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 nr. 189 482 van 6 juli 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 27 november 2014 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 16 oktober 2014 tot 

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

 

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 en het administratief dossier. 

  

Gelet op de beschikking van 30 maart 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 april 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. VAN WAES, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

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

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij zou België zijn binnengekomen op 3 maart 1991, zonder enig identiteitsdocument 

en bewerend W. T. te zijn, van Liberiaanse nationaliteit. Zij werd op 5 augustus 1991 gehoord omtrent 

de motieven van haar asielaanvraag. Haar asielaanvraag werd als ontvankelijk overgemaakt aan de 

commissaris-generaal voor vluchtelingen en staatlozen. 

 

Op 20 september 1993 dient zij als O. P. een aankomstverklaring in met een vals paspoort van Groot-

Brittannië. 

 

Op 30 september 1993 wordt de verzoekende partij aangehouden en opgesloten onder 

aanhoudingsmandaat uit hoofde van valsheid in geschriften en deelname aan een vereniging. 

De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen neemt op 22 december 1994 de 

beslissing tot weigering van erkenning van de hoedanigheid van vluchteling. 
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Het beroep bij de vaste beroepscommissie voor vluchtelingen tegen de beslissing van de commissaris-

generaal voor vluchtelingen en staatlozen van 22 december 1994, wordt op 20 februari 1996 

onontvankelijk verklaard. 

 

Op 28 juni 1995 wordt de verzoekende partij veroordeeld door het Hof van Beroep te Brussel tot een 

gevangenisstraf van 5 jaar wegens valsheid in geschriften en gebruikmaking van deze valsheid, 

vereniging van misdadigers om wanbedrijven te plegen, aanwerving, meenemen, wegbrengen of bij zich 

houden met het oog op het plegen van ontucht of prostitutie, exploitatie van prostitutie op een andere 

wijze dan door het aanwerven, het meenemen of het wegbrengen, het houden van een huis of door 

souteneurschap, oplichting, heling van voorwerpen verkregen door middel van een misdaad of 

wanbedrijf, het namaken van een zegel, stempel of merk van om het even welke nationale overheid, van 

een private bank-, nijverheids-, of handelsinrichting, of van een partij, het toebrengen van slagen aan 

een parlementair, een minister, een lid van het arbitragehof, een magistraat, …, in de uitoefening of ter 

gelegenheid van de uitoefening van diens mandaat, in een vergadering van één der kamers of ter 

terechtzitting van een hof of een rechtbank, namaking of vervalsing van een paspoort, een machtiging 

om wapens te dragen of een arbeidsboekje/gebruikmaking van een nagemaakt of vervalst paspoort. 

 

De procureur-generaal van het Hof van beroep te Brussel adviseert op 4 september 1995 om de 

verzoekende partij uit het Rijk te verwijderen en verduidelijkte dat de feiten waarvoor hij werd 

veroordeeld betrekking hebben op vrouwenhandel en prostitutie. 

 

Op 11 april 1997 wordt de verzoekende partij veroordeeld door de correctionele rechtbank te Brussel tot 

één jaar gevangenisstraf met drie jaar uitstel wegens het toebrengen van slagen aan een ministerieel 

ambtenaar, een agent die drager is van het openbaar gezag. 

 

Op 24 juni 1998 wordt de verzoekende partij veroordeeld door de correctionele rechtbank te Gent tot 

een gevangenisstraf van 6 maanden wegens opzettelijke slagen en verwondingen met als gevolg ziekte 

of arbeidsongeschiktheid. 

 

Bij zijn vrijlating uit de gevangenis op 24 maart 1999 wordt de verzoekende partij geïnterneerd in het 

psychiatrisch centrum “Les Maronniers”, tot haar ontslag op 15 oktober 1999. 

 

Op 8 november 1999 wordt de verzoekende partij onderworpen aan een vreemdelingencontrole uit 

hoofde van illegaal verblijf. Zij beweert niet ontslagen te zijn uit de gesloten afdeling psychiatrie van het 

Stuivenberg ziekenhuis te Antwerpen. Diezelfde dag wordt een bevel om het grondgebied te verlaten 

met beslissing tot terugleiding naar de grens en een beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde 

genomen. 

 

Op 12 mei 2000 wordt een proces-verbaal opgemaakt voor een winkeldiefstal op heterdaad. De 

verzoekende partij wordt op 7 september 2000 opgenomen in het opvangcentrum St. Andries te 

Antwerpen. 

 

De verzoekende partij, die een regularisatieaanvraag indiende bij toepassing van de artikelen 2, 1°- 4°, 

van de wet van 22 december 1999, werd bij ministeriële beslissing van 26 juni 2001 uitgesloten bij 

toepassing van artikel 5 van de wet van 14 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf 

van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk. Vervolgens 

wordt op 2 juli 2001 aan de burgemeester van Antwerpen opdracht gegeven om de verzoekende partij 

een bevel te geven het grondgebied van het Rijk binnen de vijftien dagen te verlaten. 

 

Tegen die beslissing stelt de verzoekende partij een beroep in bij de Raad van State. 

 

Op 27 oktober 2003 dient de verzoekende partij een eerste aanvraag om machtiging tot verblijf in bij 

toepassing van artikel 9, alinea 3, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

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

Vreemdelingenwet). 

 

Op 26 februari 2004 wordt de aanvraag om machtiging tot verblijf bij toepassing van artikel 9, alinea 3, 

van de Vreemdelingenwet zonder voorwerp bevonden. 

De Raad van State verwerpt het ingestelde beroep van 8 september 2005, bij arrest met nummer 

148.696. 
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Op 19 augustus 2009 dient de verzoekende partij een tweede aanvraag om machtiging tot verblijf in bij 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 6 februari 2011 wordt een administratief verslag vreemdelingencontrole opgesteld naar aanleiding 

van een proces-verbaal (PV nr. AN.43.LB.018798/2011) waarin vermeld staat dat de verzoekende partij 

haar vrouw en kinderen slaat. 

 

Op 22 maart 2011 wordt de verzoekende partij vrijgesteld met een bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

De aanvraag om machtiging tot verblijf bij toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet wordt 

op 27 april 2011 ongegrond bevonden. 

 

Tegen die beslissing dient de verzoekende partij op 29 juni 2011 een beroep tot nietigverklaring in bij de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 

 

Op 20 oktober 2011 verwerpt de Raad bij arrest met nummer 68 847 het beroep tot nietigverklaring, 

ingediend op 29 juni 2011. 

