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 nr. 192 028 van 14 september 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 Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 8 mei 2017 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 5 april 2017 tot 

weigering van de afgifte van een visum met het oog op gezinshereniging (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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 16 juni 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 augustus 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat Mr. S. VAN ROSSEM 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, 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. De Belgische referentiepersoon, mevr. M. Z.,  huwt op 5 augustus 2006 in Pakistan met dhr. H. J.. 

 

1.2. Op 12 maart 2007 dient dhr. H. J. een aanvraag in tot afgifte van een visum met oog op gezinsher-

eniging met de Belgische referentiepersoon (type D). Op 4 april 2007 wordt deze visumaanvraag 

afgewezen door de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken.  

 

1.3. Op 5 april 2007 richt de Dienst Vreemdelingenzaken een brief aan het parket van de procureur des 

Konings te Antwerpen, waarin wordt meegedeeld dat de visumaanvraag werd afgewezen omdat de 

Belgische referentiepersoon op het moment van het afsluiten van het huwelijk de leeftijd van 18 jaar nog 

niet had bereikt. De medewerker van de Dienst Vreemdelingezaken richt de vraag aan het parket om 

aangaande deze zaak alle nuttige inlichtingen mee te delen aan de bevoegde ambtenaar van de 
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burgerlijke stand, alsmede de Dienst Vreemdelingenzaken op de hoogte te stellen in het geval een 

vordering tot nietigverklaring van het huwelijk wordt ingesteld.  

 

1.4. Uit het administratief blijkt dat door het parket een onderzoek werd ingesteld naar het door de 

Belgische referentiepersoon afgesloten huwelijk met dhr. H. J.  

In opdracht van het parket van Antwerpen worden de Belgische referentiepersoon en haar moeder, 

mevr. G. S., op 26 juni 2006 verhoord door de lokale recherche. Een verslag van dit verhoor bevindt 

zich in het administratief dossier.  

 

1.5. Per fax van 17 juli 2007 stelt het parket van de procureur des Konings de Dienst Vreemdelingen-

zaken op de hoogte van het feit dat met betrekking tot het afgesloten huwelijk tussen mevr. M .Z. en dhr. 

H. J. een dossier werd geopend, maar dat “het dossier […] zonder gevolg [wordt] gerangschikt”.  

 

1.6. In een fax van 21 februari 2008 stelt het parket van de procureur des Konings te Antwerpen de 

Dienst Vreemdelingenzaken op de hoogte van het feit dat een dagvaarding tot nietigverklaring van het 

huwelijk afgesloten tussen mevr. M. Z. en dhr. H. J. zal worden uitgebracht. De Dienst 

Vreemdelingenzaken wordt gevraagd of hij beschikt over documenten op naam van H. J. waarop zijn 

adres van woonplaats of verblijfplaats in Pakistan vermeld staat, zodat hij in Pakistan kan worden 

gedagvaard.  

 

1.7. Op 22 november 2011 dient dhr. H. J. een aanvraag in tot afgifte van een visum voor kort verblijf 

(type C). Op 2 december 2011 wordt de afgifte van het gevraagde visum geweigerd door de 

gemachtigde. 

 

1.8. Op 12 oktober 2016 richt de Dienst Vreemdelingenzaken een brief aan de burgerlijke stand van 

Antwerpen waarin onder meer het volgende wordt vermeld: “Diezelfde Parket deelde op 21.02.2008 

mee een dagvaarding tot nietigverklaring van het huwelijk uit te brengen en verzocht om documenten op 

naam van H. waarop zijn advies of woonplaats of verblijfsplaats in Pakistan vermeld stond, zodat hij in 

Pakistan gedagvaard kon worden. Deze documenten werden door onze dienst overgemaakt. Wij 

beschikken niet over bijkomende gegevens of documenten omtrent de nietigverklaring van het huwelijk.”   

 

1.9. In een fiche met de titel “Opvolging buitenlands huwelijk” van 14 januari 2017, opgemaakt door (de 

(burgerlijke stand van) de stad Antwerpen, worden de verschillende opvolgingsstappen weergegeven 

die de cel Schijn- en Afgedwongen Huwelijken heeft ondernomen. Op 18 oktober 2016 wordt vermeld: 

“Opmerking: heeft zij al bewijs van echtscheiding of nietigverklaring huwelijk met H. J. voorgelegd? 

Huwelijk was niet-erkend en in 2008 dagvaarding door PDK tot nietigverklaring (AN;SCH;168-07) : 

resultaat???” 

 

1.10. Op 14 maart 2016 treedt de Belgische referentiepersoon in Pakistan in het huwelijk met de 

verzoekende partij.  

 

1.11. Op 24 januari 2017 dient de verzoekende partij bij de ambassade te Islamabad, Pakistan, een 

aanvraag in tot afgifte van een visum met het oog op gezinshereniging met mevr. M. Z. (type D).  

