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 nr. 42 951 van 30 april 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 Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 4 februari 2010 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 5 januari 2010 tot weigering van 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 19 maart 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 april 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

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

advocaat M. JOPPEN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 19 januari 2007 meldde verzoeker zich samen met zijn Nederlandse vriendin aan bij de 

burgerlijke stand van de stad Genk om een huwelijksaangifte in te dienen. 

 

1.2. Op 11 september 2007 weigerde de ambtenaar van de burgerlijke stand het huwelijk af te sluiten 

omdat er sprake bleek te zijn van een schijnhuwelijk. 

 

1.3. Op X huwde verzoeker in Marokko met zijn Nederlandse vriendin.  

 

1.4. Op 17 november 2008 diende verzoeker bij de Belgische diplomatieke post in Marokko een 

visumaanvraag in met het oog op gezinshereniging met zijn ondertussen in België gevestigde 

Nederlandse echtgenote. 
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1.5. Met een schrijven van 19 februari 2009 verzocht de Dienst Vreemdelingenzaken aan het parket van 

de procureur des Konings een onderzoek schijnhuwelijk op te starten. 

 

1.6. Op 28 september 2009 verleende de procureur des Konings te Tongeren een negatief advies voor 

wat betreft de afgifte van het visum gezinshereniging. 

 

1.7. Op 5 januari 2010 nam de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing om de in punt 1.4. 

vermelde aanvraag te weigeren. Verzoeker werd hiervan op 8 januari 2010 in kennis gesteld. 

 

Dit vormt de bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 

 

“Op 17/11/2008 werd Via de Belgische diplomatieke post in Casablanca een visumaanvraag 

gezinshereniging ingediend op naam van (J.B.), geboren op (…), van Marokkaanse nationaliteit, omzijn 

echtgenote in België, (L.C.), geboren op (…), van Nederlandse nationaliteit, te vervoegen; Ter staving 

van deze visumaanvraag werd een huwelijksakte voorgelegd, waaruit blijkt dat betrokkenen op 

02/07/2006 In Marokko in het huwelijk getreden zijn. 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 deze wet toepasselijk recht, en meer bepaald met inachtneming van de artikelen 18 en 21. 

Overwegende dat artikel 21 bepaalt: 'De toepassing van een bepaling uit het door deze wet 

aangewezen buitenlands recht wordt geweigerd voor zover zij tot een resultaat zou leiden dat kennelijk 

onverenigbaar is met de openbare orde'. Overwegende dat volgens artikel 46 van het Wetboek van 

Internationaal Privaatrecht de voorwaarden voor de geldigheid van het huwelijk voor elk van de 

echtgenoten bepaald worden door het recht van de staat waarvan hij bij de voltrekking van het huwelijk 

de nationaliteit heeft; Overwegende echter dat art. 146 bis van het Burgerlijk Wetboek een bepaling van 

openbare orde is en bepaalt dat er geen huwelijk is wanneer, ondanks de gegeven formele 

toestemmingen tot het huwelijk, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens 

één van de echtgenoten kennelijk niet gericht is op het tot stand brengen van een duurzame 

levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat verbonden is 

aan de staat van gehuwde. Overwegende dat uit het administratieve dossier bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken de volgende elementen aan het licht gekomen zijn: 

- Mijnheer verklaart twee jaar in Nederland gewoond te hebben. Hij Is echter niet gekend bij de 

Nederlandse Immigratiedienst. 

- Mijnheer verklaart zijn echtgenote in 2003 in Nederland ontmoet te hebben en zou begin 2007 naar 

België gekomen zijn. 

- Betrokkenen wensten in België te huwen 

maar hun voorgenomen huwelijk werd op 11/09/2007 geweigerd door de Burgerlijke Stand van Genk op 

basis van een negatief advies van uw diensten. 

- In november 2007 werd mijnheer in het kader van de Dublin-overeenkomst vanuit Nederland aan 

België overgedragen. Op 29/12/2007 werd mijnheer naar Casablanca gerepatrieerd. 

