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 nr. 38 194 van 4 februari 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister belast met Migratie- en 

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Congolese (D.R.C) nationaliteit te zijn, op 17 

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

gemachtigde van de minister van 26 juni 2009 tot weigering van afgifte van een visum, aan verzoekster 

ter kennis gebracht op 20 augustus 2009. 

 

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 december 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

27 januari 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat X, die verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat X, 

die loco advocaten X en X verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster verklaart te zijn geboren te K. op (…)1976 en van Congolese nationaliteit te zijn. 

 

Verzoekster dient op 17 juli 2008 een visumaanvraag in op grond van haar huwelijk met dhr. M.K.G. (…) 

afgesloten te Congo op X. 

 

Op 26 juni 2009 neemt de minister belast met Migratie- en asielbeleid de beslissing tot weigering van 

afgifte van een visum. Op 20 augustus 2009 wordt de beslissing aan verzoekster betekend. Dit is de 

bestreden beslissing, die als volgt gemotiveerd is: 

 

“(…) 
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Op datum van 17/07/2008 werd erop basis van artikel 10bis §2 van de wet van 15/12/198 betreffende 

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

visumaanvraag ingediend door mevrouw U.M.F.(…), geboren te Kinshasa, van Congolese nationaliteit;  

 

Deze aanvraag werd ingediend op grond van een huwelijk dat op 02/05/2008 werd afgesloten met de 

heer M.K.G. (…), geboren te KdM., van Congolese 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 het toepasselijk recht en in het bijzonder rekening houdende met de artikels 

18 en 21; 

 

Overwegende dat artikel 21 de openbare orde - exceptie bedoelt en het mogelijk maakt om een 

bepaling van buitenlands recht te weigeren voorzover zij tot een resultaat zou leiden dat onverenigbaar 

is met de openbare orde. 

 

Overwegende dat artikel 146 bis van het Burgerlijk Wetboek 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 een dergelijk huwelijk onverenigbaar is met de beginselen van openbare orde.  

 

Overwegende dat uit het administratieve dossier volgende elementen blijken: 

-Op 10/03/2006 werd onze dienst door de Burgerlijke Stand te Gent op de hoogte gebracht van volgend 

feit: De heer M.K. is op 10-03-2006 langsgeweest bij het bureau huwelijken voor informatie in het kader 

van een eventueel huwelijk met een zekere mevrouw Pierette (haar familienaam kende meneer niet). 

Meneer verklaarde de broer te zijn van de Minister van Transport van Congo. (Die Minister noemt echter 

Joseph Olenghankoy). Later blijkt dat de man zich nooit meer heeft aangeboden voor het huwelijk. 

-De man werd pas op 20/11/2007 in het bezit gesteld van een verblijfsvergunning van beperkte duur (op 

basis van een regularisatie art 9bis). 

-Verder blijkt uit het administratieve dossier van de man dat deze sinds 01/10/2008 een levensminimum 

ontvangt via het OCMW. 

-Met zijn huidige echtgenote heerst er een leeftijdsverschil van 17 jaar. 

Overwegende dat uit het visumdossier en het verslag van de Belgische Ambassade te Kinshasa verder 

volgende elementen blijken: 

-mevrouw verklaart haar echtgenoot te hebben leren kennen op straat (de man bood haar een lift aan) 

in het jaar 2002; 

-eind 2002 vertelt de man haar dat hij naar België dient af te reizen om projecten te ontwikkelen (de 

heer M.K. vestigt zich op 23/12/2002 in België waar hij een asielaanvraag indient, die evenwel wordt 

afgewezen); 

-volgens de aanvraagster nam de heer M.K. in januari 2003 opnieuw contact met haar op om haar mee 

te delen dat hij in België was aangekomen; betrokkenen hadden nadien geen contact meer met elkaar 

tot in 2004; mevrouw kan evenwel geen bewijzen hiervan voorleggen; -volgens mevrouw vroeg de heer 

M.K. haar ten huwelijk via de telefoon; 

-in januari 2008 zou de man vervolgens naar Congo zijn afgereisd; het burgerlijk huwelijk vond daarop 

op 02/05/2003 plaats; 

-mevrouw verklaart verder dat haar echtgenoot 2 kinderen heeft (1 woont er in Zuid-Afrika, de andere in 

Luxemburg); dit roept evenwel vragen op ten aanzien van de zogenaamde langdurige relatie tussen 

beide echtgenoten. 