 

1.12. Naar aanleiding van deze aanvraag tot afgifte van een visum met het oog op gezinshereniging, 

maakt de medewerker van de ambassade aan de Dienst Vreemdelingenzaken melding van het eerdere 

huwelijk tussen mevr. M. Z. en dhr. H. J. Hij wijst erop dat dit element zeker dient te worden geverifi-

eerd.   

 

1.13. Op 2 februari 2017 wordt het in Pakistan afgesloten huwelijk tussen verzoekende partij en mevr. 

M. Z. door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Antwerpen erkend en wordt de 

buitenlandse huwelijksakte geregistreerd in het rijksregister.  

 

1.14. Op 5 april 2017 neemt de gemachtigde een beslissing tot weigering van de afgifte van het 

verzochte visum. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de verzoekende partij kennis neemt op 6 april 

2017.  

 

De motieven van de bestreden beslissing gaan als volgt:  
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“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; 

 

Overwegende dat op datum van 17/11/2016 een visumaanvraag gezinshereniging ingediend werd op 

naam van S. A. (…), geboren op (…)1982, van Pakistaanse nationaliteit, om  in België, M. Z. (…), 

geboren op 18/11/1989 van Belgische nationaliteit, te vervoegen.  

 

Overwegende dat artikel 27 van het Wetboek 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; 

 

Overwegende dat artikel 21 van het Wetboek Internationaal Privaatrecht de openbare orde-exceptie 

bedoelt en het mogelijk maakt om een bepaling van het buitenlands recht te weigeren voorzover zij tot 

een resultaat zou leiden dat kennelijk onverenigbaar is met de openbare orde.  

 

Overwegende dat volgens art. 46 van het wetboek van internationaal privaatrecht de voorwaarden voor 

de geldigheid van het huwelijk voor elke echtgenoot beheerst worden door het recht van de staat 

waarvan hij bij de voltrekking van het huwelijk de nationaliteit heeft. 

 

Overwegende dat in dit geval rekening wordt gehouden met de Belgische nationaliteit van de 

echtgenoot van de verzoekster, overeenkomstig artikel 3, §2, 1° van het boek van internationaal 

privaatrecht, alhoewel hij ook aanspraak kan maken op een andere nationaliteit. 

 

Overwegende dat het  burgerlijk wetboek polygamie verbiedt voor Belgische onderdanen (art. 147 B.W. 

: men mag geen tweede huwelijk aangaan voor de ontbinding van het eerste): 

 

Overwegende dat de Belgische echtgenoot echter reeds op 05/08/2006 in Pakistan in het huwelijk 

getreden is met H. J. (…). 

 

Overwegende dat mevrouw M. Z. (…) geen echtscheidingsakte voorlegde met H. J. (…). 

 

Overwegende dat mevrouw M. Z. (…) op (…)2016 te Pakistan in het huwelijk trad met S. A. (..) 

(geregistreerd op 18/3/2016- registratienummer M100500-16-10073)  

 

Overwegende dat hierdoor art. 147 B.W. van toepassing is en er bijgevolg sprake is van bigamie. 

 

Overwegende dat de huidige huwelijksakte van mevrouw alsook de registratie akte van dit huwelijk 

weergeeft dat zij niet eerder gehuwd is (situation familale de la mariée: célibataire):  

 

Overwegende dat de huidige huwelijksakte en de registratie akte van dit huwelijk van betrokkenen niet 

correct zijn opgesteld ; 

 

Bijgevolg weigert de Dienst Vreemdelingenzaken dit in het buitenland voltrokken huwelijk te erkennen in 

België. Het huwelijk opent derhalve niet het recht op gezinshereniging.  

 

Het visum wordt bijgevolg geweigerd.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan 

worden ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding te haren laste te 

leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker betoogt in eerste onderdeel van zijn eerste middel als volgt:  

 

“Dat de aanvraag van verzoeker onterecht geweigerd werd en bovendien alle beginselen van behoorlijk 

bestuur schendt. 
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Verzoeker wenst dit verder te verduidelijken. 

 

Als eerste schendt men het rechtszekerheidsbeginsel! 

 

Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat de overheid gedane toezeggingen, uitlatingen of gewekt 

vertrouwen niet beschamen mag. 

 

De bestreden beslissing is niet gehandtekend door de attaché zodat niet kan nagegaan worden of de 

bestreden beslissing wel degelijk door deze persoon genomen werd en in zijn hoedanigheid. 

 

Verzoeker betwist dat de bestreden beslissing genomen werd door de attaché. 

 

Dat verzoeker wenst te benadrukken dat het feit dat op de bestreden beslissing de naam van de attaché 

staat vermeld, niet afdoende is om te stellen dat zou kunnen nagegaan worden wie de beslissing 

genomen heeft en in welke hoedanigheid. 