 

Op 28 oktober 2011 wordt de verzoekende partij door de correctionele rechtbank te Antwerpen 

veroordeeld tot een definitief geworden gevangenisstraf van 30 maanden uit hoofde van poging tot 

doodslag, opzettelijke verwondingen of slagen, opzettelijke slagen door ouders of enig persoon die 

gezag heeft. 

 

Op 3 januari 2012 dient de verzoekende partij een derde aanvraag om machtiging tot verblijf in bij 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 2 maart 2012 vraagt haar advocaat een aanpassing betreffende de nationaliteit op grond van een 

kopie van een Nigeriaans paspoort die op 27 maart 2012 als vals of vervalst werd verklaard door de 

politie. 

 

De derde aanvraag om machtiging tot verblijf bij toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, 

ingediend op 3 januari 2012, wordt op 28 maart 2012 onontvankelijk verklaard daar niet voldaan werd 

aan de documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarden. 

 

Op 18 april 2012 wordt de verzoekende partij aangehouden en de volgende dag wordt hij opgesloten uit 

hoofde van poging tot doodslag, slagen en verwondingen, opzettelijke slagen door ouders of enig 

persoon die gezag heeft, in navolging van een vonnis van 28 oktober 2011 van de correctionele 

rechtbank te Antwerpen. 

 

Op 4 december 2012 wordt het ministerieel besluit tot terugwijzing genomen. 

 

Op 4 februari 2013 wordt de verzoekende partij voorlopig in vrijheid gesteld. 

 

Op 1 maart 2013 wordt er een interview gehouden op de ambassade van Nigeria. 

 

Op 2 juli 2013 wordt een akkoord bereikt tot afgifte van een laissez-passer, dat op 5 juli 2013 in 

ontvangst werd genomen. 

 

Op 10 juli 2013 wordt een repatriëring voorzien, die mislukte. Diezelfde dag wordt de vordering tot 

heropsluiting genomen. 

 

Op 22 augustus 2013 dient de verzoekende partij een aanvraag voor een visum kort verblijf (type C) in 

bij de Belgische ambassade te Abuja. Bij beslissing van 9 september 2013 werd de afgifte van het 

visum geweigerd. 

 

Op 20 oktober 2013 treedt de verzoekende partij in Nigeria in het huwelijk met mevrouw M. P., die de 

Belgische nationaliteit heeft. 
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Op 5 november 2013 dient de verzoekende partij een visumaanvraag gezinshereniging in bij de 

Belgische ambassade te Abuja. Op 22 april 2014 werd de beslissing tot weigering van de afgifte van 

een visum lang verblijf (type D) genomen. 

 

Op 1 juli 2014 dient de verzoekende partij een visumaanvraag gezinshereniging in bij de Belgische 

ambassade te Abuja teneinde haar echtgenote van Belgische nationaliteit te vervoegen. 

 

Op 16 oktober 2014 wordt de beslissing tot weigering van de afgifte van een visum lang verblijf (type D) 

genomen. Dit is de bestreden beslissing, als volgt gemotiveerd: 

 

“Commentaar: Betrokkene kan zich 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, in werking getreden op 22/09/2011. 

 

Overwegende dat op 01/07/2014 een visumaanvraag werd ingediend op naam van W.Z. T.A. […], 

geboren op 21/10/1963, van Nigeriaanse nationaliteit, om in België zijn echtgenote, M. P. […], geboren 

op 30/11/1965, van Belgische nationaliteit, te vervoegen; 

 

Deze aanvraag werd ingediend op grond van een huwelijk dat op 22/10/2013 in Nigeria afgesloten werd 

met mevrouw M. P. […], van Belgische nationaliteit; 

 

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; 

 

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 door betrokkenen een huwelijksakte wordt voorgelegd dewelke niet gelegaliseerd 

werd; 

 

Overwegende dat de heer W. Z. T. A. […] een geboorteakte voorgelegd dewelke niet gelegaliseerd 

werd; 

 

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 wordt door het recht van de 

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

 

Overwegende dat een eerdere aanvraag tot gezinshereniging door de Dienst Vreemdelingenzaken werd 

geweigerd op 22/04/2014 op basis van volgende motivatie: 

 

"Betrokkene kan zich 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, in werking getreden op 22/09/2011. 

 

Overwegende dat op 05/11/2013 een visumaanvraag werd ingediend op naam van W. Z.T. A. […]., 

geboren op 21/10/1963, van Nigeriaanse nationaliteit, om in België zijn echtgenote, M. P. […], geboren 

op 30/11/1965, van Belgische nationaliteit, te vervoegen; 

 

Overwegende dat art. 40ter van hogervermelde wet bepaalt dat de Belgische onderdaan moet aantonen 

dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt, die ten minste gelijk 

moeten zijn aan honderd twintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1,3° van de wet van 26 

mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Bij het beoordelen van deze 

bestaansmiddelen: 

 

1° wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid; 

2° worden de middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels, met name het leefloon en de 

aanvullende gezinsbijslagen, alsook de financiële maatschappelijke dienstverlening en de 

gezinsbijslagen niet in aanmerking genomen; 
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3° worden de wachtuitkering en de overbruggingsuitkering niet in aanmerking genomen en wordt de 

werkloosheidsuitkering enkel in aanmerking genomen voor zover de betrokken echtgenoot of partner 

kan bewijzen dat hij actief werk zoekt. 

 

Overwegende dat de heer M. P. […]geen bewijzen van zijn bestaansmiddelen voorlegde. 

 

Bijgevolg heeft mevrouw M. P. […] niet bewezen over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen te beschikken. 

 

Artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 stelt dat bij een aanvraag gezinshereniging de Belgische 

onderdaan moet aantonen 'dat hij over een ziektekostenverzekering beschikt die de risico's in België 

voor hem en zijn familieleden dekt'. 