Overwegende dat op basis van hogervermelde elementen de Dienst Vreemdelingenzaken op  

19/02/2009 een schrijven richtte ter attentie van de Procureur des Konings te Tongeren met de vraag 

advies te verlenen met betrekking tot de geldigheid van dit in het buitenland afgesloten huwelijk; Uit het 

advies van het parket van de procureur des Konings Is gebleken dat er voldoende elementen wezen op 

een schijnhuwelijk. Het parket verleende om deze reden ook al eens negatief advies aan de ambtenaar 

van de burgerlijke stand voor wat betreft voltrekking van het huwelijk. Het parket verleent in dit opzicht 

dan ook negatief advies wat betreft de afgifte van het visum gezinshereniging. 

Betrokkene kan zich bijgevolg niet beroepen op de richtlijnen van art. 40bis van de wet van 15/12/1980 

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

vreemdelingen;  

Het visum gezinshereniging wordt geweigerd.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 10 van de richtlijn 2004/38/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en 

verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot 

wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 

72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (hierna: 

richtlijn 2004/38/EG).  
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Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“Artikel 10 van de Richtlijn 2004/38/EG bepaalt immers; 

(…) 

Gelet op de rechtstreekse werking van richtlijnen wanneer een particulier zich daarop wil beroepen 

opzichtens de overheid, heeft deze richtlijn in casu rechtstreekse werking. 

Recent werd deze bepaling nog aangehaald en geïnterpreteerd door de Europese Commissie in 

volgend bericht: Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on 

guidance for better transposition and application of Directive 2004/38/EC on the right of citizens of the 

Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States. 

(stuk 2) 

Op p. 7 geeft de Commissie aan dat de verblijfskaart dient afgeleverd te worden binnen 6 maanden. 

Deze deadline dient geïnterpreteerd te worden in het licht van art. 10 van het EG-Verdrag. Bovendien 

stelt de Commissie dat de maximumperiode alleen gerechtvaardigd is in gevallen waar een onderzoek 

naar de openbare orde dient te gebeuren. 

Bijgevolg legt de Commissie aan de lidstaten de verplichting op om de vestigingsaanvragen snel te 

behandelen waarbij geen onderscheid wordt gemaakt of de aanvraag gebeurde in de lidstaat zelf of via 

de Ambassade. 

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan het onderzoek 6 maanden duren. 

In casu liep het onderzoek 13 maanden! Reeds in november 2008 diende verzoeker de visumaanvraag 

in bij de Belgische Ambassade te Casablanca en pas op 5 januari 2010 neemt verweerster een 

beslissing. 

Het staat dan ook vast dat deze procedure onredelijk lang heeft geduurd; zeker omdat men dient vast 

te stellen dat er geen onderzoek meer gevoerd is. 

Artikel 10 van de Richtlijn 2004/38/EG werd dan ook om die reden geschonden.” 

 

2.2. In zijn repliekmemorie herhaalt verzoekende partij haar middel zoals uiteengezet in haar verzoek-

schrift en voegt hieraan toe: “Verzoekende haalt hieruit immers het subjectieve recht op een beperkte 

behandelingsduur van zijn visumaanvraag, doch enkel opzichtens de overheid, aangezien uitsluitend 

de verticale rechtstreekse werking van richtlijnen werd erkend. Dit geldt eveneens nadat de richtlijn is 

omgezet in nationaal recht.” 

 

2.3. Artikel 10 van Richtlijn 2004/38/EG luidt als volgt:  

 

“1. Het verblijfsrecht van de familieleden van een burger van de Unie die niet de nationaliteit van een 

lidstaat bezitten, wordt binnen zes maanden na de datum van indiening van een aanvraag terzake 

vastgesteld door de afgifte van een document, "verblijfskaart van een familielid van een burger van de 

Unie" genoemd. Een verklaring dat de aanvraag om een verblijfskaart is ingediend, wordt onmiddellijk 

afgegeven.”  

