
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 van 6 

 
 

 nr. 33 318 van 28 oktober 2009 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Migratie- en asielbeleid, 

thans de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Congolese nationaliteit te zijn, op 17 juli 2009 heeft 

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

Migratie- en asielbeleid van 5 juni 2009 tot weigering van de afgifte van een visum type D 

(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 en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 16 september 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 oktober 

2009. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. LUYTENS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat M. JOPPEN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

  

1.1. Verzoekster trad op 13 april 2007 in Kinshasa in het huwelijk met een Belgische man. 

 

1.2. Op 19 november 2007 diende verzoekster bij de Belgische ambassade te Kinshasa een aanvraag 

in tot het verkrijgen van een visum type D, teneinde haar in België gevestigde Belgische echtgenoot te 

kunnen vervoegen. 

 

1.3. Op 5 juni 2009 nam de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid de beslissing tot 

weigering van de afgifte een visum type D. 

Deze beslissing, die verzoekster op 18 juni 2009 ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt: 
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“(…) Overwegende dat deze aanvraag steunt op hun huwelijk dat op 13/04/2007 werd voltrokken; 

 

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 artikelen 18 en 21. 

 

Overwegende dat artikel 21 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 het betrokken huwelijk onverenigbaar is met de openbare orde indien het artikel 146 

bis van het Belgisch burgerlijk wetboek niet respecteert, aangezien het niet respecteren van deze 

bepaling als strijdig met de beginselen van openbare orde wordt beschouwd; 

 

Overwegende dat artikel l46bis bepaalt dat er geen huwelijk is wanneer 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 het advies van de ambassade, het visumdossier, het administratief dossier en het 

advies van de Procureur des Konings te Brussel aantonen dat deze bepalingen niet worden 

gerespecteerd: 

 

Overwegende dat betrokkenen kennis maakten in 2004, zij elkaar twee maal zagen en daarna nooit 

meer. Mevr. weet niet waarom mijnheer toen in Kinshasa was (heeft hem daar niet naar gevraagd); 

 

Overwegende dat betrokkenen sinds 2004 enkel telefonisch contact onderhouden; 

 

Overwegende dat betrokkenen via volmacht huwden omdat mijnheer geen tijd zou gehad hebben 

omwille van zijn werk; 

 

Overwegende dat mevr. weinig weet over haar echtgenoot, ondanks de zogenoemde lange telefonische 

gesprekken; 

 

Overwegende dat mijnheer 18 jaar ouder is als mevr; 

 

Overwegende dat de ambassade de indruk heeft dat mijnheer in mevr. eerder een onderdanige meid 

ziet dan een echtgenote; 

 

Overwegende dat mevr. op veel vragen met weinig overtuiging antwoordt; 

 

Overwegende dat de ambassade misbruik vermoedt van het Belgische recht dat een huwelijk in Congo 

bij volmacht onvoorwaardelijk toelaat; 

 

Overwegende dat mijnheer de namen van de broers, zussen en ouders van mevr. niet kent en hen 

evenmin ontmoet heeft; 

 

Overwegende dat mijnheer en mevr. in een precaire situatie vertoeven gezien beide werkloos zijn; 

 

Overwegende dat de Procureur des Konings van Brussel op 18/5/2009 stelt dat er voldoende 

aanwijzigingen zijn dat het hier gaat om een schijnhuwelijk dat strijdig is met de Belgische openbare 

orde; 

 

Bijgevolg opent dit huwelijk geen recht op gezinshereniging; 

 

Bijgevolg kan (I.M.) zich niet beroepen op de bepalingen 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; 

 

Bijgevolg wordt deze visumaanvraag geweigerd. (…)” 
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Dit is de bestreden beslissing.  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert in een eerste middel de schending aan van de artikelen 1, 41, § 1, en 42 van de 

gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (hierna: de 

gecoördineerde wetten van 18 juli 1966) en van de beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

Verzoekster betoogt dat zij geen Nederlands begrijpt en een visumaanvraag indiende in de Franse taal, 

maar dat de bestreden beslissing genomen werd in de Nederlandse taal waardoor het voor haar 

onmogelijk was om te begrijpen waarom haar visumaanvraag geweigerd werd en waardoor zij veel tijd 

verloren heeft. Daarnaast stelt zij dat het onlogische en ongerijmde karakter van het taalgebruik in casu 

ook blijkt uit het feit dat de akte van kennisgeving in de Franse taal werd opgesteld. 