 

Er werd geen mutualiteitattest voorgelegd werd dewelke stelt dat W. Z.T.A […]vanaf zijn aankomst op 

het Belgisch grondgebied kan ingeschreven worden noch werd er een privé ziektekostenverzekering 

voorgelegd werd dewelke stelt dat de ziektekosten van W. Z. T. A.  […]vanaf zijn aankomst op het 

Belgisch grondgebied gedekt zijn; 

 

M.P. […] toont dus niet aan over een ziektekostenverzekering te beschikken die de risico's in België 

voor haar en haar familieleden dekt waardoor de voorwaarden inzake de gezinshereniging niet vervuld 

zijn; 

 

Artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 stelt dat bij een aanvraag gezinshereniging de Belgische 

onderdaan moet aantonen 'dat hij over behoorlijke huisvesting beschikt die toelaat het familielid of de 

familieleden, die gevraagd heeft of hebben om zich bij hem te komen voegen, te herbergen en die 

voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan een onroerend goed dat wordt verhuurd als 

hoofdverblijfplaats zoals bepaald in het artikel 2 van Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2 van het 

Burgerlijk Wetboek.' 

 

Er werd geen geregistreerd huurcontract of eigendomsakte voorgelegd waardoor het aldus niet 

aangetoond is dat M. P. […]over behoorlijke huisvestiging beschikt; 

 

M. P. […]toont dus niet aan over een behoorlijke huisvesting te beschikken waardoor de voorwaarden 

inzake de gezinshereniging niet vervuld zijn; 

 

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 artikels 18 en 21; 

 

Overwegende dat artikel 18 van het wetboek van internationaal privaatrecht de wetsontduiking bedoelt, 

die het mogelijk maakt om geen rekening te houden met feiten en handelingen gesteld met het enkele 

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

 

Overwegende dat de heer W. Z. T. A. […] een geboorteakte voorlegde dewelke geregistreerd werd op 

05/08/2013, wat 50 jaar na de geboorte is. Uit deze geboorteakte blijkt dat de heer W. Z. T.A. geboren 

werd op 21/10/1963 te Ikole-Ekiti (Nigeria). 

 

Overwegende dat de heer W.Z. T. A. […] in België gekend is onder de volgende namen: 

" A.A. […] van Nigeriaanse nationaliteit, geboren te Place Ondo State in Liberia op 21/10/1963. 

" O.P. […]van Liberiaanse nationaliteit, geboren te Monrovia in Liberia op 21/10/1963. 

" P. A. […] van Nigeriaanse nationaliteit, geboren te Place Ondo State in Liberia op 21/10/1963. 

" W.T. […] van Liberiaanse nationaliteit, geboren te Monrovia op 21/10/1963. 

 

Overwegende dat de heer W. T. […], alias W. Z. T. A. , […] sinds 04/12/2012 het voorwerp uitmaakt van 

een Ministerieel Besluit dat kracht heeft tot 03/12/2022. 

 

Overwegende dat uit het administratieve dossier van de heer W. T. […]volgende gegevens gebleken 

zijn: 

 

1. VERBLIJFSSITUATIE 
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Betrokkene (als W. T. […]) kwam op 03.03.1991 aan in het Rijk en verklaarde zich de volgende dag 

vluchteling. Op 20.09.1993 diende betrokkene (als O. P. […]) een aankomstverklaring in met een vals 

paspoort van Groot Brittannië. Betrokkene werd op 30.09.1993 aangehouden en de volgende dag 

opgesloten onder aanhoudingsmandaat uit hoofde van valsheid in geschriften en deelname aan een 

vereniging. Op 22.12.1994 weigerde dat de Commissaris Generaal voor vluchtelingen en Staatslozen 

de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling, de beslissing werd hem betekend op 27.11.1995. 

 

Betrokkene diende op 11.12.1995 een beroep in bij de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen 

tegen de beslissing van de Commissaris Generaal voor vluchtelingen en Staatslozen van 22.12.1994 

 

Op 20.02.1996 werd het beroep door de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen onontvankelijk 

verklaard. 

 

Hij werd bij zijn vrijlating uit de gevangenis op 24.03.1999 geïnterneerd in het psychiatrisch centrum 

"Les Maronniers" tot zijn ontslag op 15.10.1999. 

 

Betrokkene werd op 08.11.1999 onderworpen aan een vreemdelingencontrole uit hoofde van illegaal 

verblijf, betrokkene beweerde net ontslagen te zijn uit de gesloten afdeling psychiatrie van het 

Stuivenberg ziekenhuis te Antwerpen. Hij werd in bezit gesteld van een bevel om het grondgebied te 

verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde. 

Hij werd opgesloten te St-Gillis. 

 

Op 21.12.1999 weigerde betrokkene zijn cel te verlaten voor een interview met het Consulaat van 

Liberia. 

 

Hij werd vrijgesteld op 30.12.1999. 

 

Op 20.01.2000 diende betrokkene, bij de Commissie voor Regularisatie, een aanvraag regularisatie in 

op basis van artikel 2,1°,2°,3°, en 4° van de wet van 22.12.1999. 

 

Op 12.05.2000 werd een pv opgemaakt voor een winkeldiefstal op heterdaad. 

 

Op 07.09.2000 werd betrokkene opgenomen in het opvangcentrum St. Andries te Antwerpen. 

 

Betrokkene werd op 26.06.2001 door middel van een Ministerieel Besluit uitgesloten in toepassing van 

de wet van 22.12.1999. De beslissing werd hem betekend op 03.09.2001. Hij werd in bezit gesteld van 

een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Hij diende op 18.09.2001 een vordering in tot schorsing van de tenuitvoerlegging van het Ministerieel 

Besluit tot uitsluiting. 

 

Op 11.10.2003 werd betrokkene onderworpen aan een vreemdelingencontrole uit hoofde van 

winkeldiefstal 

 

Betrokkene diende op 27.10.2003 een aanvraag om machtiging tot verblijf in. 

 

Op 26.02.2004 werd zijn aanvraag om machtiging tot verblijf zonder voorwerp verklaard, de beslissing 

werd hem betekend op 12.04.2004. 

 

De Raad van State verwierp op 08.09.2005 zijn vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van het 

Ministerieel Besluit tot uitsluiting. 

 

Betrokkene diende op 19.08.2009 een tweede aanvraag om machtiging tot verblijf in. 

 

Op 06.02.2011 werd betrokkene onderworpen aan een vreemdelingencontrole, aangehouden en 

opgesloten uit hoofde van doodslag, slagen en verwondingen, opzettelijke slagen aan bloedverwant in 

opgaande lijn. 

 

Hij werd op 22.03.2011 vrijgesteld met een bevel om het grondgebied te verlaten. 
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Betrokkene diende op 18.04.2011 een verzoekschrift in tot schorsing en nietigverklaring van het bevel 

om het grondgebied te verlaten van 22.03.2011. 

