verdere 

bijkomende bewijzen voorgelegd ter staving van de relatie tussen betrokkenen. 

In het licht van deze elementen besliste de Dienst Vreemdelingenzaken op 02/12/2014 wederom het 

advies te vragen aan de Procureur des Konings met betrekking tot de erkenning van dit in het 

buitenland voltrokken huwelijk. 

In zijn advies van 10/02/2015 formuleert de Procureur des Konings dat het huwelijk afgesloten op 

12/01/2013 er duidelijk op gericht is een verblijfsrechtelijk voordeel voor de vrouw te bekomen. De 

Procureur des Konings motiveert dit als volgt: 

"Met verwijzing naar uw brief van 2 december 2014 aangaande het in rand vermelde huwelijk en het 

verzoek tot gezinshereniging kan mijn ambt u melden haar eerder negatief advies van 14 februari 2014 

te behouden, aangezien mijn ambt niet over nieuwe elementen beschikt om tot een ander oordeel te 

komen. 

Bijgevolg handhaaft mijn ambt haar negatief advies wat de erkenning van het huwelijk en de 

visumaanvraag betreft." 

Uit het voorgaande blijkt dat het in Suriname afgesloten huwelijk er duidelijk niet op gericht is om een 

duurzame levensgemeenschap te stichten. 

Het Parket handhaaft een negatief advies met betrekking tot de visumaanvraag. 

De erkenning van dit huwelijk zou bijgevolg leiden tot een resultaat dat kennelijk onverenigbaar is met 

de openbare orde. Het huwelijksinstituut maakt immers een wezenlijk bestanddeel uit van het Belgisch 
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rechtsbestel en een miskenning van dat instituut kan een schending uitmaken van de Belgische 

internationale openbare orde (art. 21 Wetboek internationaal privaatrecht). 

Betrokkene kan zich bijgevolg niet beroepen op de richtlijnen van art. 40ter 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, van kracht geworden op 22/09/2011; 

  

Het visum gezinshereniging wordt derhalve geweigerd.” 

 

1.4. Op 6 april 2017 ontvangt de Raad een mailbericht van verzoekster waarbij een vonnis van 13 maart 

2017 is gevoegd van de familierechtbank van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven dat voor recht 

zegt “dat het huwelijk dat op 12 januari 2013 te Mongo, Suriname tussen [F.J.] en [M.S.] werd 

afgesloten in België wordt erkend.” “Huidige beslissing geniet van gezag van gewijsde en moet derhalve 

door alle overheden in België in acht worden genomen.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een vierde middel voert verzoekster de schending aan van de zorgvuldigheidsplicht, van de 

motiveringsplicht en van het recht van verdediging. Het middel wordt toegelicht als volgt: 

 

“A. Aangezien de verwerende partij uitdrukkelijk motiveert dat er sedert de eerste (geweigerde) 

aanvraag gezinshereniging en het eerste (negatieve) advies van het parket nieuwe elementen 

voorhanden zijn, die werden neergelegd ter gelegenheid van de tweede aanvraag gezinshereniging: 

overzicht Skypegesprekken tussen de echtgenoten, foto’s, geldoverschrijvingen door verzoeksters 

echtgenoot naar verzoekster en vliegtuigtickets; 

Dat zij stelt dat het op grond daarvan behoort dat er opnieuw een advies gevraagd wordt van het parket; 

Dat het parket stelt niet over nieuwe elementen te beschikken; 

Dat de verwerende partij onzorgvuldig is geweest door ofwel de nieuwe elementen niet over te maken 

aan het parket, ofwel niet aan het parket te vragen of zij deze elementen wel in ogenschouw heeft 

genomen; 

Dat het middel gegrond is wegens schending van de zorgvuldigheidsplicht; 

Dat ook de motiveringsplicht geschonden werd doordat de verwerende partij eerst stelt dat er een nieuw 

advies nodig is wegens het voorhanden zijn van nieuwe elementen, waarna zij volstaat met de melding 

van het parket dat zij niet beschikt over nieuwe elementen, om vervolgens tot afwijzing over te gaan; 

