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 nr. 39 942 van 9 maart 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: 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 Rwandese nationaliteit te zijn, op 7 december 2009 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 3 november 2009 tot weigering van de afgifte van een 

visum. 

 

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 27 januari 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

24 februari 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. NIYONZIMA, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat N. LUCAS, die loco advocaten E. MATTERNE en N. LUCAS HABA verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker verklaart te zijn geboren op X en van Rwandese nationaliteit te zijn.  

 

Op 14 maart 2009 huwt verzoeker te Lome in Togo met mevr. C.M. van Rwandese nationaliteit, die op 2 

mei 2007 in België werd erkend als vluchteling.  

 

Op 16 april 2009 dient verzoeker op de Belgische diplomatieke vertegenwoordiging te Cotonou in Benin 

een aanvraag in tot het verkrijgen van een visum gezinshereniging in functie van zijn echtgenote.  

 

Op 8 juli 2009 wordt een advies gevraag aan het parket van Leuven. Op 28 oktober 2009 geeft de 

procureur des Konings te Leuven een ongunstig advies.  
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Op 3 november 2009 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing tot weigering van de visumaanvraag. Dit is de bestreden beslissing die luidt als volgt: 

 

“Op 20/04/2009 werd er op basis van art. 10, §1, al.1, 4 van de wet van 15/12/1980 betreffende de 

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

visumaanvraag ingediend door de heer K.P.C. (…),  van Rwandese nationaliteit;  

 

Deze aanvraag werd ingediend op grond van een huwelijk dat op 14/03/2009 werd afgesloten met 

mevrouw M.C. (…), erkend vluchteling van Rwandese origine. 

 

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 de artikels 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 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 levensgemeenschap, maar 

enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van 

gehuwde;  

 

Overwegende dat dergelijk huwelijk onverenigbaar is met de beginselen van de openbare orde;  

 

Overwegende dat dit onder andere aangetoond wordt door de volgende feiten:  

 

Uit het administratief dossier blijken volgende elementen:  

 

- Mevrouw M.C. (…) kwam in 2006 naar België waar ze zich vluchteling verklaarde. In haar 

asielaanvraag vermeldde ze dat haar vader verdwenen is sinds 1996 en dat haar moeder nog in 

Kigali woont.  

 

Betrokkene heeft 2 broers waarvan 1 overleden is in 1994 en 1 spoorloos verdwenen is in 2005.  

 

- M.C. (…) wordt op 02/05/2007 erkend als vluchteling.  

 

- Op 14/03/2009 huwt mevrouw in Togo met de aanvrager.  

 

Overwegende dat uit het interview dat de ambassade afnam van de aanvrager volgende elementen 

naar voren kwamen:  

 

Betrokkenen zouden elkaar reeds kennen sinds 1990 van op de lagere school;  

 

- Volgens de man hielden ze contact met elkaar toen hij naar het secundair onderwijs ging;  

 

- Met de oorlog in Rwanda verloren ze evenwel ieder contact; 

 

- Betrokkenen zouden terug in contact zijn gekomen met elkaar omstreeks 2002/2003;  

 

- Ze zagen elkaar vervolgens voor het eerst terug bij het huwelijk; mevrouw kwam aan op 07/03/2009 in Togo, 

het huwelijk werd 1 week later afgesloten;  

 

- Bij het huwelijk waren enkel vrienden van de man aanwezig; de vrouw kwam alleen;  

 

- Volgens de aanvrager zijn de ouders van zijn echtgenote overleden tijdens de oorlog, verder zouden er nog 

jongere zussen in het land zijn; 
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- De man verblijft met zijn 2 broers en 1 zus in Togo, waar ze zich vluchteling hebben verklaard;  

 

Beide echtgenoten hebben elkaar sinds 1994 niet meer gezien maar zouden wel contact hebben gehouden. 

Hiervan wordt geen enkel bewijs voorgelegd. Bovendien heeft de man geen goede kennis over de familie van 

zijn echtgenote: zijn verklaringen aangaande het overlijden van de ouders en de kleinere zussen 

stroken niet met de asielaanvraag van mevrouw (moeder in leven en 2 broers waarvan 1 overleden).  

 

Overwegende dat op basis van deze elementen het advies van de Procureur des Konings te Leuven wordt 

gevraagd.  

 

Overwegende dat het Parket in zijn advies dd 28/10/2009 verder volgende elementen toevoegt: 

 

- Zowel uit het interview van de aanvrager als uit het verhoor met mevrouw blijkt dat de partijen elkaar al zeer 

lang zouden kennen, elkaar vervolgens uit het oog zouden zijn verloren maar vanaf 2002/2003 terug in 

contact kwamen met elkaar. Ze hebben elkaar evenwel niet gezien tot op het ogenblik van de huwelijkssluiting 

in 2009.  