 

Op 27.04.2011 werd zijn tweede aanvraag om machtiging tot verblijf van 18.08.2009 ontvankelijk doch 

ongegrond verklaard, de beslissing hem betekend op 01.06.2011. 

 

Betrokkene diende op 29.06.2011 een vordering tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring in 

tegen beslissing van 27.04.2011. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft op 20.10.2011 de vordering tot schorsing en het beroep 

tot nietigverklaring verworpen. 

 

Op 03.01.2012 diende betrokkene een derde aanvraag om machtiging tot verblijf, in toepassing van 

artikel 9 bis, in. 

 

De advocaat van betrokkene vroeg op 02.03.2012 een aanpassing betreffende de nationaliteit van 

betrokkene. Hij vroeg dit aan op basis van een kopie van een Nigeriaans paspoort die op 27.03.2012 als 

vals of vervalst werd verklaard door de politie. 

 

De derde aanvraag van 03.01.2012 om machtiging tot verblijf, in toepassing van artikel 9 bis werd op 

28.03.2012 onontvankelijk verklaard. De beslissing werd hem betekend op 09.05.2012. 

 

Op 18.04.2012 werd betrokkene aangehouden en de volgende dag opgesloten uit hoofde van poging tot 

doodslag, slagen en verwondingen- opzettelijke slagen door ouders of enig persoon die gezag heeft, 

vonnis van 28.10.2011 door de Correctionele rechtbank te Antwerpen. 

 

2. GERECHTELIJKE ANTECEDENTEN 

 

- 28.06.1995 Hof van Beroep -Brussel 

 

Hij diende op 18.09.2001 een vordering in tot schorsing van de tenuitvoerlegging van het Ministerieel 

Besluit tot uitsluiting. 

 

Op 11.10.2003 werd betrokkene onderworpen aan een vreemdelingencontrole uit hoofde van 

winkeldiefstal  

Betrokkene diende op 27.10.2003 een aanvraag om machtiging tot verblijf in. 

 

Op 26.02.2004 werd zijn aanvraag om machtiging tot verblijf zonder voorwerp verklaard, de beslissing 

werd hem betekend op 12.04.2004. 

 

De Raad van State verwierp op 08.09.2005 zijn vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van het 

Ministerieel Besluit tot uitsluiting. 

 

Betrokkene diende op 19.08.2009 een tweede aanvraag om machtiging tot verblijf in. 

 

Op 06.02.2011 werd betrokkene onderworpen aan een vreemdelingencontrole, aangehouden en 

opgesloten uit hoofde van doodslag, slagen en verwondingen, opzettelijke slagen aan bloedverwant in 

opgaande lijn. 

 

Hij werd op 22.03.2011 vrijgesteld met een bevel om het grondgebied te verlaten. Betrokkene diende op 

18.04.2011 een verzoekschrift in tot schorsing en nietigverklaring van het bevel om het grondgebied te 

verlaten van 22.03.2011. 

 

Op 27.04.2011 werd zijn tweede aanvraag om machtiging tot verblijf van 18.08.2009 ontvankelijk doch 

ongegrond verklaard, de beslissing hem betekend op 01.06.2011. 

 

Betrokkene diende op 29.06.2011 een vordering tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring in 

tegen beslissing van 27.04.2011. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft op 20.10.2011 de vordering tot schorsing en het beroep 

tot nietigverklaring verworpen. 
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Op 03.01.2012 diende betrokkene een derde aanvraag om machtiging tot verblijf, in toepassing van 

artikel 9 bis, in. 

 

De advocaat van betrokkene vroeg op 02.03.2012 een aanpassing betreffende de nationaliteit van 

betrokkene. Hij vroeg dit aan op basis van een kopie van een Nigeriaans paspoort die op 27.03.2012 als 

vals of vervalst werd verklaard door de politie. 

 

De derde aanvraag van 03.01.2012 om machtiging tot verblijf, in toepassing van artikel 9 bis werd op 

28.03.2012 onontvankelijk verklaard. De beslissing werd hem betekend op 09.05.2012. 

 

Op 18.04.2012 werd betrokkene aangehouden en de volgende dag opgesloten uit hoofde van poging tot 

doodslag, slagen en verwondingen- opzettelijke slagen door ouders of enig persoon die gezag heeft, 

vonnis van 28.10.2011 door de Correctionele rechtbank te Antwerpen. 

 

2. GERECHTELIJKE ANTECEDENTEN 

 

- 28.06.1995 Hof van Beroep -Brussel 

Betrokkene werd veroordeeld tot een definitief geworden gevangenisstraf van 5 jaar+ 3 maanden uit 

hoofde van illegaal verblijf, mensenhandel, valse openbare naamdracht en het vernietigen of 

beschadigen, in zijn belang, van in beslag genomen voorwerpen. Feiten waarvoor hij op 28.06.1995 

werd veroordeeld door het Hof van Beroep te Brussel. 

 

-11.04.1997 Correctionele Rechtbank - Brussel 

Betrokkene werd veroordeeld tot een definitief geworden gevangenisstraf van 1 jaar met 3 jaar uitstel uit 

hoofde van slagen en verwondingen aan een ambtenaar van de openbare macht en weerspannigheid. 

 

- 24.06.1998 Correctionele Rechtbank - Gent 

Betrokkene werd veroordeeld tot een definitief geworden gevangenisstraf van 6 maanden uit hoofde van 

slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid (feiten gepleegd tijdens de hechtenis) 

 

- 28.10.2011 Correctionele Rechtbank - Antwerpen 

Betrokkene werd veroordeeld tot een definitief geworden gevangenisstraf van 30 maanden uit hoofde 

van poging tot doodslag, opzettelijke verwondingen of slagen, opzettelijke slagen door ouders of enig 

persoon die gezag heeft. 

 

Conclusie: 

 

Gezien de heer W. Z. T. A. […], geboren op 21/10/1963 te Ikole-Ekiti, nationaliteit: Nigeria is gekend 

onder volgende aliassen: 

 

" A. A. […] van Nigeriaanse nationaliteit, geboren te Place Ondo State in Liberia op 

21/10/1963. 

" O.P. […]van Liberiaanse nationaliteit, geboren te Monrovia in Liberia op 21/10/1963. 

" P. A.  […]van Nigeriaanse nationaliteit, geboren te Place Ondo State in Liberia op 

21/10/1963. 

