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 nr. 198 753 van 26 januari 2018 

in de zaak RvV X II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. AKTEPE 

Amerikalei 95 

2000 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Stad ANTWERPEN, vertegenwoordigd door de Burgemeester. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 

25 september 2017 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de Burgemeester van de Stad Antwerpen van 15 september 2017 tot niet-

inoverwegingneming van de aanvraag tot 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 27 september 2017 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 23 november 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

19 januari 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat R. AKTEPE verschijnt voor de 

verzoekende partij, en van advocaat E. ANTHONI, die loco advocaat M. DAL verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekende partij dient op 15 september 2017 een verblijfsaanvraag als familielid van een burger 

van de Unie in. 

 

1.2. Op 15 september 2017 wordt deze aanvraag niet in overweging genomen. Dit is de bestreden 

beslissing, die luidt als volgt: 
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“In uitvoering van artikel 52, § 1, derde lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de 

aanvraag, ingediend op 15/09/2017  

door de genaamde (..)  

geboren te Ijermaous, Marokko op 24/05/1985 

van Marokko nationaliteit, niet in overweging genomen. 

Reden van de beslissing : 

De bloed en aanverwantschap of partnerschap met een burger van de Unie is niet bewezen 

overeenkomstig artikel 44 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981. De betrokkene heeft de 

huwelijksakte dd. 14 april 2016, ingeschreven in het register der huwelijken nr. 128, folio 215, volume 

265, op 21 april 2016, bewaard onder nummer 16.6412 te Nador, Marokko voorgelegd. Deze akte werd 

geweigerd door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Antwerpen op 25 juni 2017.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel betoogt de verzoekende partij als volgt: 

 

“Enig middel: Schending van art. 40ter Vw. juncto artikelen 44 en 52 van het Koninklijk Besluit van 8 

oktober 1981; 

 

Art. 52 van het KB stelt: §1. f Het familielid dat zelf geen burger van de Unie is en zijn familieband 

overeenkomstig artikel 44 bewijst, dient een aanvraag in voor een verblijfkaart van familielid van een 

burger van de Unie bij het gemeentebestuur van de plaats waar hij verblijft door middel van een 

document overeenkomstig het model van bijlage 19ter. 

In dit geval wordt de betrokkene, na de controle van de verblijfplaats, ingeschreven in het 

vreemdelingenregister en in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie (model A) met een 

geldigheidsduur van zes maanden, te rekenen vanaf de aanvraag. De woorden " Ministerie van 

Tewerkstelling en Arbeid of" die voorkomen in de tweede paragraaf van de tekst op de voorzijde van dit 

document, worden geschrapt. 

Indien de vreemdeling het bewijs van zijn familieband daarentegen niet overlegt, overeenkomstig artikel 

44, om zijn aanvraag te staven, neemt de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag niet in 

overweging, door middel van een document overeenkomstig het model van bijlage 19quinquies. Hij 

overhandigt geen bijlage 19ter.] 

Conform bovenstaand artikel diende aan verzoeker een bijlage 19ter afgeleverd te worden. 

De gemeente was bijgevolg verplicht om een bijlage 19ter af te leveren volgens art. 52 van het KB. 

Verzoeker wenste in casu een aanvraag gezinshereniging in te dienen op basis van artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet. 

Op basis van deze aanvraag diende aan verzoeker een bijlage 19ter afgeleverd te worden waardoor 

normalerwijze artikel 52 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 verder bepaalt hoe de procedure 

gezinshereniging verder diende gevolgd te worden. 

Het huwelijk werd bewezen a.d.h.v een geldige Marokkaanse huwelijksakte conform art. 44 van het KB. 

Artikel 44 luidt als volgt: 

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 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. 

Het feit dat het huwelijk vooralsnog niet werd erkend doet hier dus geen afbreuk aan. 

Art. 40ter en art. 52 Vreemdelingen-KB vereisen niet dat het huwelijk erkend zou zijn om recht te 

hebben op een bijlage 19ter en een attest van immatriculatie. 

Verwerende partij heeft bijgevolg een voorwaarde toegevoegd aan de wet. 

Het middel is gegrond.” 
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2.2. Uit de gegevens van het administratief dossier blijkt dat verzoekende partij als derdelander een 

verblijf in België wenst te bekomen als echtgenoot van een Belgische onderdaan. Ter ondersteuning 

van deze verblijfsaanvraag heeft verzoekende partij een Marokkaanse huwelijksakte voorgelegd. Er 

blijkt evenwel dat deze huwelijksakte op 25 juli 2017 niet erkend werd door de ambtenaar van de 

burgerlijke stand omdat na onderzoek gebleken is dat het huwelijk enkel gericht is op het verkrijgen van 

een verblijfsrechtelijk voordeel.  

 

2.3. Artikel 52, § 1 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981betreffende de toegang tot het 

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

Vreemdelingenbesluit) luidt als volgt: 

 

“Het familielid dat zelf geen burger van de Unie is en zijn familieband overeenkomstig artikel 44 bewijst, 

dient een aanvraag in voor een verblijfskaart van familielid van een burger van de Unie bij het 

gemeentebestuur van de plaats waar hij verblijft door middel van een document overeenkomstig het 

model van een bijlage 19ter. 

(…) 

Indien de vreemdeling het bewijs van zijn familieband daarentegen niet overlegt overeenkomstig artikel 

44, om zijn aanvraag te staven, neemt de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag niet in 

overweging door middel van een document overeenkomstig het model van bijlage 19quinquies. Hij 

overhandigt geen bijlage 19ter. 

(…).” 

 

Artikel 44, eerste lid van het Vreemdelingenbesluit, luidt als volgt: 

 

“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 

bloed- of aanverwantschap of partnerschap met de burger van de Unie die ze begeleiden of bij wie ze 

zich voegen.” 

 

2.4. Zoals duidelijk blijkt moet de verzoekende partij haar aanverwantschap met de Belgische 

onderdaan die zij wenst te vervoegen aantonen. Dit bewijs betreft de huwelijksakte met een Belg. 

Evenwel blijkt dat deze huwelijksakte op 25 juli 2017 niet erkend werd door de ambtenaar van de 

burgerlijke stand. Door deze weigering van erkenning van de buitenlandse huwelijksakte voldoet 

verzoekende partij niet aan de vereiste dat zij haar aanverwantschapsband heeft aangetoond met een 

Belgische onderdaan daar zij niet beschouwd wordt als echtgenoot van een Belgische onderdaan. Door 

de niet-erkenning van de huwelijksakte kan het in het buitenland afgesloten huwelijk immers geen 

rechtsgevolgen sorteren in België. Verzoekende partij kan dan ook niet gevolgd worden in haar betoog 

dat haar een bijlage 19ter had moeten afgeleverd worden.  

 

2.5. Een schending van de door de verzoekende partij aangehaalde bepalingen ligt geenszins voor. Het 

enig middel is in al zijn onderdelen ongegrond.  

 

3. Kosten 

 

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

partij.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig januari tweeduizend achttien 

door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN S. DE MUYLDER 

 


