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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 18.966 van 21 november 2008
in de zaak RvV X II

In zake:  X
 Gekozen woonplaats:  X

 tegen:

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

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 25 juli
2008 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de
gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid van 27 juni 2008 tot weigering van
de afgifte van een visum gezinshereniging.

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 regelmatig gewisselde memories.

Gelet op de beschikking van 13 oktober 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17
november 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. VERHEYEN, die verschijnt voor de verzoekende
partij en van advocaat S. DE VRIEZE, 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. Op 2 augustus 2007 diende verzoeker bij de Belgische ambassade in Belgrado, Servië,
een aanvraag tot het bekomen van een visum type D gezinshereniging in.

1.2. De gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid besliste op 27 juni 2008 het
gevraagde visum niet toe te staan. Deze beslissing is gemotiveerd als volgt:

“(…)
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Op 02/08/2007 werd er op basis van artikel 40 ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen een
visumaanvraag ingediend door de heer Bytyqi Haqif, geboren te Qylage, van Servische nationaliteit;
Deze aanvraag werd ingediend op grond van een huwelijk  dat op 05/06/2007 afgesloten met mevrouw (V.
E.), geboren te Antwerpen, 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 volgens artikel 46 van het Wetboek van Internationaal Privaat recht 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 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 blijk t 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 in het desbetreffende geval de echtgenote van de visumaanvrager Belg is en dat,
onder andere op basis van onderstaande elementen, kan aangetoond worden dat deze beschikking niet
gerespecteerd wordt:

Bytyqi Haqif is al goed bekend bij onze diensten. Op 30-08-2005 diende hij een visumaanvraag
kort verblijf in om zijn oom, (B. N.) te bezoeken. Deze aanvraag werd verworpen op 08-09-2005.

De dochter van deze oom, (B. L.), is een vriendin van (V. E.) en heeft het koppel met elkaar in
contact gebracht.

Betrokkenen leerden elkaar kennen via internet. Het huwelijk  werd voltrokken amper 4 dagen
nadat betrokkenen elkaar in levende lijve hadden ontmoet.

De echtgenoten hebben tot op heden nog niet effectief samengewoond als man en vrouw.
Gebrek aan een gemeenschappelijke taal: volgens de man spreekt zijn echtgenote goed

Albanees. De echtgenoten communiceren in half Albanees, half Engels.
Zwakke positie van de vrouw: de moeder van de vrouw zou in Portugal verblijven en mat haar

vader heeft ze sinds 1999 geen contact meer. Er was dan ook niemand van haar familie aanwezig op het
huwelijk .

Gebrek aan afdoende kennis van elkaars personalia.
De man kan zich de datum van zijn eigen huwelijk  niet meer herinneren.
Er werd geen enkele foto genomen tijdens de plechtigheid; er werd evenmin een huwelijksfeest

gehouden.
Overwegende dat op basis van de elementen overgemaakt door de Belgische Ambassade en het
gevoerde politieonderzoek het Parket van de Procureur des Konings te Antwerpen (AN.SCH.587-07)
stelt dat het huwelijk  niet gericht is op het stichten van een duurzame levensgemeenschap maar dat het
een schijnhuwelijk  betreft. Op 20/06/2008 verleent zij dan ook een negatief advies ten aanzien van dit
huwelijk .
Gezien al het bovenstaande is het huwelijk  tussen Bytyqi Haqif en (V. E.) niet erkend in België en opent
het niet het recht op gezinshereniging;
De visumaanvraag wordt geweigerd.
(…)”

Dit is de bestreden beslissing.

2. Onderzoek van het beroep.

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift aan dat hij niet akkoord gaat met de motivering van de
bestreden beslissing waarbij wordt gesteld dat hij en zijn echtgenote artikel 146bis van het
Belgische Burgerlijk Wetboek zouden ontduiken omdat het huwelijk geen duurzame
levensgemeenschap op het oog heeft doch slechts gericht is op het bekomen van een
verblijfsrechtelijk voordeel. Hij betoogt dat hij wel degelijk een levensgemeenschap met een
duurzaam karakter wenst en dat uit de motivering van de bestreden beslissing geenszins het
tegendeel kan worden afgeleid. Verzoeker uit vervolgens kritiek op de elementen die worden
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weerhouden door verweerder in de motivering van de bestreden beslissing om aan te tonen
dat er overeenkomstig de bepalingen van artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek geen
huwelijk is.

In wezen voert verzoeker aan dat verweerder ten onrechte weigert om het door hem met een
Belgische vrouw afgesloten huwelijk te erkennen en dat de motieven waarop verweerder zich
baseert niet deugdelijk zijn. De Raad dient bijgevolg te wijzen op zijn rechtsmacht zoals
omschreven in artikel 39/1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Overeenkomstig
de in de artikelen 144-146 van de Grondwet vervatte bevoegdheidsregels tussen de gewone
hoven en de rechtbanken enerzijds, en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen als
administratief rechtscollege anderzijds, is de rechtsmacht van de Raad uitgesloten indien de
wetgever een beroep heeft opengesteld bij de gewone hoven en rechtbanken tegen de
beslissing van de administratieve overheid. Luidens artikel 27, § 1, derde lid, van het wetboek
Internationaal Privaatrecht kan “ingeval de overheid weigert de geldigheid van de akte te
erkennen, (…) beroep worden ingesteld bij de Rechtbank van Eerste aanleg, onverminderd
artikel 121, overeenkomstig de procedure in artikel 23.” De wetgever heeft dus een
rechtstreeks beroep bij de hoven en rechtbanken voorzien. Dit impliceert dat de Raad niet de
rechtsmacht heeft om, weze het incidenteel, te onderzoeken of de weigering vanwege
verweerder tot het erkennen van de geldigheid van de huwelijksakte wettig is. Er dient
bijgevolg te worden besloten dat het middel dat inhoudt dat aan de Raad wordt gevraagd te
onderzoeken of de weigering tot erkenning van het buitenlands huwelijk overeenkomstig de
wettelijke bepalingen gebeurde, niet ontvankelijk is.

Verzoeker heeft geen ontvankelijk middel tot nietigverklaring aangevoerd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig november
tweeduizend en acht door:

dhr. G. DE BOECK,     wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken.

mevr. I. CORNELIS,   toegevoegd griffier.

 De griffier,  De voorzitter,

 I. CORNELIS. G. DE BOECK.
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