 

Daargelaten de vraag of artikel 10 van Richtlijn 2004/38/EG rechtstreekse werking heeft, merkt de 

Raad op dat verzoeker niet dienstig de schending van deze bepaling kan opwerpen aangezien het 

betrekking heeft op de behandelingsduur van de aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfskaart, 

terwijl de bestreden beslissing handelt over de aanvraag van een visum gezinshereniging. Te dezen 

merkt de Raad nog ten overvloede op dat artikel 5 van Richtlijn 2004/38/EG het volgende bepaalt 

inzake de afgifte van visa: “(…) 2. Familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten, mogen 

slechts aan de inreisvisumplicht worden onderworpen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 539/2001 

of, in voorkomend geval, de nationale wetgeving. (…) De lidstaten verlenen deze personen alle 

faciliteiten om de nodige visa te verkrijgen. Deze visa worden zo spoedig mogelijk via een versnelde 

procedure kosteloos afgegeven.”  Artikel 5 van de Richtlijn 2004/38/EG bevat dus geen precieze termijn 

voor de afgifte van een visum. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.4. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van “art. 14 van de gecoördineerde wetten 

op de Raad van State en schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur: de materiële 

motiveringsplicht” en van “machtsoverschrijding in de zin van art. 39/2 §2 van de Vreemdelingenwet.”  

 

Verzoeker betoogt als volgt: 
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“De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen schrijft voor 

dat de overheid op straffe van onwettigheid van de beslissing in de akte die de beslissing zelf bevat ook 

de motivering voor deze beslissing moet opnemen; Deze motivering moet bestaan uit de juridische en 

feitelijke overwegingen die aan de beslissing ten grondslag liggen; De motivering moet daarenboven 

afdoende zijn. Dit wil zeggen draagkrachtig en deugdelijk...’ 

Krachtens de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen is 

het een substantiële vormvereiste dat de door de overheid genomen beslissingen ernstig gemotiveerd 

worden— en dan nog noodzakelijkerwijze een juiste en juridisch aanvaardbare motivering —; 

In casu werd de bestreden beslissing niet correct en niet afdoende gemotiveerd. 

De bestreden beslissing is genomen in toepassing van de artikelen 40bis en 40ter van de 

Vreemdelingenwet. 

Verzoeker vroeg immers een visum aan met het oog op gezinshereniging na zijn huwelijk met de 

Nederlandse (L.C.) die in België woont. 

Dit wordt aan verzoeker geweigerd op grond van art. 146bis B.W.: 

(…) 

De bestreden beslissing geeft echter onvoldoende redenen aan om toepassing te maken van dit artikel. 

Het negatieve advies van het parket van de Procureur des Konings bevatte niets meer dan een 

verwijzing naar het vroeger gegeven advies. Er werd geen onderzoek ingesteld naar de huidige 

levensomstandigheden van partijen! 

Bijgevolg heeft de bestreden beslissing op basis daarvan niet in alle redelijkheid kunnen beslissen dat 

het huwelijk van verzoeker en mevr. (L.) enkel gericht is op het bekomen van een verblijfsrechtelijk 

voordeel. 

Hiervoor verwijst verzoeker naar een vonnis van de Voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg te 

Tongeren van 28 april 2006. (stuk 3) Daar wees de rechtbank op het feit dat de Procureur des Konings 

adviseert dat het huwelijk strijdig is met de Belgische openbare orde ingevolge art. 146 B.W doch 

zonder enige motivering en zonder dat uit enig element blijkt dat er geen toestemming zou zijn tussen 

de echtgenoten of dat zij niet gericht zouden zijn op een duurzame gemeenschap. 

Er wordt in casu enkel melding gemaakt van de Belgiëroute waarom dit huwelijk wijst in de richting van 

een schijnhuwelijk. Dit leest verzoeker in het advies van het parket, doch werd niet overgenomen in de 

bestreden beslissing. 

