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nr. 36 161 van 17 december 2009 

in de zaak RvV X / II 

In zake: X 

 Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat X 

X 

 tegen: 

 

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid. 

 

 

 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 24 september 

2009 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 7 augustus 2009 tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 regelmatig gewisselde memories en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 3 november 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 november 

2009. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M.-C. FRERE, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat T. SCHREURS, 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. A.D. trad op 25 juni 1980 in België in het huwelijk met M.L. 

 

1.2. Verzoekster huwde in 1981 met A.D. 

 

1.3. Op 1 december 1984 is uit het huwelijk van verzoekster met A.D. een zoon geboren, M.D. 

 

1.4. Op 28 april 2009 diende verzoekster een aanvraag in tot het verkrijgen van een verblijfskaart van 

een familielid van een burger van de Unie als bloedverwant in opgaande lijn van haar zoon M.D.  
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1.5. Op 7 augustus 2009 nam de gemachtigde van de staatssecretaris een beslissing tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Deze 

beslissing werd verzoekster betekend op 25 augustus 2009.  

 

Dit is thans de bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt:  

 

“(…) In uitvoering van artikel 52, §4, vijfde 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 verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (…) geweigerd. Reden van de beslissing: 

Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie maanden 

als familielid van een burger van de Unie: 

Op 28.04.2009 werd op basis van artikel 40 van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, een aanvraag tot 

gezinshereniging ingediend door mevrouw E.F., (…) om haar zoon D.M. van Belgische nationaliteit te 

vervoegen, als zijnde ouder ten laste. Haar echtgenoot D.A. is echter nog steeds gehuwd met L.M., met 

wie hij nog steeds op hetzelfde adres woont. Overwegende dat de aanwezigheid van E.F. op het 

Belgische grondgebied een situatie van bigamie zou creëren (betrokkene en haar echtgenoot huwden in 

1981) en dus tegenstrijdig is met de Belgische openbare orde wordt haar aanvraag geweigerd.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. In fine van haar repliekmemorie vraagt verzoekster de kosten van de rechtspleging ten laste te 

leggen van de verwerende partij. 

 

2.2. Er dient erop te worden gewezen dat wat betreft de procedures voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen vooralsnog geen rolrecht verschuldigd is en deze procedures dus kosteloos zijn. Gelet op 

het voormelde gaat de Raad niet in op het verzoek van verzoekende partij. 

 

3. Over de gegrondheid van het beroep 

 

3.1. In wat als een eerste onderdeel van het enig middel kan beschouwd worden werpt verzoekster een 

schending op van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 40, 43 en 62 van de wet van 15 december 

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

vreemdelingen (de Vreemdelingenwet) en van het redelijkheidsbeginsel. Verzoekster voert ook een  

kennelijke beoordelingsfout aan. 

 

3.2. Verzoekster betoogt als volgt:  

 

“(…) Overwegende dat de bestreden beslissing aan verzoekster het verblijf weigert met bevel om het 

grondgebied te verlaten in haar hoedanigheid van Assen bent van een Belgische onderdaan waarvan zij 

ten laste is, omdat op het Belgisch grondgebied zich nog steeds haar echtgenoot bevindt die gehuwd is 

met een andere dame met wie hij samenwoont; 

Dat de administratie stelt dat het tegendeel, zijnde aan verzoekster een verblijft recht geven in België, 

en situatie van bigamie zo creëren die strijdig zou zijn met de Belgische openbare orde; 

Dat dient te worden gewezen op het feit dat verzoekster moet worden beschouwd als een gelijkgestelde 

EU-onderdaan in de zin van artikel 40 van de vreemdelingenwet; 

Dat zij perfect volgens de geldende wetgeving een aanvraag tot verblijf van meer dan drie maanden 

heeft ingediend en ter staving hiervan en geheel aan documenten waaruit blijkt dat zij voldoet aan de 

verschillende voorwaarden; 

Dat er dient te worden gewezen dat de situatie van verzoekster perfect beantwoordt aan de 

verschillende voorwaarden die worden vermeld in artikel 40 Vreemdelingenwet; 

Dat om een aanvraag in te dienen op basis van artikel 40 immers moet bewezen worden: 

- de Belgische nationaliteit van diegene die het verblijfsrecht opent; 

- de afstammingband tussen de aanvrager en de Belgische onderdaan; 

- het ten laste zijn van de aanvrager van de Belgische onderdaan; 

Dat door de tegenpartij op geen enkele manier wordt betwist dat aan deze verschillende voorwaarden 

voldaan zijn; 
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Dat dit nochtans wordt vermeld in de bestreden beslissing waarbij wordt gesteld dat verzoekster niet 

voldoet aan de voorwaarden om te genieten van een recht van verblijf van meer dan drie maanden als 

familielid van een burger van Unie; 

Dat het hier gaat om een motivering schouwt aangezien niet kan worden betwist dan alle voorwaarden 

is voldaan; 

2. 