 

- Mevrouw kan foto's tonen van het huwelijksfeest maar dat is dan ook het enige tastbare element dat wordt 

bijgebracht.  

 

- Partijen kunnen niet aantonen dat er enige contacten waren voor het huwelijk. Mevrouw stelt dat ze met elkaar 

belden maar brengt hiervan geen enkel bewijs bij. vanaf 2005 was ze naar eigen zeggen door haar verblijf 

in Europa in de mogelijkheid om intenser te communiceren met hem, meestal telefonisch maar ook per 

mail. Enig mailverkeer wordt niet bijgebracht. Ze hebben elkaar ook brieven geschreven, maar deze heeft ze 

naar eigen zeggen niet meer in haar bezit. Dit is bevreemdend. Wanneer men zo lang gescheiden is van elkaar 

maar toch zinnens is met elkaar te huwen, is het ongeloofwaardig dat met dergelijke brieven niet bijhoudt. 

 

- Zonder enig bewijs van contacten wordt volgens mevrouw vermoedelijk in juli 2008 de beslissing genomen 

om te huwen.  

 

Overwegende dat het Parket stelt dat het vertrekken naar het buitenland met het enige oogmerk te gaan 

huwen zonder enig bewijs van contacten tussen de aanstaande echtgenoten in een voorafgaande periode 

en dit nadat men elkaar minstens 9 jaar niet meer heeft gezien, ongeloofaardig is en de deur open zet voor 

misbruiken. Het parket adviseert dan ook negatief. 

 

Bijgevolg weigert de Dienst Vreemdelingen zaken het tussen K.M..C. (…) en M.C. (…)afgesloten huwelijk te 

erkennen in België. Het afgesloten huwelijk opent derhalve niet het recht op gezinshereniging.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Inzoverre verzoeker met de woorden “verzoekschrift tot nietigverklaring of hervormen van een beslissing 

van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken”, vraagt om hem de beslissing te hervormen of 

zelf het visum toe te kennen, wijst de Raad op artikel 39/2 van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) dat de bevoegdheid van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen omschrijft. Overeenkomstig artikel 39, §2 van de Vreemdelingenwet doet de 

Raad uitspraak bij wijze van arresten als annulatierechter over de overige beroepen (beroepen die niet 

zijn ingesteld tegen de beslissingen van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen) wegens overtreding van hetzij substantiële hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven 

vormen, overschrijding of afwending van macht. De Raad is dus niet bevoegd om verzoeker een visum 

toe te kennen of de bestreden beslissing te hervormen. In zoverre is het verzoekschrift van verzoeker 

onontvankelijk. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In een eerste middel voert verzoeker de “schending van de wet over de motivering van 

administratieve akten van 29.07.1991 en van de antidiscriminatie wetgeving” aan.  

 

 

Verzoeker zet zijn middel als volgt uiteen: 

 

“1. ARTIKEL 3 van de bedoelde wet vereist een juridische en feitelijke motivering. 
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2. De desbetreffende beslissing werd genomen als antwoord op een aanvraag van een visum 

Gezinshereniging. In deze aanvraag had verzoeker onder meer aangetoond dat hij regelmatig gehuwd 

is met Mevrouw M.C. (…). De dienst Vreemdelingen gaat ervan uit dat het gaat om een schijnhuwelijk 

maar zonder aanvaardbare verantwoording van dit standpunt. 

3. De motieven van de weigering van het visum door de Dienst vreemdelingen gaat onder meer als volgt 

(onderlijning door verzoeker): 

“Beide echtgenoten hebben elkaar sinds 1994 niet meer gezien maar zouden wel contact hebben 

gehouden. Hiervan wordt geen enkel bewijs voorgelegd. Bovendien heeft de man geen goede 

kennis over de familie van zijn echtgenote: zijn verklaringen aangaande het overlijden van de 

ouders en de kleinere zussen stroken niet met de asielaanvraag van Mevrouw (moeder in leven en 

2 broers waarvan 1 overleden)….. » 

De feitelijke motivering van de Dienst Vreemdelingenzaken is gebrekkig dat zij fouten inhoudt, onder 

meer: 

a. In tegenstelling tot wat de Dienst Vreemdelingenzaken beweert, is het bewezen, aan de hand van 

briefwisseling via internet dat beide partijen in contact zijn gebleven, na de vlucht uit Rwanda. 

b. Het feit dat men leden van de schoonfamilie niet goed kent levert geen bewijs op dat beide 

echtgenoten mekaar niet goed kennen. In huidige geval waren betrokkenen te jong wanneer de 

genocide van 1994 plaatsvond. Toen zijn de familiale structuren uiteengevallen, waardoor het 

weinige belang dat gehecht wordt aan de schoonfamilie.  