 

Er dient te worden benadrukt dat de bestreden beslissing werd genomen door de gemachtigde van de 

minister van Migratie- en asielbeleid en dat op grond van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966, 

niet kan worden besloten dat een centrale dienst verplicht is in de betrekkingen met een in het 

buitenland verblijvende vreemdeling die van de drie landstalen te gebruiken waarvan deze vreemdeling 

zich heeft bediend (V.C.T. 23 november 1964, nr. 133, in E.A. DE GROEVE, M. FERON, F. COLLIGNON, en 

R. PIESENS, Taalcodex, I, Heule, UGA, losbl., p.II-49). De artikelen 41, §1, en 42 van de gecoördineerde 

wetten van 18 juli 1966 zijn immers niet van toepassing op in het buitenland verblijvende vreemdelingen. 

Het begrip “particulieren” zoals dit wordt gebruikt in de voornoemde gecoördineerde wetten – en meer 

specifiek in de artikelen 41 en 42 – heeft namelijk enkel betrekking op Belgische onderdanen en de in 

België verblijvende vreemdelingen (R. RENARD, Talen in bestuurszaken, in de bedrijven en in de sociale 

betrekkingen, in A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1983, 127; F. GOSSELIN, L’emploi des langues en matière 

administrative. Les lois coordonnées du 18 juillet 1966, in Pratique du droit, nr. 17, Brussel, Editions 

Kluwer, 2003, 198). De taalregeling in bestuurszaken heeft bovendien louter tot doel “een oplossing te 

geven aan de problemen die betrekking hebben op de Brusselse agglomeratie, de randgemeenten en 

de centrale besturen” en “(…) de kwestie van de afbakening te regelen ter ener zijde van de 

Nederlandse en Duitse taalgebieden en ter andere zijde van de Franse en Duitse taalgebieden (…)” 

(Parl. St. Kamer 1961-62, 331/1, blz. 1) en dient te worden geïnterpreteerd binnen de Belgische context 

waarin deze regeling tot stand kwam; een extensieve interpretatie is daarom niet mogelijk. Er kan 

derhalve slechts dienstig worden verwezen naar artikel 39 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 

1966 dat verwijst naar artikel 17, § 1, van dezelfde wetten. Vermits verzoeksters zaak niet in een 

specifiek taalgebied noch in Brussel-Hoofdstad kan worden gelokaliseerd, nu zij als een in het 

buitenland verblijvende vreemdeling vanwege de Belgische autoriteiten de toelating wenst te krijgen 

voor een toegang tot en een verblijf op het gehele grondgebied en zij niet als een particulier in de zin 

van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 kan beschouwd worden dient de taal “in binnendienst” 

op grond van artikel 39 iuncto artikel 17, § 1, B, 1° tot 3°, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 

te worden bepaald. Bijgevolg wordt de taal “in binnendienst”, overeenkomstig artikel 39 iuncto artikel 17, 

§ 1, B, 3°, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 bepaald door het toelatingsexamen van de 

ambtenaar aan wie de zaak werd opgedragen of eventueel zijn hoofdtaal. In casu staat niet ter discussie 

dat de visumaanvraag werd beoordeeld en gemotiveerd afgewezen door een bevoegd Nederlandstalig 

ambtenaar. Enige schending van de door verzoekster aangevoerde bepalingen van de gecoördineerde 

wetten van 18 juli 1966 blijkt derhalve geenszins. 

 

In de mate dat verzoekster nog kritiek uit op de wijze waarop de bestreden beslissing haar ter kennis 

werd gebracht dient te worden gesteld dat een eventueel gebrek in de kennisgeving de wettigheid van de 

beslissing niet aantast (RvS 16 februari 2004, nr. 128.173).  

 

Waar verzoekster voorts verwijst naar een schending van “de beginselen van behoorlijk bestuur” kan de 

Raad slechts opmerken dat verzoekster nalaat toe te lichten op welke wijze het niet nader omschreven 

beginsel zou geschonden zijn, zodat dit onderdeel van het middel als onontvankelijk dient beschouwd te 

worden. 