Dat het middel gegrond is wegens schending van de motiveringsplicht; 

B. Aangezien de verwerende partij stelt dat in het advies van 10 februari 2015 de procureur des Konings 

zou formuleren dat het huwelijk afgesloten op 12 januari 2013 er duidelijk op gericht zou zijn om een 

verblijfsrechtelijk voordeel voor de vrouw te bekomen; 

Dat de verwerende partij eraan voorbij gaat dat er enkel en alleen sprake is van een schijnhuwelijk 

indien men enkel en alleen de intentie heeft om een verblijfsrechtelijk voordeel te halen uit het huwelijk, 

terwijl het perfect toegestaan is om ook een verblijfsrechtelijk voordeel te beogen; 

Dat er een verblijfsrechtelijk gunstig gevolg vast hangt aan het huwelijk tussen twee mensen die effectief 

een amoureuze en stabiele relatie hebben, niet verboden is; in het andere geval zouden een 

vreemdeling en een Belg nooit of te nimmer kunnen huwen, hetgeen in strijd zou zijn met de verder 

aangehaalde Europeesrechtelijke grondbeginselen; 

Dat het beste bewijs dat partijen niet in de eerste plaats een verblijfsrechtelijk motief voor ogen hadden, 

bestaat uit het feit dat men gehuwd is op 12 januari 2013, terwijl men pas op 23 augustus 2013 een 

eerste visumaanvraag deed! 

Dat een afwijzing op grond van het voorhanden zijn van een verblijfsrechtelijk motief zodoende de 

motiveringsplicht schendt; 

C. Aangezien de verwerende partij stelt dat het parket in het advies van 10 februari 2015 zou formuleren 

dat het huwelijk afgesloten op 12 januari 2013 er duidelijk op gericht zou zijn om een verblijfsrechtelijk 

voordeel voor de vrouw te bekomen op de volgende wijze: 

“Met verwijzing naar uw brief van 2 december 2014 aangaande het in rand vermelde huwelijk en het 

verzoek tot gezinshereniging kan mijn ambt u melden haar eerder negatief advies van 14 februari 2014 

te behouden aangezien mijn ambt niet over nieuwe elementen beschikt om tot een ander oordeel te 

komen.” 

Dat uit deze formulering geenszins blijkt dat het huwelijk er duidelijk op gericht zou zijn om een 

verblijfsrechtelijk voordeel voor de vrouw te bekomen; 

Dat de verwerende partij haar motiveringsplicht manifest schendt, hetgeen noopt tot vernietiging; 

D. Aangezien de verwerende partij na voormeld citaat van het parket stelt: 
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“Uit het voorgaande blijkt dat het in Suriname afgesloten huwelijk er duidelijk niet op gericht is om een 

duurzame levensgemeenschap te stichten.” 

Dat zodoende dezelfde formulering van het parket zowel zou betekenen dat (1.) het huwelijk er op 

gericht zou zijn een verblijfsrechtelijk voordeel voor de vrouw te bekomen als (2.) het huwelijk er 

duidelijk niet op gericht zou zijn om een duurzame levensgemeenschap te stichten; 

Dat (1.) en (2.) evident manifest verschillend zijn, zowel inhoudelijk als wat de juridische draagwijdte 

ervan betreft; 

Dat zodoende de verwerende partij haar motiveringsplicht geschonden heeft; 

E. Aangezien de verwerende partij vanalles afleidt uit een advies van het parket, terwijl zij nalaat de 

verzoekende partij in kennis te stellen van dit advies of minstens de integrale tekst ervan; 

Dat verzoekende partij geen kennis heeft van het advies van het parket; 

Dat de verwerende partij haar zorgvuldigheidsplicht geschonden heeft door dit advies of minstens de 

integrale tekst ervan niet over te maken aan verzoekende partij; 

Dat verzoekende partij verstoken blijft van haar recht om een verweer op te bouwen inzake het advies 

van het parket, zodat haar recht van verdediging geschonden werd; 

Dat de verwerende partij haar afwijzing motiveert door een verwijzing naar een voor verzoekende partij 

onbekend advies, zodat verzoekende partij onmogelijk kan weten welke elementen de grondslag 

vormen voor de afwijzing; 