4. Wat betreft de juridische motivering, is die ook gebrekkig en getuigt van een discriminerende houding. 

De Dienst Vreemdelingenzaken legt immers geen enkel bewijs (géén objectieve elementen) voor dat het 

huwelijk niet gericht zou zijn op het stichten van een duurzame levensgemeenschap.  

 

Bijgevolg is de motivering van de beslissing duidelijk gebrekkig zowel feitelijk als juridisch: feitelijk wordt 

de beslissing gestoeld op elementen die niet juist zijn; juridisch is de motivering niet rechtmatig (ze is 

eerder subjectief en discriminerend...). Het bestaan van echte liefde tussen verzoeker en zijn 

echtgenote M. (…), is onbetwistbaar, rekening houdend met de voorliggende feiten, documenten en 

antecedenten.” 

 

3.2 Verweerder stelt dat verzoeker in zijn verzoekschrift voor het eerst gewag maakt van het bestaan 

van elektronische briefwisseling. Verzoeker toont volgens verweerder echter niet aan dat de 

briefwisseling die hij aanvoert van aard is om de duurzame en affectieve relatie tussen beiden te 

bewijzen, nog minder dat de bewijsvoering zou zijn geschied vóórdat de bestreden beslissing werd 

genomen. Verweerder stelt dat verzoeker integendeel zelf aangeeft dat ze te jong waren in 1994 om 

elkaars respectieve families goed te kennen. Verweerder stelt dat er geen onredelijk of foutief 

gemotiveerde beslissing is, wanneer gesteld wordt dat partijen die elkaar niet meer ontmoet hebben 

sinds 1994, bezwaarlijk kunnen aannemelijk maken dat het huwelijk afgesloten op hun eerste 

ontmoeting na die lange afwezigheid van minstens negen jaren, andere doeleinden heeft dan 

verblijfsrechtelijk. Verder wijst verweerder erop dat verzoeker niet duidelijk maakt op welke 

‘antidiscrimininatie wetgeving’ de bestreden beslissing zou kunnen worden vernietigd. In iedere 

hypothese wordt het huwelijk niet erkend in België zodat het geen recht op gezinshereniging opent, 

reden waarom het visum geweigerd werd.  

 

3.3 Verzoeker repliceert dat de bewering dat het huwelijk niet erkend is in België niet bewezen wordt. 

Verzoeker stelt zijn vrouw sinds lang te kennen en sinds 2008 opnieuw intensief in contact gekomen te 

zijn waarna zij in maart 2009 in het huwelijk traden, wat een normaal proces is.  

 

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 heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen 

zodat kan worden beoordeeld 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 19 maart 2004, nr. 129.466; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. Het begrip 

‘afdoende’ impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het 

gewicht van de genomen beslissing. Verzoeker citeert uit de motieven van de bestreden beslissing en 

geeft aan waarom deze gebrekkig is en fouten inhoudt. Verzoeker toont dan ook aan de juridische en 

feitelijke overwegingen te kennen. De bestreden beslissing geeft duidelijk en op afdoende wijze de 

motieven aan op grond waarvan de beslissing is genomen. De toetsing van de formele motivering 

brengt in beginsel niet de beoordeling van de inhoud van de motieven met zich mee zodat verzoeker 
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eerder de schending van de materiële motivering aanvoert en het middel dan ook verder vanuit dit 

oogpunt zal worden besproken. 

 

Verzoeker dient een visumaanvraag in, in functie van zijn huwelijk met de in België erkende vluchteling 

M.C.. Verzoeker vraagt dit op grond van artikel 10 van de Vreemdelingenwet. Om zich op dit artikel te 

kunnen beroepen dient verzoeker zijn huwelijk aan te tonen. De bestreden beslissing concludeert echter 

het volgende: “de Dienst Vreemdelingenzaken weigert het tussen K.P..C. (…) en M.C. (…) afgesloten 

huwelijk te erkennen in België. Het afgesloten huwelijk opent derhalve niet het recht op 

gezinshereniging.”  