 

Een derde kan eveneens de beslissing genomen hebben. 

 

De beslissing, zonder handtekening, garandeert op geen enkele wijze de authenticiteit van de 

handtekening en de beslissing. 

 

Het is niet omdat de 'naam' van de attaché op de beslissing staat dat zij ook daadwerkelijk door deze 

persoon genomen werd. 

 

Dat in het kader van het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel mag verwacht worden dat 

dergelijke beslissingen gehandtekend worden. 

 

Daarnaast moet erop gewezen worden dat een handtekening er op gericht is om zekerheid te 

verwerven omtrent de identiteit van de auteur van de bestreden beslissing. 

 

De identiteit van de auteur van de beslissing kan in casu niet geverifieerd worden. 

 

Er kan niet nagegaan worden of de attaché zelf wel degelijk het dossier onderzocht heeft en of hij wel 

degelijk de bestreden beslissing zelf genomen heeft. 

 

Dat van verzoeker geen negatief bewijs kan worden verwacht. 

 

Om deze reden is vereist dat de beslissing ook effectief gehandtekend wordt zodat kan geverifieerd 

worden dat de beslissing wel degelijk genomen werd door deze persoon en zijn identiteit kan 

geverifieerd worden. 

 

Indien het louter voldoende zou zijn om een naam te zetten onder een beslissing kan eender wie de 

beslissing nemen en kan op geen enkel objectieve vaststelbare wijze geverifieerd worden dat zij wel 

degelijk door de bevoegde persoon genomen werd. 

 

De wet voorziet niet in enige bepaling die stelt dat als er op een bestreden beslissing de naam van een 

attaché vermeld staat dat daar dan ook wel degelijk van mag uitgegaan worden dat de beslissing 

genomen werd door de attaché. 

 

Dat een arrest van de RVV het volgende stelt: "er vormt zich evenwel een probleem wanneer deze 

bestuurshandeling, waarvan de geldigheid aldus niet kan aangetast worden door een gebrek aan 

'ondertekening', niet kan worden toegerekend aan een bepaalde persoon en dus wanneer helemaal niet 

vaststaat of de bestreden beslissing werd genomen door een daartoe bevoegd persoon. " 

 

Dit is in casu het geval. 

 

Verzoeker betwist dat de beslissing genomen werd door de bevoegde attaché. 

 

Dat de gevolgen van huidige beslissing enorm zijn voor verzoeker. 
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Dat dan ook mag verwacht worden dat dergelijke beslissing genomen wordt door de bevoegde 

personen en dat dit kan geverifieerd worden. Dat indien dit niet het geval is, dit een schending is van de 

rechten van verdediging. 

 

Het is niet de bedoeling van de wetgever geweest dat een beslissing genomen zou worden door een 

derde of de administratie of een medewerker. De wetgever heeft uitdrukkelijk bepaald dat enkel een 

attaché deze beslissingen kan nemen. 

 

Gelet op deze bijzondere precisering, mag dan ook verwacht worden dat dit kan nagegaan 

worden. 

 

Dat volgens verzoeker dit de bedoeling van de wetgever is geweest. 

 

In casu kan niet nagegaan worden of de attaché wel degelijk de beslissing genomen heeft. 

 

Het is niet omdat niet wettelijk bepaald is dat een schriftelijke handtekening op een administratieve 

beslissing vereist is, dat in het kader van de beginselen van behoorlijk bestuur, de formele 

motiveringsverplichting, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel dit wel mag verwacht 

worden. Zeker en vast indien men de gevolgen van huidige beslissing voor verzoeker bekijkt. 

 

Omwille van het gebrek aan handtekening is aldus de bestreden beslissing een schending van de 

formele motiveringsverplichting, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel.” 

 

3.2. In haar nota met opmerkingen repliceert de verwerende partij als volgt:  

 

“De bestreden beslissing bevat inderdaad geen handtekening, maar bevat wel degelijk de vermeldingen 

“gevalideerd door: V.A. Attaché”. Verzoeker toont niet aan dat er een bepaling bestaat in de 

vreemdelingenwet dat bepaalt da de beslissingen betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen die betekend worden een manueel 

aangebrachte handtekening dienen te bevatten (cf. RvS 30 september 2008, nr. 186.670). 

Verzoeker betwist niet dat hij, op grond van de vermeldingen van de beslissing, kan nagaan of deze 

getroffen werd door een bevoegde ambtenaar. Uit de beslissing kan dus worden afgeleid dat ze 

getroffen werd door de gemachtigde van de staatssecretaris, met graad van attaché. 

Uit voorgaande volgt dat het bewezen is dat de bevoegde ambtenaar de beslissing getroffen heeft. 