 

De Belgische Ambassade te Kinshasa geeft een negatief advies ten aanzien van dit dossier. Volgens de 

ambassade lijkt het er op dat het verhaal over de ontmoeting tot aan het huwelijk verzonnen. Immers 

meldt de ambassade dat de vrouw geen enkele kennis heeft over de man. 

 

Overwegende dat op basis van deze elementen het advies van het Parket te gent wordt gevraagd en de 

Procureur des Konings vervolgens in zijn advies weergeeft dat er voldoende elementen zijn om aan te 

nemen dat het desbetreffende huwelijk een schijnhuwelijk is met het oog op vestiging van de vrouw in 

België.  

 

Derhalve weigert de Dienst Vreemdelingenzaken het tussen U.M.F. en M.K. Gaston afgesloten huwelijk 

te erkennen in België en opent het niet het recht op gezinshereniging; 

Het visum wordt geweigerd. 
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 Wettelijke referenties: 

 Art. 10bis, §2 van de wet van 15/12/1980 - echtgeno(o)t(e)/partner, gelijkwaardig aan -huwelijk/kind” 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1 Verweerder voert in zijn nota een exceptie van onontvankelijkheid van het verzoekschrift aan. Hij 

wijst erop dat het inleidende verzoekschrift op straffe van nietigheid de bepalingen dient te bevatten, 

zoals vermeld in artikel 39/69 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

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

Vreemdelingenwet). Verweerder wijst erop dat verzoekster heeft nagelaten een keuze van woonplaats 

voor de lopende procedure en een keuze van taal voor de lopende procedure te vermelden. Daarnaast 

is verweerder van oordeel dat het verzoekschrift geen middelen bevat en in rechte onvoldoende 

behoorlijk onderbouwd werd om als ontvankelijk te kunnen worden beschouwd. Verzoekster beperkt 

zich volgens verweerder tot het geven van feitelijke kritiek op de thans bestreden beslissing, maar duidt 

geen enkele wetsbepaling, noch rechtsbeginsel aan dat door de thans bestreden beslissing zou zijn 

geschonden. Het verzoekschrift bevat derhalve geen voldoende duidelijke en precieze omschrijving van 

de geschonden geachte rechtsregel hetgeen nochtans vereist is opdat er sprake zou kunnen zijn van 

een middel zoals bedoeld in artikel 39/78, juncto 39/69, §1, 4° van de Vreemdelingenwet. 

 

3.2 Verzoekster repliceert dat wat haar woonstkeuze en taalkeuze betreft, de sanctie door de 

rechtspraak is gemilderd. Zo kan een vermelding van een adres volstaan, zonder vermelding van het 

woord “woonstkeuze”. Zij verwijst hiervoor naar een beslissing van de Vaste Beroepscommissie en de 

arresten 122 en 68 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Verzoekster stelt dat zij voldoende 

verwezen heeft naar haar adres te Congo, met name in het briefhoofd, alsook te hebben verwezen naar 

het adres van haar echtgenoot bij wie zij woonachtig wil zijn. 

 

3.3 Met betrekking tot de taalkeuze verwijst verzoekster naar het arrest nr. 39 van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen waarin wordt gesteld dat het niet vermelden van de taalkeuze geen 

nietigheid tot gevolg hoeft te hebben. Volgens dit arrest is deze bepaling niet van doorslaggevend 

belang voor huidige procedure dat geen beroep inhoudt tegen een beslissing van het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. 

 

3.4 De Raad wijst erop dat deze op straffe van nietigheid voorgeschreven vermeldingen ervoor dienen 

te zorgen dat de procesgang op een vlotte wijze verloopt en dat zowel de Raad als de bij het geding 

zijnde betrokken partijen over de nodige informatie beschikken. De nietigheidssanctie betreft dan ook 

een relatieve nietigheid en dient te worden geïnterpreteerd volgens het beoogde doel van de 

voorgeschreven vermelding (G. DEBERSAQUES en F. DE BOCK, Rechtsbescherming tegenover de 

overheid bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, tijdschrift, uitgever p33; RVV, nr. 553, 3 juli 2007, 

RVV, nr. 554, 3 juli 2007).  