 

Verzoeker geeft in se aan het niet eens te zijn met de overwegingen waarom zijn huwelijk niet wordt 

erkend. Verzoeker is het in het bijzonder niet eens met de overweging dat hij geen enkel bewijs voorlegt 

van het contact dat hij en zijn echtgenote hebben onderhouden sinds 1994 en de overweging dat hij 

geen goede kennis heeft aangaande de familie van zijn echtgenote. Verzoeker stelt dat hij wel degelijk 

bewijzen heeft bijgebracht, met name briefwisseling via het internet. Daarnaast geeft verzoeker een 

verklaring voor zijn gebrekkige kennis van de familie van zijn echtgenote, met name dat na de genocide 

in 1994 de familiale structuren uiteengevallen zijn waardoor nog weinig belang gehecht wordt aan 

schoonfamilie.  

 

In de mate dat het werkelijke en rechtstreekse voorwerp van het middel inhoudt dat de Raad gevraagd 

wordt na te gaan of de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid “het artikel 

146bis van het BW juist heeft toegepast bij de beoordeling van de visumaanvraag”, moet worden 

opgemerkt dat de Raad zoals hoger werd toegelicht geen rechtsmacht heeft om zich uit te spreken over 

een middel waarvan het onderzoek ertoe leidt dat hij een standpunt dient in te nemen over het bestaan 

of de draagwijdte van een burgerlijk recht (J. SALMON, Le Conseil d’Etat, Brussel, Bruylant, 1994, 249 

en 387). Wanneer de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid beslist om met 

toepassing van de bepalingen van het WIPR en het BW de erkenning van een huwelijk te weigeren 

omdat het naar zijn oordeel om een schijnhuwelijk gaat en deze beslissing betwist wordt door een van 

de echtelieden, die in wezen stelt dat het huwelijk als rechtsgeldig dient aanvaard te worden in België en 

dat het recht om te huwen beknot wordt, dan ontstaat evenwel een geschil over een burgerlijk recht (cf. 

Cass. 13 april 2007, C.06.0334.N). Het onderdeel van het middel van verzoeker dat ertoe strekt aan te 

tonen dat het bestuur zijn huwelijk ten onrechte niet als rechtsgeldig heeft beschouwd en dat de Raad 

noopt om te oordelen over het al dan niet geschonden zijn van burgerlijke rechten, is, gezien de 

bevoegdheidsverdeling tussen de gewone hoven en rechtbanken en de administratieve rechtscolleges 

voorzien in de artikelen 144 en 145 van de Grondwet dan ook onontvankelijk (RvS 8 maart 2002, nr. 

104.512; RvS 7 oktober 2008, nr. 186.878). Er dient daarenboven op gewezen te worden dat de 

wetgever, in artikel 27, §1, vierde lid van het WIPR, ook uitdrukkelijk heeft gesteld dat de rechtbank van 

eerste aanleg bevoegd is om te oordelen aangaande betwistingen inzake de geldigheid van een 

buitenlandse authentieke akte. Het komt de Raad derhalve geenszins toe om zich uit te spreken over de 

wettigheid van het materieel motief van de overweging van de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Migratie- en asielbeleid dat het huwelijk van verzoeker in België niet erkend wordt (RvS 25 februari 

2009, nr. 190.806; RvS 28 mei 2009, nr. 193.626). Gelezen in deze zin is het middel niet ontvankelijk. 

 

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift nog een aantal documenten bijbrengt die aantonen dat hij wel 

degelijk contact onderhield met zijn echtgenote via het internet, wijst de Raad erop dat uit het 

administratief dossier blijkt dat verzoeker deze documenten nooit eerder heeft bijgebracht. De Raad kan 

binnen zijn annulatiebevoegdheid enkel nagaan of verweerder op het ogenblik van de bestreden 

beslissing een rechtsgeldige beslissing heeft genomen waarbij hij alle aan hem gekende en relevante 

feiten in acht heeft genomen. Het kan verweerder dan ook niet ten kwade worden geduid geen rekening 

te hebben gehouden met de bijgebrachte documenten daar hij er geen kennis van had. Indien verzoeker 

de mening is toegedaan dat deze documenten van belang waren voor de beoordeling van zijn 

visumaanvraag, kan hij deze steeds neerleggen in het kader van een nieuwe visumaanvraag. 

 

In de mate waarin verzoeker eveneens de schending aanvoert van de antidiscriminatiewetgeving stelt 

de Raad vast dat verzoeker niet uiteenzet welke wetgeving hij precies bedoelt en op welke wijze de 

bestreden beslissing deze wetgeving zou schenden. Dit onderdeel van het middel is derhalve niet 

ontvankelijk. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist immers dat zowel de geschonden 

rechtsregel of het geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of 

dat rechtsbeginsel door de bestreden rechtshandeling werd geschonden (RvS 2 maart 2007, nr. 

168.403; RvS 8 januari 2007, nr. 166.392; RvS 29 november 2006, nr.165.291).  