Dat de verwerende partij hierdoor haar motiveringsplicht wederom geschonden heeft; 

Dat de bestreden weigeringsbeslissing onvoldoende door de hoger vermelde motivering gedragen 

wordt, zodat onderhavige motivering niet afdoende is (Cass., 3 februari 2000, 

http://www.juridat.be/cgi_juris/jurn.pl); 

Dat de schending ervan de beslissing onwettig maakt (schending art. 149 G.W. en artt. 2 en 3 Wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen), zodat het behoort dat de 

bestreden beslissing teniet gedaan wordt; 

Dat zowel de formele als de materiële motiveringsplicht geschonden werd, zodat de bestreden 

beslissing dient te worden vernietigd; 

Dat het middel gegrond is;” 

 

2.2. De verwerende partij repliceert in haar nota met opmerkingen als volgt:  

 

“Verzoekster stelt dat verwerende partij onzorgvuldig is geweest door ofwel de nieuwe elementen niet 

over te maken aan het parket, ofwel niet aan het parket te vragen of zij deze elementen wel in 

ogenschouw heeft genomen. 

Bovendien stelt verzoekster dat het huwelijk er niet enkel en alleen op gericht is een verblijfsrechtelijk 

voordeel te bekomen, wat zou blijken uit het tijdstip waarop zij de aanvraag heeft ingediend. 

Zij stelt bovendien dat zij geen kennis heeft van het advies van het parket. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat uit het administratief dossier blijkt dat de advocaat van 

verzoekster zich bij schrijven van 3 maart 2015 heeft geïnformeerd of de bijkomende bewijzen van het 

bestaan van de relatie werden overgemaakt aan het parket. 

Bij schrijven van 5 maart 2015 werd dit door verwerende partij bevestigd. Er wordt aangegeven dat de 

beslissing genomen werd op basis van alle elementen dewelke aanwezig waren in het administratief 

dossier op het ogenblik waarop de beslissing genomen is. 

Er wordt bovendien het volgende gesteld: “Wanneer u de motivatie van de akte van kennisgeving 

naleest, zal u opmerken dat een verwijzing gemaakt werd naar de voorgelegde documenten toegevoegd 

aan de nieuwe aanvraag ter staving van de relatie van betrokkenen. Deze werden aan het parket 

voorgelegd.” 

Verzoekster is er derhalve van op de hoogte dat de stukken die zij bij haar aanvraag toevoegde werden 

overgemaakt aan het parket, zodat zij geen belang heeft bij haar kritiek. 

In datzelfde schrijven werd aan de advocaat van verzoekster het referentienummer van het parket 

meegedeeld, namelijk LE.55.97.646-13. Bovendien zit het advies van het parket in het administratief 

dossier, zodat verzoeksters kritiek als zou zij geen kennis hebben van dat advies geenszins ernstig is. 

Het parket deelde bij schrijven van 10 februari 2015 mee dat het eerder negatief advies van 14 februari 

2014 behouden blijft, dat in bijlage aan het schrijven werd toegevoegd. In dat advies wordt duidelijk het 

volgende aangeven: 

 “Gezien deze elementen, is mijn ambt van oordeel dat het huwelijk tussen J.F. en S.M. er niet op 

gericht is een duurzame levensgemeenschap tot stand te brengen maar veeleer en wellicht uitsluitend 

een verblijfrechtelijk voordeel in hoofde van mevrouw S.M. beoogt. Een dergelijk huwelijk is uiteraard in 

strijd met de Belgische openbare orde en kan om die reden niet worden erkend.” 
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Verzoeksters kritiek als zou de motiveringsplicht geschonden zijn, omdat in de bestreden beslissing 

wordt aangeven dat uit het advies van het parket blijkt dat huwelijk er duidelijk op gericht is een 

verblijfrechtelijk voordeel te verkrijgen is geenszins ernstig. 

Bovendien wijst verwerende partij andermaal op het gebrek aan rechtsmacht ter zake van de Raad. 