Indien verzoeker betwist dat de beslissing genomen werd door de daartoe bevoegde ambtenaar, staat 

het hem vrij om een strafprocedure op grond van valsheid in geschrifte dienen op te starten. Tot bewijs 

van het tegendeel moet worden aangenomen dat de betrokken beslissing authentiek is (cf. RvS 28 

november 2005, nr. 151.771).” 

 

3.3. Verzoeker wijst aldus op een vormgebrek, waar hij vaststelt dat de bestreden beslissing niet werd 

ondertekend. Hij stelt dat aldus niet met zekerheid blijkt door wie deze beslissing werd genomen en of 

de steller van de akte hiervoor bevoegd was, en dit niet kan worden geverifieerd. Hij stelt dat de loutere 

vermelding van een naam en functie onderaan de beslissing, waarvan hij aangeeft dat deze door 

eender wie op de beslissing kan worden gezet, niet volstaat opdat deze beslissing aan deze persoon 

kan worden toegerekend en dit onmogelijk kan worden geverifieerd. 

 

De Raad wijst erop dat geen enkele wettelijke bepaling in het algemeen voorschrijft dat een 

administratieve rechtshandeling dient te zijn ondertekend om rechtsgeldig te zijn. Ook de wet van 15 

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

van vreemdelingen stelt niet dat een beslissing betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen dient te zijn ondertekend om rechtsgeldig te zijn. 

 

Wel dient elk optreden van een overheid zijn oorsprong te vinden in wettelijke bepalingen die haar 

bevoegdheden toekent. Wanneer een overheid optreedt op een domein dat niet aan haar bemoeiing is 

overgelaten, is er sprake van machtsoverschrijding. De bevoegdheid van de steller van de akte is een 

kwestie die de openbare orde raakt. Hieraan kan men verbinden dat op grond van de vermeldingen van 

de akte moet kunnen worden nagegaan of zij werd opgesteld door een bevoegde ambtenaar aangezien 

er geen vermoeden bestaat dat de akte uitgaat van de bevoegde ambtenaar. Door het feit dat een 

ambtenaar een beslissing ondertekent, eigent hij zich de beslissing toe en authentiseert hij deze: 

hiermee toont hij aan dat hij degene is die de beslissing heeft getroffen. Het geheel, namelijk de 

vermelding van naam en graad van de ambtenaar en de handtekening van deze ambtenaar, maakt dat 
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nagenoeg volledig is bewezen dat de bevoegde ambtenaar de beslissing heeft getroffen. Degene die de 

manuele handtekening betwist, zal de strafprocedure op grond van valsheid in geschrifte dienen op te 

starten. 

 

De Raad stelt samen met verzoeker vast dat de bestreden beslissing, zoals deze verzoeker ter kennis 

werd gebracht en is opgenomen in het administratief dossier, niet is ondertekend en dit noch manueel 

noch elektronisch. Verder staat geen enkele handtekening vermeld op het zogenaamde beslissings-

formulier zoals dit is opgenomen in het administratief dossier. 

 

De loutere vermelding “Voor de Minister: [V. A.] Attaché” en het gegeven dat deze zelfde naam in het 

administratief dossier op het beslissingsformulier figureert voorafgegaan door de woorden “gevalideerd 

door”, laat niet zonder meer toe vast te stellen dat de bestreden beslissing kan worden toegerekend aan 

voornoemde attaché, aangezien noch op de bestreden beslissing noch op het beslissingsformulier een 

handmatige dan wel elektronische handtekening staat en de vermelding van deze naam en hoedanig-

heid in wezen door eender wie kan zijn aangebracht zonder dat blijkt dat deze persoon effectief is 

tussengekomen of de uiteindelijke beslissing heeft genomen. 

 

De Raad stelt, gelet op hetgeen voorafgaat, vast dat de in casu bestreden beslissing een substantieel 

vormgebrek vertoont (RvS 8 mei 2009, nr. 193.106) waardoor hij niet in de mogelijkheid is wettelijk te 

controleren wie de werkelijke auteur is van deze beslissing en of deze hiertoe de vereiste bevoegdheid 

heeft. 

In het hedendaags privaat en publiek procesrecht wordt het ontbreken van een handtekening 

beschouwd als een vormgebrek dat kan worden geregulariseerd (RvS 14 juli 2015, nr. 231.943). De 

Raad kan enkel vast stellen dat de nota van verwerende partij geen afbreuk doet aan wat hierboven 

wordt besproken en dat geen enkele ondernomen actie blijkt om het aangevoerde vormgebrek te 

regulariseren of remediëren. 

 

Het middel is in de besproken mate gegrond en leidt tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel  

 

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

Vereenvoudiging van 5 april 2017 tot weigering van de afgifte van een visum met het oog op 

gezinshereniging wordt vernietigd.  

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien september tweeduizend zeventien 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 