 

Het eerste middel is in zoverre ontvankelijk, ongegrond. 
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3.5 In een tweede middel voert verzoeker 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 verkort EVRM).  

 

Verzoeker zet zijn middel als volgt uiteen:  

 

“1.Artikel 8 EVRM bepaalt dat iedere mens recht heeft op een normaal gezinsleven. Het feit dat de 

Dienst Vreemdelingenzaken de realisatie van de wens van verzoeker en zijn vrouw verhindert om 

samen in België als gezin te leven is een duidelijke schending van deze bepaling. 

2. Artikel 10 van de vreemdelingenwet bepaalt dat de vreemdeling die gehuwd is met een erkend 

vluchteling, recht heeft op een visum gezinshereniging. Het feit dat de Dienst Vreemdelingenzaken, 

zonder objectieve redenen dit visum weigert is een schending van deze bepaling.” 

 

3.6 Verweerder stelt dat het niet volstaat een huwelijksakte voor te leggen om aan te tonen een huwelijk 

te hebben afgesloten met het oog op het sluiten van een duurzame levensgemeenschap. Een huwelijk 

wordt niet aangetoond enkel aan de hand van een akte. Aangaande artikel 8 van het EVRM antwoordt 

verweerder dat verzoeker niet aantoont een gezinsleven te hebben. Het visum werd immers geweigerd 

omdat het voorgelegde huwelijk niet wordt erkend door de Belgische overheid. Verweerder concludeert 

dat verzoeker zich niet kan beroepen op een huwelijk dat niet wordt erkend.  

 

3.7 Verzoeker repliceert dat verweerder er vanuit gaat dat “een huwelijk niet wordt aangetoond enkel 

aan de hand van een akte…”. Verzoeker stelt verder dat “verwerende partij kan echter niet ontkennen 

dat het verboden is in hoofde van bepaalde mensen kwade trouw als principe te vermoeden. Dat is 

echter de onderliggende reden van de houding van de verwerende partij, nl. dat zij kwade trouw 

vermoedt in hoofde van verzoeker. Het negatief advies van het openbare ministerie is niet dwingend.” 

 

3.8 Om zich dienstig te kunnen beroepen op artikel 8 van het EVRM dient verzoeker te vallen onder het 

toepassingsgebied van artikel 8, eerste lid van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er 

daadwerkelijk sprake is van een familie- of gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM 

(EHRM, Gül t. Zwitserland, 19 februari 1996, 22 EHRR 228, 29). Het begrip ‘gezinsleven’ in het 

voormeld artikel 8, eerste lid van het EVRM is een autonoom begrip dat onafhankelijk van het nationaal 

recht dient te worden geïnterpreteerd. De vreemdeling dient aannemelijk te maken dat hij een feitelijk 

gezin vormt met een Belg of een vreemdeling met legaal verblijf in België. Er moet sprake zijn van een 

effectief beleefde gezinssituatie of van een voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en zijn 

familie. De regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden beoordeeld in functie van 

de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze 

beslissing te nemen. 

 

Het enige wat verzoeker aanhaalt, is zijn recent afgesloten huwelijk met mevrouw M.C. en hun wil om 

samen een gezin te vormen in België. De bestreden beslissing concludeert echter dat het huwelijk niet 

wordt erkend door België. Hoewel het begrip gezin niet noodzakelijk een huwelijk vereist, moet er toch 

sprake zijn van een effectief beleefde gezinssituatie en een voldoende hechte relatie. Verzoeker heeft 

verder geen nadere uitleg geven over het begrip “gezin” dat hij zou willen vormen met zijn partner M.C. 

Beiden leefden sinds 1994 toen ze nog kinderen waren, gescheiden van elkaar en leven sinds hun 

huwelijk opnieuw gescheiden. Verzoeker toont dan ook niet aan dat er sprake is van een hechte 

familieband zodat er geen sprake is van een schending van artikel 8 van het EVRM.  

 

Waar verzoeker een schending van artikel 10 van de Vreemdelingenwet aanvoert, wijst de Raad erop 

dat artikel 10, §1, 4° waarop de bestreden beslissing gebaseerd is, veronderstelt dat er een 

huwelijksband is. Gelet op het feit dat verzoekers huwelijk niet wordt erkend door de Dienst 

Vreemdelingenzaken, heeft verweerder dan ook terecht geoordeeld dat het huwelijk geen recht op 

gezinshereniging opent en verzoeker niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 10 van de 

Vreemdelingenwet. Een schending van artikel 10 van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 
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Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

  

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen maart tweeduizend en tien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 

 