Overwegende dat blijkt uit de lectuur van de Vreemdelingenwet dat het recht van verblijf als familielid 

van een burger van de Europese Unie, indien aan alle voorwaarden vermeld in artikel 40 van de 

Vreemdelingenwet is voldaan, slechts kan worden geweigerd conform de bepalingen van artikel 43 van 

deze wet; 

Dat artikel 43 van de vreemdelingenwet stelt: 

“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 hierna vermelde perken: 

1° de redenen mogen niet ingeroepen worden voor economische doeleinden; 

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.” 

Overwegende dat de bestreden beslissing stelt dat de aanwezigheid van verzoekster op het Belgische 

grondgebied en situatie van bigamie zo creëren (betrokkene en haar echtgenoot huwden in 1981) en 

dus tegenstrijdig is met de Belgische openbare orde; 

Dat niet kan gesteld worden dat deze motivering de toets van artikel 43 van de vreemdelingenwet 

doorstaat; 

Dat dit artikel immers op limitatieve wijze de uitzonderingen vermeldt die mogelijk zijn op het toekennen 

van het recht op gezinshereniging aan familieleden van EU-burgers; 

Dat op dient te worden gewezen dat het begrip openbare orde dat door de Belgische administratie 

worden aangehaald teneinde de aanvraag tot verblijf van verzoekster te weigeren niet uitsluitend 

gegrond zijn op persoonlijk gedrag van de betrokkene en het bestaan van strafrechtelijke veroordelingen 

vormt op zichzelf geen motivering van deze maatregelen; 

Dat het correct is te stellen dat verzoekster die gehuwd is met de Heer D.A.; 

Dat deze persoon echter ook een huwelijksband heeft aangegaan met een andere vrouw, met wie hij 

samenleeft; 

Dat het feit dat verzoekster een huwelijk heeft aangegaan in 1981, dit is vóór dat haar echtgenoot 

überhaupt huwde met een andere persoon, geen persoonlijk gedrag is dat strijdig is met de openbare 

orde of de openbare veiligheid; dat verzoekster geen verantwoordelijkheid treft bij het feit dat haar 

echtgenoot op latere datum in het huwelijk is getreden met een andere persoon; 

Dat er eveneens dient te worden gewezen op het feit dat de Belgische zoon die het recht op 

gezinshereniging opent geen enkele verantwoordelijkheid draagt nog nadeel mag ondervinden van het 

feit dat zijn vader op een latere datum een tweede huwelijk is aangegaan zonder dat het eerste werd 

ontbonden; 

Dat eveneens moet worden gesteld dat de situatie van biegamie enkel geldt ten aanzien van de 

echtgenoot van verzoekster; Dat dit geen persoonlijke omstandigheid is, noch persoonlijk gedrag van 

verzoekster; 

Dat de openbare orde slechts kan worden ingeroepen indien duidelijk blijkt dat het persoonlijk gedrag 

van de betrokkene een gevaar inhoudt voor de openbare orde; 

Dat verzoekster een oudere Marokkaanse dame is die financieel afhankelijk is van haar Belgische zoon; 

Dat zijzelf en har zoon wensen dat zij bij hem zou intrekken; dat de Belgische wetgeving dit perfect 

mogelijk maakt; 

Dat zij niet inziet dat dit op zich een gevaar voor de openbare orde zou kunnen zijn; 

Dat de administratie de artikelen 40 en 43 van de Vreemdelingenwet schendt, door het recht waarvan 

sprake is in artikel 40 te weigeren om redenen die niet opgesomd zijn in artikel 43 van dezelfde wet; 

(…)”. 

 

3.3. In haar repliekmemorie volhardt verzoekster in wat als het eerste onderdeel van haar enig middel 

kan beschouwd worden. 
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3.4. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in 

de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen 

en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110 071; RvS 21 juni 2004, nr. 132 710). De 

Raad stelt vast dat de verzoekende partij de motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden 

beslissing kent nu zij deze aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt in een middel waarin ondermeer 

een kennelijke beoordelingsfout wordt aangevoerd, zodat voldaan is aan de formele motiveringsplicht. 