 

2.2. Verzoekster voert in een tweede middel de schending aan van de hoorplicht en het zorgvuldigheids-

beginsel. Zij betoogt dat vooraleer de beslissing te nemen men haar op de hoogte had moeten brengen 

van de motieven waarom men overwoog om het huwelijk niet te erkennen. Zij stelt dat de beslissing 

uitgaat van valse premissen en veronderstellingen en dat “een gesprek één en ander al had kunnen 

ophelderen.” 
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Uit het door verweerder neergelegde dossier blijkt dat de gemachtigde van de minister van Migratie- en 

asielbeleid een beslissing heeft genomen, op basis van verklaringen die werden afgelegd door 

verzoekster en haar partner, op grond van vaststellingen die werden gedaan door medewerkers van de 

Belgische ambassade te Kinshasa en rekening houdende met een advies van de procureur des Konings.  

Er blijkt derhalve geenszins dat de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid de 

bestreden beslissing niet zorgvuldig zou hebben voorbereid. 

 

Daarnaast moet worden opgemerkt dat verzoekster de kans had om de vereiste toelichtingen te 

verstrekken bij het indienen van haar aanvraag tot de afgifte van een visum en dat zij deze aanvraag met 

alle nodige stukken kon onderbouwen. Tevens dient te worden gesteld dat bestuurshandelingen die een 

weigering inhouden om een door de betrokkene gevraagd voordeel te verlenen niet zijn onderworpen 

aan tegenspraak (RvS 15 februari 2007, nr. 167.887; cfr. ook I. OPDEBEEK, “De Hoorplicht” in Beginselen 

van behoorlijk bestuur in Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 2006, 247), zodat de 

uiteenzetting van verzoekster wat dit onderdeel van het middel betreft hoe dan ook niet dienstig is. 

 

Verzoekster toont bijgevolg geen schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel of van de hoorplicht, op 

zich en in combinatie met het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

2.3. Verzoekster voert in een derde middel de schending aan van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991) en  

van het rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel. 

 

2.3.1. Wat betreft de aangevoerde schending van de formele motiveringsplicht, zoals deze voortvloeit uit 

artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, dient in casu te worden opgemerkt dat de motieven van de 

bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekster er 

kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te 

vechten met de beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste 

doelstelling van de formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 

2007, nr. 167.477). Verzoekster bespreekt en bekritiseert bovendien het motief dat de bestreden 

beslissing onderbouwt, zodat zij niet kan voorhouden dit motief niet te kennen. 

 

2.3.2. Waar verzoekster aangeeft dat de bestreden beslissing “bol staat van onwaarheden”, voert zij een 

schending aan van de materiële motiveringsplicht. 

 

Verzoekster kan niet gevolgd worden in haar stelling dat uit de bestreden beslissing niet duidelijk blijkt 

dat haar huwelijk met een Belgische man beschouwd wordt als een schijnhuwelijk. In de bestreden 

beslissing wordt immers verwezen naar artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek en wordt de conclusie 

weergegeven van een onderzoek van de procureur des Konings waarin wordt gesteld dat er voldoende 

elementen zijn om te besluiten “dat het hier gaat om een schijnhuwelijk dat strijdig is met de Belgische 

openbare orde.” 

 

Verzoekster betoogt voorts dat het huwelijk waarop zij zich baseert om een visum aan te vragen geen 

schijnhuwelijk is. Zij stelt in dit verband dat het huwelijk overgeschreven werd door de ambtenaar van de 

burgerlijke stand van Sint-Agatha-Berchem, dat zij over een diploma beschikt en dus niet in een precaire 

situatie zal terechtkomen, dat haar echtgenoot werkt en een inkomen heeft van 14 000 euro per maand 

en dat in het advies van de procureur des Konings slechts sprake is van “aanwijzingen”. 

 

De Raad stelt vast dat verzoekster in wezen aanvoert dat verweerder ten onrechte weigert om het door 

haar met een Belgische man afgesloten huwelijk te erkennen en dat de motieven waarop verweerder 

zich baseert niet deugdelijk zijn. Er moet evenwel worden opgemerkt dat het de Raad niet toekomt om 

zich uit te spreken over de wettelijkheid van de materiële motieven die leiden tot de vaststelling dat een 

huwelijk niet erkend wordt, nu dit tot de exclusieve bevoegdheid behoort van de rechtbank van eerste 

aanleg (RvS 25 februari 2009, nr. 190.806).  