" W.T. […] van Liberiaanse nationaliteit, geboren te Monrovia op 21/10/1963. 

 

In het licht van al deze feiten kan gesteld worden dat noch de ware identiteit, noch de echte burgerlijke 

staat van de visumaanvrager op voldoende wijze aangetoond werd. 

 

Bijgevolg bestaat er evenmin enige zekerheid over de identiteit van de echtgenoot zoals deze wordt 

vermeld op de huwelijksakte; 

 

Gezien de heer W. Z. T. A., alias W.T. […], het voorwerp uitmaakt van een Ministerieel Besluit dewelke 

kracht heeft tot 03/12/2022; 

 

Overwegende dat een Ministerieel Besluit een veiligheidsmaatregel is die, zolang het besluit niet 

opgeheven of geschorst is, de administratie verhindert om het verblijf of de vestiging toe te staan (arrest 

N°218401 van 9 maart 2012 door de Raad van State); 
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Overwegende dat de visumaanvrager door zijn persoonlijk gedrag, en met name door zijn recidive, een 

actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde en de nationale 

veiligheid, en dat deze bedreiging van dergelijke aard is dat zijn persoonlijke en familiale belangen niet 

kunnen primeren op het behoud van de openbare orde. 

 

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

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

vreemdelingen, en dit in overeenstemming met de bepalingen van artikel 43 van deze wet; 

 

De visumaanvraag gezinshereniging wordt derhalve geweigerd." 

 

Overwegende dat de huidige visumaanvraag aldus de tweede aanvraag tot visum gezinshereniging is. 

 

Echter bevat deze aanvraag geen nieuwe doorslaggevende elementen ten aanzien van de voorgaande 

aanvraag: immers uit het voorgaande visumdossier blijkt dat er geen elementen zijn die de voorgaande 

weigering dd 22/04/2014 uit hoofde van een schending van de openbare orde kunnen ontkrachten. Op 

basis van de voorgelegde documenten in het administratieve dossier dient gesteld te worden dat noch 

de ware identiteit, noch de echte burgerlijke staat van de visumaanvrager op voldoende wijze 

aangetoond werd. Bijgevolg bestaat er evenmin enige zekerheid over de identiteit van de echtgenoot 

zoals deze wordt vermeld op de huwelijksakte; 

 

Overwegende dat de heer W. Z. T. A. […], alias W. T., […] het voorwerp uitmaakt van een Ministerieel 

Besluit dewelke kracht heeft tot 03/12/2022. 

 

Overwegende dat een Ministerieel Besluit een veiligheidsmaatregel is die, zolang het besluit niet 

opgeheven of geschorst is, de administratie verhindert om het verblijf of de vestiging toe te staan (arrest 

N°218401 van 9 maart 2012 door de Raad van State); 

 

Overwegende dat de visumaanvrager door zijn persoonlijk gedrag, en met name door zijn recidive, een 

actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde en de nationale 

veiligheid, en dat deze bedreiging van dergelijke aard is dat zijn persoonlijke en familiale belangen niet 

kunnen primeren op het behoud van de openbare orde. 

 

Gelet op bovenstaande bevat de huidige visumaanvraag onvoldoende nieuwe elementen die de 

voorgaande beslissing zouden kunnen ontkrachten. Bijgevolg blijven de elementen weergegeven in de 

voorgaande beslissing tot weigering nog steeds actueel geldend en bevestigt de Dienst 

Vreemdelingenzaken de beslissing tot weigering uit hoofde van een schending van de openbare orde dd 

22/04/2014. 

 

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

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

vreemdelingen, en dit in overeenstemming met de bepalingen van artikel 43 van deze wet; 

 

De visumaanvraag gezinshereniging wordt derhalve geweigerd. 

 

Motivatie 

 

Wettelijke referenties: Art. 40 ter 

 

Beperkingen: 

• Aangezien minstens aan één van de voorwaarden voorzien in hogervermeld artikel niet voldaan werd, 

wordt de visumaanvraag geweigerd. De andere voorwaarden werden echter niet nagekeken. Deze 

beslissing belet de Dienst Vreemdelingenzaken dus niet om bij de indiening van een nieuwe 

visumaanvraag de andere voorwaarden na te gaan of over te gaan tot een onderzoek of analyse die zij 

nodig acht.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet. 
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In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 43 van de 

Vreemdelingenwet en van de materiële motiveringsplicht.  

 

Gelet op de samenhang tussen de middelen worden ze samen besproken.  

 

2.1.1. De verzoekende partij licht haar middelen als volgt toe: 

 

“Verzoeker huwde op 22 oktober 2013 te Nigeria met mevr. M. […] (zie stuk 3) waardoor Verzoeker een 

beroep kan doen op artikel 40ter van de Vreemdelingenwet om een verblijfsrecht te verkrijgen in België. 

 

Om een verblijfsrecht te verkrijgen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan, dewelke allen 

afdoende werden vervuld bij de indiening van de visumaanvraag zoals hieronder zal worden 

aangetoond. Door een fout bij de administratie van de ambassade werden alle relevante documenten 

echter niet samen met de visumaanvraag verstuurt. Deze fout mag echter geen negatieve gevolgen met 

zich meebrengen voor Verzoeker aangezien hij wel degelijk alle relevante documenten tijdig indiende. 

 

Om een beroep te kunnen doen op artikel 40ter Vreemdelingenwet moeten de volgende voorwaarden 

worden vervuld: 

 huwelijk of gelijkgesteld partnerschap (artikel 40bis j° 40ter Vreemdelingenwet) 

 

De vervulling van deze voorwaarde werd afdoende aangetoond door een gelegaliseerde 

huwelijksakte die bewijst dat Verzoeker op 22 oktober 2013 te Nigeria huwde met mevr. M. 

[…] (ook bijgevoegd als stuk 3 bij dit verzoekschrift). 

 beide partners moeten ouder zijn dan 21 jaar (artikel 40ter, lid 4 Vreemdelingenwet) 

 

Verzoeker en zijn echtgenote zijn beiden ouder dan 21 jaar. Verzoeker werd geboren op 21 

oktober 1963, waardoor hij op heden 51 jaar is (zie stuk 2). Mevr. M. […] werd geboren op 

30 november 1965, waardoor zij op heden 49 jaar is (zie stuk 4). 