 

3.5 De vermelding van de taal voor het horen ter terechtzitting heeft tot doel de Raad te informeren over 

de al dan niet vereiste aanwezigheid van een tolk. Bij het niet vermelden van de taal kan er dan ook 

worden vanuit gegaan dat het verhoor zal plaatsvinden in de taal van de rechtspleging. Gezien het doel 

is bereikt, wordt de exceptie op dit punt niet weerhouden. 

 

3.6 Aangaande de woonstkeuze bepaalt artikel 39/69 van de Vreemdelingenwet het volgende: 

 

“§1(…) 

Het verzoekschrift moet op straffe van nietigheid: 

(…) 

2° de keuze van woonplaats in België bevatten.” 

 

Het verzoekschrift van verzoeker bevat enkel het adres van verzoeksters verblijfplaats in Congo. Artikel 

39/69 van de Vreemdelingenwet vereist evenwel een keuze van woonplaats in België. Verzoekster werd 

bij schrijven van de griffie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 17 september 2009 

gevraagd haar verzoekschrift te regulariseren vooraleer het op de rol kan worden geplaatst. Zo werd 

aan verzoekster onder meer gevraagd een expliciete woonplaatskeuze in België te doen.  

 

Verzoekster vermeldt bij de regularisatie van haar verzoekschrift uitdrukkelijk dat zij woonstkeuze doet 

op het adres van haar echtgenoot in België met name op de (…) te 9000 Gent, wat zij nogmaals heeft 

herhaald in haar repliekmemorie. 
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Op dit ogenblik staat het aldus vast dat verzoekster woonplaatskeuze heeft gedaan op het adres van 

haar echtgenoot in België. Alle briefwisseling kan overigens aan deze woonplaats worden verstuurd. Dit 

blijkt uit de ondertekening voor ontvangst door verzoekster van de aangetekende zending met 

ontvangstbewijs, houdende de mededeling van de zittingsdatum. Het doel beoogd door voornoemde 

bepaling werd bereikt. De exceptie wordt op dit punt dan ook verworpen. 

 

3.7 Aangaande het niet vermelden van de feiten en de middelen, verwijst verzoekster naar een arrest 

nr. 39 van 15 juni 2007 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen waarin wordt gesteld ‘dat een 

eenvoudige lezing inderdaad toelaat om duidelijk het voorwerp en de bedoeling van de uitgedrukte 

betwisting toelaat door verzoekster, beperkt in casu door een verklaring van feitelijke aard over 

motieven eveneens van feitelijke aard;… dat de opgeworpen exceptie niet kan worden weerhouden’. 

Verzoekster stelt dat in casu het zeer uitgebreide relaas in het inleidende verzoek voldoende duidelijk is 

en dat hieruit de bedoeling en het voorwerp van het verzoekschrift blijkt. Verzoekster stelt tevens dat er 

ook direct geantwoord wordt op de door verweerder ingeroepen motieven om de gezinshereniging te 

weigeren, zodat het verzoek van verzoekster ontvankelijk is.  

 

3.8 Luidens artikel 39/69, § 1 van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe van nietigheid 

een “uiteenzetting van feiten en middelen” bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden 

ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet worden begrepen de voldoende duidelijke 

omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden 

beslissing wordt geschonden (RvS 17 december 2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972 en 

RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618).  

 

Verzoekster betoogt het volgende:  

 

« Monsieur le Premier Président, mon époux a eu deux enfants avec deux femmes différentes, I’un vit 

en Afrique du Sud et I’autre en Belgique (Province de Luxembourg). 

Ne connaissant pas la géographie de Ia Belgique, j’ai répondu à cette question, concernant l’enfant 

vivant en Belgique en disant que ce dernier vit au Luxembourg car je ne sais dire avec précision dans 

quelle ville belge l’enfant et sa mère vivent étant donné que je n’ai aucun contact avec l’enfant et sa 

mère. 

L’Ambassade suspecte que mon mari et moi avons fait un mariage en blanc du fait de l’écart d’âge (50 

ans pour mon mari et 33 ans pour moi). 

L’union entre mon mari et moi est fondé sur un amour réel et profond et cet argument d’écart d’âge 

manque d’objectivité surtout que notre ethnie (Yombe) admet qu’un homme plus âgé épouse une 

femme moins âgée. 

L’article 27 du Code de Droit International Privé prévoit qu’un acte authentique étranger est reconnu en 

Belgique par toute autorité sans qu’il faille recourir à aucune procédure si sa validité est établie 

conformément au droit applicable en tenant compte des articles 18 et 21. 