 

Er dient bijgevolg te worden besloten dat het onderdeel van het middel dat inhoudt dat aan de Raad 

wordt gevraagd te onderzoeken of de weigering tot erkenning van het buitenlands huwelijk overeen-

komstig de wettelijke bepalingen gebeurde, niet ontvankelijk is. 

 

2.3.3. In de mate dat verzoekster nog stelt dat het bestuur zijn bevoegdheden heeft overschreden moet 

worden geduid dat uit artikel 27 van het Wetboek Internationaal Privaatrecht (hierna: WIPR) volgt dat 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 van 6 

elke administratieve overheid die bij de uitoefening van haar bevoegdheden, van oordeel is dat artikel 27 

van het WIPR van toepassing is – en in het bijzonder de artikelen 18 en 21 waar op grond van artikel 27 

moet worden gelet – ingevolge voormeld artikel de erkenning van een vreemde akte kan weigeren. (cf. 

M. TRAEST, commentaar bij artikel 27 in Het wetboek Internationaal Privaatrecht becommentarieerd, J. 

ERAUW e.a. (eds.), Antwerpen, Intersentia en Brussel, Bruylant, 2004, (152) 153-154). Te dezen is 

verweerder de overheid die bevoegd is tot het verlenen van een visum ‘gezinshereniging’. Hij is derhalve 

gerechtigd om bij de uitoefening van deze bevoegdheid de doorwerking van de vreemde akte te 

onderzoeken en desgevallend deze met toepassing van artikel 27, § 1, eerste lid van het WIPR te 

weigeren wanneer hij meent dat de rechtsgeldigheid van deze buitenlandse akte niet kan worden 

vastgesteld overeenkomstig het krachtens het WIPR toepasselijke recht, en meer bepaald met 

inachtneming van de artikelen 18 en 21 van het WIPR. 

 

2.3.4. Met betrekking tot de aangevoerde schending van het rechtszekerheids- en het vertrouwens-

beginsel, merkt de Raad op dat verzoekster op geen enkele wijze uiteenzet waarom zij van oordeel is 

dat deze beginselen worden geschonden, zodat dit onderdeel van het middel – gelet op het ontbreken 

van de vereiste toelichting – niet ontvankelijk is. 

 

2.4. Verzoekster voert in een vierde en laatste middel de schending aan van artikel 8 van het Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te 

Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM). 

 

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

“Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling.  

 

Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht 

dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's 

lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de 

openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 

zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Verzoekster beperkt zich tot de stelling dat de bestreden beslissing de wettige echtgenoten het recht 

ontzegt om samen in België te verblijven. Verzoekster, van Congolese nationaliteit, die stelt een gezin te 

willen vormen met een Belgische man van Congolese origine, toont evenwel niet aan dat haar komst 

naar België de enige optie is om haar recht op een gezinsleven uit te oefenen, zodat niet blijkt dat de 

bestreden beslissing effectief als een inmenging in het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM 

moet beschouwd worden (RvS 28 augustus 2008, nr. 3291 (c); RvS 28 oktober 2008, nr. 187.393).  

  

Er dient daarnaast geduid te worden dat, zelfs al zou de bestreden beslissing als een “inmenging” in de 

zin van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM zou dienen gezien te worden (quod non), artikel 27 

van het WIPR de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid hoe dan ook toelaat om bij 

de uitoefening van zijn bevoegdheid te weigeren om een huwelijk te erkennen en dat in de bestreden 

beslissing duidelijk is gemotiveerd dat geen visum gezinshereniging wordt toegekend omdat het door 

verzoeker afgesloten huwelijk niet erkend wordt aangezien het strijdig is met de openbare orde. Een 

inmenging van het bestuur in het privé- en gezinsleven is in casu bijgevolg mogelijk, daar er een 

wettelijke basis is en niet kan ontkend worden dat de strijd tegen de schijnhuwelijken - die onder meer 

gevoerd wordt door geen rechtsgevolgen te verlenen aan huwelijken die er niet op gericht zijn een 

duurzame levensgemeenschap te creëren, doch slechts gericht zijn op het verwerven van een 

verblijfsrechtelijk voordeel - nodig is met het oog op de bescherming van de openbare orde.  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM kan niet worden weerhouden. 

 

2.5. Verzoekster heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan 

leiden aangevoerd.  

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig oktober tweeduizend en negen 

door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter,  

 rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   G. DE BOECK 

 