 

 de Belgische onderdaan moet aantonen dat zij over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen beschikt (artikel 40ter, lid 2 Vreemdelingenwet) 

 

Op 5 januari 2010 werd in hoofde van mevr. M. […]een blijvende arbeidsongeschiktheid van 

meer dan 66% vastgesteld. Zij is sinds 5 januari 2011 +66% invalide RIZIV erkend. 

Hierdoor geniet zij van een vervangingsinkomen, zoals aangetoond door stuk 8. 

 

Een persoon beschikt over toereikende bestaansmiddelen als de bestaansmiddelen gelijk 

zijn aan minstens 120% van het leefloon tarief ‘persoon met een gezin ten laste’ (artikel 

40ter Vreemdelingenwet). Momenteel bedraagt dat 1307,78 euro. Mevr. M. […], echtgenote 

van Verzoeker, ontvangt gemiddeld 1.400 EUR per maand, waardoor aan bovenvermelde 

voorwaarde werd voldaan. 

 

De bestaansmiddelen zijn daarnaast ook stabiel. Mevr. M. […]is een erkende invalide 

waardoor zij recht heeft op een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. 

 

 de Belgische onderdaan moet aantonen dat zij over behoorlijke huisvesting beschikt die 

toelaat het familielid dat gevraagd heeft om zich bij haar te komen voegen (Verzoeker), te 

herbergen en die voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan een onroerend goed dat 

wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats zoals bepaald in het artikel 2 van Boek III, Titel VIII, 

Hoofdstuk II, Afdeling 2 van het Burgerlijk Wetboek (artikel 40ter, lid 2 Vreemdelingenwet) 

 

De geregistreerde huurovereenkomst, toegevoegd als stuk 9 bij dit verzoekschrift, toont op 

afdoende wijze aan dat mevr. M. over voldoende huisvesting beschikt. 

 

Daarnaast schrijft artikel 40ter Vreemdelingenwet voor dat tussen de partners de intentie moet 

bestaan om in België samen te leven. Aangezien Verzoeker gehuwd is met mevr. M. […]en hij 

reeds verscheidene pogingen ondernamen om een gezamenlijk gezinsleven op te bouwen hier 

in België (hij diende reeds eerder visumaanvragen o.g.v. gezinshereniging ingediend, zie mede 

vermeld in stuk 1), kan niet anders dan besloten worden dat ook aan deze voorwaarde werd 

voldaan (zie ook stuk 10). 
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 de Belgische onderdaan moet aantonen dat zij over een ziektekostenverzekering beschikt 

die de risico's in België voor haar en haar familieleden dekt (artikel 40ter, lid 2 

Vreemdelingenwet) 

 

Mevr. M. […] moet over een ziekteverzekering beschikken die de risico’s van Verzoeker dekt 

vanaf zijn aankomst in België. Stuk 11 toont afdoende aan dat Mevr. M. […]bij de indiening van 

de visumaanvraag over een dergelijke ziekteverzekering beschikt. 

 

Bovenstaande toont aan dat in hoofde van Verzoeker en zijn echtgenote, mevr. M. […], aan alle nodige 

voorwaarden werd voldaan om een visum type D (gezinshereniging) te kunnen verkrijgen. Hierover kan 

niet langer twijfel bestaan. 

En 

 

“Ondanks het feit dat Verzoeker aan de voorwaarden van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet 

beantwoordt, nam Verweerder in zijn hoofde een negatieve beslissing. Deze weigeringsbeslissing 

vermeldt de volgende reden hiervoor: ‘overwegende dat visumaanvrager door zijn persoonlijk gedrag, 

en met name door zijn recidive, een actuele werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor de 

openbare orde en de nationale veiligheid, en dat deze bedreiging van dergelijke aard is dat zijn 

persoonlijke en familiale belangen niet kunnen primeren op het behoud van de openbare orde’. 

 

Noteer dat artikel 43 van de Vreemdelingenwet toelaat dat tot weigering kan worden besloten omwille 

van redenen van openbare orde en nationale veiligheid. Echter, artikel 43, lid 1, 2° Vreemdelingenwet 

stelt de grenzen vast om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Het bepaalt letterlijk: 

 

‘De binnenkomst en het verblijf mogen aan (de burgers van de Unie en hun familieleden) slechts 

geweigerd worden om redenen van openbare orde, van (nationale veiligheid) of van volksgezondheid en 

zulks binnen de hiernavermelde perken: 

 

1° (…) 

2° de om redenen van openbare orde of nationale veiligheid genomen maatregelen moeten in 

overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel en uitsluitend gebaseerd zijn op het persoonlijk 

gedrag van de betrokkene. Strafrechtelijke veroordelingen vormen als zodanig geen reden voor deze 

maatregelen. Het gedrag van de betrokkene moet een actuele, werkelijke en voldoende ernstige 

bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormen. Motiveringen die los staan van 

het individuele geval of die verband houden met algemene preventieve redenen mogen niet worden 

aangevoerd. 

(…)’ 

 

(eigen onderlijning) 

 

Om een beroep te kunnen doen op artikel 43 van de Vreemdelingenwet, moet Verweerder kunnen 

aantonen dat Verzoeker een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor de 

openbare orde en nationale veiligheid. 

 

Een strafrechtelijke veroordeling als zodanig kan niet als grond tot weigering worden aangewend. Er 

wordt aangenomen dat er, indien een veroordeling bestaat, specifieke gronden aangewezen moeten 

worden waaruit blijkt dat Verzoeker geen berouw toonde, recidive pleegde of uit omstandigheden blijkt 

dat de Verzoeker recidive zou plegen. Verweerder moet derhalve op afdoende wijze (aldus uitdrukkelijk 

gemotiveerd) aantonen dat Verzoeker op heden nog steeds een bedreiging vormt voor de openbare 

orde. 

 

Echter, Verweerder komt in haar weigeringsbeslissing niet verder dan de algemene bewoording van de 

weigeringsgrond opgenomen in artikel 43 Vreemdelingenwet. 

 

De beslissing vermeldt nergens om welke strafrechtelijke veroordeling het gaat. Er wordt aangehaald 

dat Verzoeker onder verschillende identiteiten is gekend zonder de nodige bewijzen aan te voeren op 

basis waarvan tot dit besluit wordt gekomen. Er kan dus niet voldoende worden aangetoond dat het 

Verzoeker is die de verschillende feiten pleegde. 