Vous lirez, en annexe, la copie de mon acte de mariage qui se trouve à l’Ambassade de Belgique à 

Kinshasa (annexe 1). Cet acte (l’original) qui se trouve à l’Ambassade de Belgique est un acte 

authentique et le service juridique de I’Ambassade de Belgique à Kinshasa ne sait prouver de manière 

formelle que mon union avec mon mari vise uniquement l’obtention d’un avantage en matière du séjour 

Iié au statut de mon époux. 

S’il est vrai qu’en Mars 2006, mon époux s’est présenté au service de l’Etat Civil de GAND pour obtenir 

des renseignements dans le cadre d’un mariage éventuel avec une ex-amie à lui, il est également vrai 

que je me suis liée d’amitié avec lui en Juillet 2002 peu avant son départ pour la Belgique en Décembre 

2002. 

Ce n’est qu’en 2004 que nous avons repris contact et c’est par son canal que j’ai obtenu un emploi au 

Cabinet de Ministre des Transports, Monsieur H. M. (qui a un lien de parenté avec mon mari) et non O. 

N. comme l’affirme l’Ambassade. Vous trouverez en annexe, une attestation de témoignage du Ministre 

honoraire des transports, Monsieur H. M. (annexe 2) ainsi que deux photos de l’ensemble du Cabinet 

(annexes 3 et 4), dans Iesquelles vous pourrez avoir la preuve de ma présence au sein du Cabinet. 

En Janvier 2008, mon époux est arrivé à Kinshasa et c’est lors de son séjour que nous nous sommes 

résolus d’unir nos vies (copie de son passeport prouvant son entrée en RD Congo durant cette période: 

annexe 5) ainsi que les photos prises devant lOfficier de l’Etat Civil de la Commune de Matete à 

Kinshasa (annexes 6 et 7). 

Monsieur le Premier Président, je sollicite de votre autorité, qu’elle annule la décision refusant de 

m’octroyer un visa devant me permettre de vivre avec mon mari afin de fonder notre propre famille 

comme nous le souhaitons. 
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Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président du Conseil du Contentieux, l’assurance de ma parfaite 

considération. » 

 

Verzoekster beperkt zich in haar uiteenzetting tot feitelijke omstandigheden zonder te preciseren welke 

bepaling of beginsel werd overtreden. (In het verzoekschrift vertelt verzoekster over het verloop van 

haar visumaanvraag, over de vragen die zij kreeg tijdens het interview, over hoe zij haar echtgenoot 

leerde kennen en betoogt zij dat haar huwelijk geen schijnhuwelijk is en dat er een originele 

huwelijksakte bij de Belgische ambassade ligt.) Dit is een feitelijke uiteenzetting waarbij niet wordt 

aangehaald welke rechtsregel of welk rechtsbeginsel verzoekster geschonden acht. Verzoekster mag 

het niet aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen overlaten om uit deze feitelijke uiteenzetting een 

middel te distilleren. Het verzoekschrift omvat derhalve geen middel zoals voorzien in artikel 39/69, §1, 

tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet. Dit gebrek kan na het verstrijken van de beroepstermijn niet 

meer worden goedgemaakt tijdens het verdere verloop van het geding, zelfs niet wanneer dan middelen 

worden opgeworpen die de openbare orde raken, of die niet vroeger konden worden opgeworpen (A. 

WIRTGEN, Administratieve Rechtsbibliotheek: 10. Raad van State, I. afdeling bestuursrechtspraak, 3. 

Middelen en het ambtshalve aanvoeren van middelen, Brugge, die keure, 2004, p. 31; R. STEVENS, 

Administratieve Rechtsbibliotheek: 10 Raad van State, I. afdeling bestuursrechtspraak, 2. Het 

procesverloop, Brugge, die Keure, 2007, p. 74). Een initieel onontvankelijk verzoekschrift of middel kan 

niet meer ontvankelijk worden gemaakt door aanvullingen in een repliekmemorie (RvS 15 mei 1995, nr. 

53.240 en RvS 19 februari 2001, nr. 93.387).  

 

De exceptie van onontvankelijkheid van het beroep, opgeworpen door de verwerende partij is gegrond. 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk. 

 

 
OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier februari tweeduizend en tien door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 

 