Het middel dient derhalve vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht behandeld te worden. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is, bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht, niet 

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101 624). 

 

3.5. Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar 

enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het 

bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 

september 1999, nr. 82 301). 

 

3.6. Zoals verzoekster terecht stelt wordt in de bestreden beslissing niet vastgesteld dat verzoekster niet 

voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden die gesteld zijn aan de erkenning van een verblijfsrecht van de 

ascendent van een Belgische onderdaan zoals die voortvloeien uit de toepassing van artikel 40 bis, § 2, 

4° juncto artikel 40 ter van de Vreemdelingenwet.  

 

3.7. Alhoewel de bestreden beslissing niet verwijst naar de toepassing van artikel 43 van de 

Vreemdelingenwet, stelt de Raad vast dat zowel verzoekster als verweerder ernaar verwijzen in hun 

onderling debat, wat niet onredelijk is aangezien de bestreden beslissing verwijst naar de Belgische 

openbare orde. Kernvraag van de betwisting vormt de vraag of het verblijf aan verzoekster mag 

geweigerd worden conform het gestelde in artikel 43 van de Vreemdelingenwet.  

 

3.8. Artikel 43 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende:  

 

“De binnenkomst en het verblijf mogen aan de burgers van de Unie en hun familie slechts geweigerd 

worden om redenen van openbare orde, van openbare veiligheid of van volksgezondheid en zulks 

binnen de hierna vermelde perken: 

(…) 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 (...).”  

 

3.9. Artikel 40ter van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de bepalingen van hoofdstuk I van titel II die van 

toepassing zijn op de familieleden van de burger van de Unie die hem begeleiden of zich bij hem 

voegen, van toepassing zijn op de familieleden van een Belg die hem begeleiden of zich bij hem 

voegen. Dit geldt ondermeer voor bovenvermeld artikel 43 van de Vreemdelingenwet. 

 

3.10. Het kan niet betwist worden dat er tussen verzoekster en A.D. sprake is van bigamie. Dit blijkt uit 

de in punt 1 bedoelde feiten, die steun vinden in het administratief dossier. Verzoekster stelt echter dat 

de Belgische zoon die het recht op gezinshereniging opent geen enkele verantwoordelijkheid draagt 

noch nadeel mag ondervinden van het feit dat zijn vader een tweede huwelijk is aangegaan zonder dat 

het eerste werd ontbonden. Zij vervolgt “Dat eveneens moet worden gesteld dat de situatie van 
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biegamie (sic) enkel geldt ten aanzien van de echtgenoot van verzoekster;(…) Dat verzoekster een 

oudere Marokkaanse dame is die financieel afhankelijk is van haar Belgische zoon; Dat zijzelf en haar 

zoon wensen dat zij bij hem zou intrekken; dat de Belgische wetgeving dit perfect mogelijk maakt.” 

Verwerende partij antwoordt hierop als volgt: “De gemachtigde heeft geheel terecht geoordeeld dat een 

situatie van bigamie op het Belgische grondgebied de openbare orde schendt. Het hoeft geen betoog 

dat het — zelfs impliciet — doen ontstaan van een situatie van bigamie op het Belgische grondgebied 

de openbare orde raakt. Immers, de monogamie maakt een van de basisprincipes uit van de Belgische 

opvatting van het huwelijk en daarmee van de morele orde in België, hetgeen ondermeer tot uiting komt 

in de strafrechtelijke beteugeling conform art. 391 Sw. van het aangaan van een tweede huwelijk terwijl 

men nog door de banden van een eerste huwelijk gebonden is. De gemachtigde heeft geheel terecht 

geoordeeld dat de Belgische openbare orde wordt geschonden. Conform art. 43 van de wet van 

15.12.1980 mag de binnenkomst en het verblijf aan de burgers van de Unie en hun familieleden 

geweigerd worden om redenen van openbare orde. Vooreerst is verzoekster gehuwd met haar 

echtgenoot terwijl hij in België reeds gehuwd was. Verzoekster heeft mede ingestemd met het huwelijk 

met haar echtgenoot. Voorts dient te worden benadrukt het wél verzoeksters persoonlijk gedrag is 

wanneer zij een situatie van bigamie in stand houdt. Verzoekster heeft als echtgenoot in een huwelijk 

ook haar verantwoordelijkheden te nemen. (…)”. 