 

De beslissing vermeldt voorts geen omstandigheden of redenen op basis waarvan kan worden besloten 

dat Verzoeker een actuele en werkelijke bedreiging vormt voor de Belgische openbare orde. Er worden 



  

 

 

RvV  X - Pagina 12 

geen feiten of omstandigheden aangehaald waaruit zou blijken dat in hoofde van Verzoeker een gevaar 

voor recidive bestaat of dat Verzoeker geen berouw zou hebben getoond. Verder wordt geen enkele 

melding gemaakt van persoonlijk gedrag van Verzoeker waaruit blijkt dat hij op heden nog een actueel 

gevaar vormt of waaruit blijkt dat hij een recent gevaar vormde, noch wordt enig bewijs in deze zin 

aangevoerd of bijgevoegd. 

 

Het klopt dat Verzoeker in het verleden veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 30 maanden (stuk 

13). Deze veroordeling werd ondertussen ruim 3 jaar geleden uitgesproken. In alle geval pleiten 

volgende elementen in het voordeel van Verzoeker: 

 

 hij zat een gevangenisstraf van 12 maanden uit en is hierdoor tot inzicht gekomen; 

 sindsdien is hij niet meer in aanraking gekomen met het gerecht; 

 in juli 2013 huwde hij met mevr. M. […] en bouwde met haar kinderen een goede band op (zie ook 

stuk 8). Op deze basis wenst hij een nieuwe start te nemen. 

 

De weigeringsbeslissing vermeldt een ministerieel besluit. Verzoeker geeft aan hiervan geen kennis te 

hebben. In de veronderstelling (zonder nadelige erkentenis in deze zin) dat een dergelijk ministerieel 

besluit zou bestaan, verantwoordde een strafrechtelijke veroordeling wellicht een ministerieel besluit tot 

terugwijzing op dat moment. Echter, er moet benadrukt worden dat elk gevaar voor de openbare orde 

dat op het moment van het nemen van het ministerieel besluit bestond, op heden niet meer aanwezig is. 

Op zijn minst toont Verweerder onvoldoende aan dat dit gevaar vandaag nog actueel en werkelijk is. 

 

Er kan dan ook besloten worden dat de algemene bewoording die door Verweerder wordt aangewend 

op geen enkele manier de beslissing op afdoende wijze kan motiveren. 

 

3. BESLUIT 

 

Op basis van bovenvermelde gegevens en feiten, moet besloten worden dat Verweerder op 

onvoldoende wijze haar weigeringsbeslissing argumenteert. 

 

Het staat onweerlegbaar vast dat Verzoeker en zijn echtgenote aan de voorwaarden voldoen om een 

beroep te kunnen doen op artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. Bovendien kan Verweerder op 

onvoldoende wijze aantonen dat Verzoeker op heden een actueel en werkelijk gevaar voor de openbare 

orde en nationale veiligheid vormt.” 

 

2.1.2. De Raad kan als annulatierechter enkel een wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing 

uitoefenen (wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en oprichting van een Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 94). Dit 

houdt in dat de Raad in het raam van de uitoefening van zijn wettelijk toezicht niet bevoegd is om zijn 

beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is 

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 tot een 

onredelijk besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Op 1 juli 2014 dient de verzoekende partij een visumaanvraag gezinshereniging in bij de Belgische 

ambassade te Abuja teneinde zijn echtgenote van Belgische nationaliteit te vervoegen. De verzoekende 

partij vraagt bijgevolg dat de verwerende partij haar aanvraag op grond van artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet onderzoekt. 

 

Artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, waarvan de verzoekende partij eveneens de schending 

aanvoert, luidde op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing, als volgt: 

 

“De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de familieleden van een Belg, voor zover het 

betreft: 

– de familieleden vermeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3°, die de Belg begeleiden of zich bij hem 

voegen; 

– de familieleden vermeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4° die de ouders zijn van een minderjarige 

Belg, die hun identiteit aantonen met een identiteitsdocument en die de Belg begeleiden of zich bij hem 

voegen. 

[Voor wat betreft de in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3° bedoelde familieleden moet de Belgische 

onderdaan aantonen: 
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– dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. Aan die voorwaarde 

wordt geacht voldaan te zijn indien de bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan honderd twintig 

procent van het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3° van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht 

op maatschappelijke integratie. Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen: 

1° wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid; 

2° worden de middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels, met name het leefloon en de 

aanvullende gezinsbijslagen, alsook de financiële maatschappelijke dienstverlening en de 

gezinsbijslagen niet in aanmerking genomen; 

3° worden de wachtuitkering en de overbruggingsuitkering niet in aanmerking genomen en wordt de 

werkloosheidsuitkering enkel in aanmerking genomen voor zover de betrokken echtgenoot of partner 

kan bewijzen dat hij [actief werk zoekt](1); 

– dat hij over behoorlijke huisvesting beschikt die toelaat het familielid of de familieleden, die gevraagd 

heeft of hebben om zich bij hem te komen voegen, te herbergen en die voldoet aan de voorwaarden die 

gesteld worden aan een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats zoals bepaald in het 

artikel 2 van Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2 van het Burgerlijk Wetboek en over een 

ziektekostenverzekering beschikt die de risico's in België voor hem en zijn familieleden dekt. De Koning 

bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de wijze waarop de Belgische 

onderdaan bewijst dat het onroerend goed voldoet aan de gestelde voorwaarden.] (2) 

Als een attest van geen huwelijksbeletsel werd afgeleverd, zal er naar aanleiding van een onderzoek 

van een aanvraag tot gezinshereniging gebaseerd op het voltrokken huwelijk waarvoor het attest werd 

afgeleverd, niet worden overgegaan tot een nieuw onderzoek, tenzij er zich nieuwe elementen 

voordoen. 

Voor wat betreft de in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° bedoelde personen, dienen beide echtgenoten of 

partners ouder te zijn dan eenentwintig jaar. 