Het middel van verzoekster dat ertoe strekt aan te tonen dat haar huwelijk ten onrechte niet als 

rechtsgeldig werd beschouwd en dat de Raad noopt om te oordelen over het al dan niet geschonden 

zijn van burgerlijke rechten, is, gezien de bevoegdheidsverdeling tussen de gewone hoven en 

rechtbanken en de administratieve rechtscolleges voorzien in de artikelen 144en 145 van de Grondwet, 

dan ook onontvankelijk. (zie: RvS 8 maart 2002, nr. 104.512; RvS, 7 oktober 2008, nr. 186.878; 

RvV, 24 mei 2012, nr. 81.670) 

Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing toont aan dat die beslissing tot weigering van de 

visumafgifte, omwille van het feit dat er wordt geoordeeld dat het om een schijnhuwelijk gaat, is 

gesteund op de afgenomen verhoren, de stukken uit het administratief dossier en op het advies van de 

Procureur des Konings van het parket van Leuven. Er kan derhalve niet worden gesteld dat er 

lichtzinnig werd geoordeeld over de echtheid van het huwelijk. 

Verwerende partij stelt vast dat verzoekster zich beperkt tot het uiten van kritiek op de bestreden 

beslissing, doch geen concrete elementen aanbrengt die worden gestaafd door een begin van bewijs en 

waaruit zou blijken dat voormelde vaststellingen/overwegingen uit de bestreden beslissing kennelijk 

foutief of kennelijk onredelijk zouden zijn. 

Het feit dat verzoekster huwde op 12 januari 2013 en pas op 23 augustus 2013 een visumaanvraag 

gezinshereniging deed, kan niet als bewijs worden aangewend om de echtheid van de intentie van 

verzoekster aan te tonen. 

Zoals in de bestreden beslissing wordt aangegeven trachtte verzoekster reeds voorheen bij de 

Nederlandse ambassade te Paramaribo een visum te bekomen met het oog op gezinshereniging, die 

haar werd geweigerd. 

Bovendien diende zij op 23 april 2013 bij de Belgische ambassade te Paramaribo een visumaanvraag in 

voor kort verblijf, die haar eveneens werd geweigerd. 

Het is pas na die weigeringen dat zij een aanvraag indiende voor een visum gezinshereniging. 

Verwerende partij heeft zich bij het nemen van de bestreden beslissing gesteund op alle gegevens van 

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. Dit blijkt uitdrukkelijk uit de motieven van de 

bestreden beslissing. Uit de bespreking van het middel blijkt dat verzoekster er niet in slaagt aan te 

tonen met welke feiten of gegevens, die aan verwerende partij gekend waren of gekend dienden te zijn 

op het ogenblik van de beslissing, zij geen rekening zou hebben gehouden. ( RvV 5 juni 2012, nr. 

82.466) 

Zodoende werd voldaan aan de zorgvuldigheidsplicht.1 

De materiële motiveringsplicht werd evenmin geschonden, nu de verwerende partij bij de beoordeling 

van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, die correct werden beoordeeld en er op 

grond daarvan niet in onredelijkheid tot de beslissing werd gekomen. 

Het vierde middel is ongegrond. 

 

2.3. Bij mailbericht van 6 april 2017 bezorgt verzoekster aan de Raad een kopie van het vonnis van de 

familierechtbank van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven van 13 maart 2017 tot erkenning van de 

buitenlandse huwelijksakte van verzoekster. Dit vonnis wordt aan een tegensprekelijk debat 

onderworpen. 

 

Aldus ligt het bewijs voor van de erkenning van het huwelijk tussen de verzoekster en haar Belgische 

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

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

het verwerven van een verblijfsrechtelijk voordeel voor de visumaanvraagster, volledig foutief en is de 

Raad gehouden het gezag van gewijsde van de beschikking van de familierechtbank van de rechtbank 

van eerste aanleg van 13 maart 2017 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 verzoekster de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseerde, is 

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

middel is in de aangegeven mate gegrond.  
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3. 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 10 februari 2015 tot weigering van de afgifte van een visum voor lang verblijf (type 

D) wordt vernietigd.  

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien juni tweeduizend zeventien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