 

3.11. Verweerder zou gevolgd kunnen worden in zijn stelling voor zover verzoekster een aanvraag tot 

erkenning van het verblijfsrecht zou ingediend hebben op basis van haar huwelijk met echtgenoot A.D. 

Dit is echter niet het geval. In casu vraagt verzoekster een erkenning van het verblijfsrecht als 

bloedverwant in opgaande lijn van haar Belgische zoon. Het feit dat deze geboren is uit haar bigaam 

huwelijk met A.D. maakt echter de afstammingsband tussen verzoekster en M.D. niet ongedaan of 

onwettig. Er kan te dezen verwezen worden naar de overwegingen van het Grondwettelijk Hof in punt 

B.21 van haar arrest nr. 95/2008 van 26 juni 2008: “De gezinshereniging van echtgenoten is verbonden 

aan het bewijs dat er tussen hen een huwelijksband bestaat, zodat de uitsluiting van de polygame 

echtgenoten op een relevant criterium berust ten aanzien van het doel van de in het geding zijnde 

wetgeving en de doelstelling om de Belgische en Europese internationale orde te vrijwaren. De 

gezinshereniging van een kind met zijn verwekkers is daarentegen verbonden aan de vaststelling van 

hun afstammingsband. Het criterium van de omstandigheden van de geboorte van het kind en de 

huwelijkssituatie van zijn ouders is noch relevant ten aanzien van het doel van de bepaling noch ten 

aanzien van de doelstelling om de Belgische of Europese internationale openbare orde te vrijwaren, 

aangezien de betrokken kinderen geenszins verantwoordelijk zijn voor de huwelijkssituatie van hun 

ouders en de gezinshereniging, wat hen betreft, geen gevolg is van het huwelijk van laatstgenoemden 

maar wel degelijk een gevolg is van de afstammingsband die hen verbindt met hun verwekker die zich in 

België heeft gevestigd of gemachtigd is er te verblijven.” Bovenvermelde rechtspraak heeft weliswaar 

betrekking op artikel 10 van de Vreemdelingenwet en op het toenmalig verbod op gezinshereniging voor 

kinderen geboren uit een polygaam huwelijk van een vreemdeling met een andere echtgenote dan 

diegene die al in het Rijk verblijft, maar deze rechtspraak is mutatis mutandis van toepassing op een 

aanvraag om gezinshereniging op grond van artikel 40 bis, §2, 4° juncto artikel 40 ter van de 

Vreemdelingenwet van de verwekster met haar kind geboren uit een polygaam huwelijk dat gevestigd is 

in België. Verzoekster beoogde niet de gezinshereniging met haar echtgenoot maar met haar oudste 

zoon. Door een aanvraag in te dienen om zich bij haar zoon te vestigen en deze desgevallend in te 

willigen indien de gestelde voorwaarden voldaan zijn, wordt geen situatie van bigamie beoogd of 

getolereerd op het Belgisch grondgebied. Verweerder lijkt dit ook te beseffen aangezien hij in zijn nota 

gewag maakt van het “impliciet” doen ontstaan van een situatie van bigamie op Belgisch grondgebied. 

Verzoekster kan dus worden gevolgd in haar stelling dat de situatie van bigamie enkel geldt ten aanzien 

van haar echtgenoot.  

 

3.12. Uit de bestreden beslissing en uit het verweer blijkt dat verweerder geen rekening heeft gehouden 

met de distinctie tussen een aanvraag tot erkenning van het verblijfsrecht in functie van een 

huwelijksband met een polygaam karakter en een aanvraag tot erkenning van het verblijfsrecht in 

functie van een afstammingsband tussen de verwekster en een kind. Er werd derhalve een manifeste 

beoordelingsfout gemaakt van de voorliggende feitelijke gegevens waardoor de bestreden beslissing 

niet steunt niet op deugdelijke overwegingen. Derhalve is de materiële motiveringsplicht geschonden. 

Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. Aangezien een bespreking 

van de overige onderdelen van het middel geen aanleiding kan geven tot een ruimere nietigverklaring 

worden zij niet besproken.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel. 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris van Migratie- en asielbeleid van 7 augustus 

2009 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten 

wordt vernietigd. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien december tweeduizend en negen 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN,  griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 

 