Onder de voorwaarden vermeld in artikel 42ter en artikel 42quater kan voor het familielid van een Belg 

eveneens een einde worden gesteld aan het verblijf wanneer niet meer is voldaan aan de in het tweede 

lid vastgestelde voorwaarden.” 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij zich op verschillende onderscheiden motieven 

steunt om de afgifte van een visum te weigeren, met name: 

 

- de verzoekende partij legt een huwelijksakte voor dewelke niet gelegaliseerd werd; 

- de verzoekende partij legt een geboorteakte voor dewelke niet gelegaliseerd werd; 

- de verwerende partij herneemt de motieven van de beslissing van 22 april 2014 en stelt “Echter 

bevat deze aanvraag geen nieuwe doorslaggevende elementen ten aanzien van de voorgaande 

aanvraag: immers uit het voorgaande visumdossier blijkt dat er geen elementen zijn die de 

voorgaande weigering dd 22/04/2014 uit hoofde van een schending van de openbare orde kunnen 

ontkrachten. Op basis van de voorgelegde documenten in het administratieve dossier dient gesteld 

te worden dat noch de ware identiteit, noch de echte burgerlijke staat van de visumaanvrager op 

voldoende wijze aangetoond werd. Bijgevolg bestaat er evenmin enige zekerheid over de identiteit 

van de echtgenoot zoals deze wordt vermeld op de huwelijksakte;” 

- de verzoekende partij het voorwerp uitmaakt van een ministerieel besluit tot terugwijzing en 

“Overwegende dat de visumaanvrager door zijn persoonlijk gedrag, en met name door zijn recidive, 

een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde en de 

nationale veiligheid, en dat deze bedreiging van dergelijke aard is dat zijn persoonlijke en familiale 

belangen niet kunnen primeren op het behoud van de openbare orde.” 

 

In casu gaat de verzoekende partij in op de verschillende elementen van de bestreden beslissing, 

brengt ze stukken bij en argumenteert dat ze wel aan de voorwaarden van artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet voldoet. 

 

Het eerste motief van de bestreden beslissing is dat de verzoekende partij geen gelegaliseerde 

huwelijksakte voorlegt overeenkomstig artikel 30 van het wetboek internationaal privaatrecht (hierna: het 

WIPR). 

 

Uit artikel 44 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het Vreemdelingenbesluit) blijkt 

dat: 

 

“De familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, van de wet, die geen burger van de Unie zijn, kunnen 

enkel genieten van de bepalingen van dit hoofdstuk indien zij het bewijs overleggen aangaande de 
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bloed- of aanverwantschap of partnerschap met de burger van de Unie die ze begeleiden of bij wie ze 

zich voegen.  

Indien wordt vastgesteld dat het familielid de ingeroepen bloed- of aanverwantschapsband of het 

partnerschap niet kan bewijzen door middel van officiële documenten, overeenkomstig artikel 30 van de 

wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht of de internationale 

overeenkomsten betreffende dezelfde materie, kan de minister of zijn gemachtigde rekening houden 

met andere geldige bewijzen die in dit verband worden voorgelegd.  

Indien dat niet mogelijk is, kan de minister of zijn gemachtigde overgaan of laten overgaan tot een 

onderhoud met het familielid en de burger van de Europese Unie waarbij het familielid zich wil voegen, 

of tot elk ander onderzoek dat noodzakelijk wordt geacht en in voorkomend geval, voorstellen om een 

aanvullende analyse uit te laten voeren.” 

 

Artikel 30 van het WIPR luidt als volgt: 

 

“§ 1. Een buitenlandse rechterlijke beslissing of authentieke akte moet worden gelegaliseerd om in 

België geheel of bij uittreksel, in origineel of bij afschrift, te worden voorgelegd. 

  De legalisatie bevestigt slechts de echtheid van de handtekening, de hoedanigheid waarin de 

ondertekenaar van het stuk heeft gehandeld en, in voorkomend geval, de identiteit van het zegel of de 

stempel op het stuk. 

  § 2. De legalisatie wordt gedaan : 

  1° door een Belgische diplomatieke of consulaire ambtenaar die geaccrediteerd is in de Staat waar de 

beslissing is gewezen of de akte is opgesteld; 

  2° bij gebreke hiervan, door een diplomatieke of consulaire ambtenaar van de buitenlandse Staat die 

de belangen van België in die Staat behartigt; 

  3° bij gebreke hiervan, door de Minister van Buitenlandse Zaken. 

  § 3. De Koning bepaalt de nadere regels van de legalisatie.” 

 

Bijgevolg diende de verzoekende partij een gelegaliseerde huwelijksakte voor te leggen. Indien de 

verzoekende partij niet aan de voorwaarden van artikel 30 van het WIPR kon voldoen, dan diende zij dit 

voor het nemen van de bestreden beslissing aan de verwerende partij mee te delen en andere geldige 

bewijzen in dit verband bij te brengen. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de 

verzoekende partij voor het nemen van de bestreden beslissing geen gelegaliseerde huwelijksakte 

voorgelegd heeft of meegedeeld dat ze niet aan deze voorwaarden kon voldoen en andere 

bewijsstukken bijgebracht heeft. Aan haar verzoekschrift voegt de verzoekende partij een huwelijksakte 

toe, die op 6 november 2014 gelegaliseerd werd. Dit is na het nemen van de bestreden beslissing. 

Bijgevolg kan de verzoekende partij de verwerende partij niet verwijten hiermee geen rekening te 

hebben gehouden. De Raad benadrukt dat de regelmatigheid van een administratieve beslissing dient 

beoordeeld te worden in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn 

beslissing kon beschikken om deze beslissing te nemen. Dit betekent derhalve dat de stukken waarop 

het bestuur zich kan baseren voor het nemen van de bestreden beslissing zich in het administratief 

dossier moeten bevinden, of ten laatste voor de bestreden beslissing aan het bestuur moeten worden 

overgemaakt.  

 

Wat betreft de huwelijksakte die de verzoekende partij bij haar verzoekschrift voegt, merkt de Raad op 

dat hij, in het voorliggend geschil overeenkomstig artikel 39/2 van de Vreemdelingenwet, optreedt als 

annulatierechter. Met het bijbrengen van deze documenten vraagt de verzoekende partij eigenlijk een 

feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak. Het opportuniteitsonderzoek behoort niet tot de 

bevoegdheid van de Raad. 

 

Daar de verzoekende partij in casu niet aannemelijk maakt dat ze voor het nemen van de bestreden 

beslissing een gelegaliseerde huwelijksakte voorgelegd heeft en dit motief op zich de bestreden 

beslissing kan schragen, dienen de middelen niet verder te worden onderzocht ten opzichte van de 

andere opgeworpen grieven. Immers, de gegrondheid van één van de overige grieven kan op zich niet 

leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

De verzoekende partij maakt derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing 

is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. De schending van de materiële 

motiveringsplicht of van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt .  

De middelen zijn ongegrond. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes juli tweeduizend zeventien door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. RYCKASEYS 

 