Bijgevolg vraagt verzoeker dat de Raad een zelfde redenering volgt als de rechtbank van eerste aanleg 

in haar vonnis van 28 april 2006: 

“Nu verweerster blijkbaar op zich niet betwist dat aanleggers ook in Marokko op geldige wijze konden 

trouwen, en dit blijkbaar ook op formeel geldige wijze gedaan hebben met de vereiste intentie van het 

totstandbrengen van een duurzame levensgemeenschap, wordt niet aangetoond dat verweerders enkel 

tot doel hadden te ontsnappen aan het door de wet aangewezen recht. (art. 18 IPR-wet)” 

Aangezien verzoeker en mevr. (L.) op 26 juni 2008 in het huwelijk traden te Marokko, kan er bij de 

beoordeling van de visumaanvraag geen sprake meer zijn van een zogenaamde “Belgiëroute”. 

Zij zijn op formeel geldige wijze gehuwd in Marokko waarbij zij de intentie hebben om een duurzame 

levensgemeenschap tot stand te brengen. 

Verzoeker en mevr. (L.C.) trachtten inderdaad reeds eerder te huwen en deden een aangifte van 

huwelijk bij de stad Genk. Dit werd op 11 september 2007 geweigerd door de Ambtenaar van de 

Burgerlijke Stand van de stad Genk. 

Dit had tot gevolg dat verzoeker op 29 december 2007 naar Casablanca werd gerepatrieerd terwijl het 

beroep bij de Rechtbank van Eerste Aanleg tegen de beslissing van de Ambtenaar van de Burgerlijke 

Stand nog hangende was. 

Verzoeker en mevr. (L.) hadden echter een echte relatie en plotsklaps werden zij uit elkaar gehaald. 

Aangezien zij ook effectief de wens hadden om te huwen, hebben zij dit in Marokko gedaan. 

Er dient vastgesteld te worden dat verzoeker en mevr. (L.) intussen een koppel zijn sinds 2004 en dat 

zij reeds sedert juni 2008 gehuwd zijn! 

Echter nog steeds wordt hen geweigerd als een gehuwd koppel samen te leven en een gezin te 

stichten. 

Mevr. (L.) heeft intussen de familie van verzoeker leren kennen. Zij heeft nu reeds vijf keer bij hen 

gelogeerd. (zie stuk 4: stempels in paspoort) 

Vlak na zijn repatriëring is mevr. (L.) verzoeker komen opzoeken in Marokko en heeft zij bij hem 

verbleven gedurende 3 weken in januari 2008. 

In juni 2008 heeft mevr. (L.) daar 2 weken lang gelogeerd en toen heeft ook het huwelijk kunnen 

plaatsvinden. 

In januari 2009 is mevr. (L. )opnieuw voor 3 weken naar Marokko gegaan. In april 2009 is ze nog een 

week kunnen gaan. In december 2009 is mevr. (L.) ook nog 2 weken bij verzoeker in Marokko geweest. 
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Elke dag belt mevr. (L.) met haar echtgenoot via telefoon of via Skype. Verzoeker brengt ten bewijze 

telefoonrekeningen van mevr. (L.) bij. (stuk 5) Hieruit kan vastgesteld worden dat verzoeker en mevr. 

(L.) op zeer regelmatige basis met elkaar bellen. 

Zij heeft ook regelmatig contact met familie van verzoeker die in Nederland woont, nI. verzoekers’ broer 

en zijn echtgenote waar verzoeker en mevr. (L.) ook een tijdje mee hebben samengewoond. 

Verzoeker en mevr. (L.) leerden elkaar kennen op het verjaardagsfeest van een vriendin van mevr. (L.), 

(C.) die de echtgenote is van de broer van verzoeker. 

Zij werden meteen een koppel. Op dat ogenblik was verzoeker in Europa door een werkvisum in 

Frankrijk. Hij werkte en woonde dan ook in Frankrijk. Mevr. (L.)woonde boven het restaurant waarin zij 

werkte. 

Na enkele maanden is hij dan in Amsterdam gebleven waar hij aanvankelijk logeerde bij zijn broer, 

daarna bij een kennis alvorens hij ging samenwonen met mevr. (L.). Het koppel ging samenwonen in 

een huurhuis op naam van de moeder van mevr. (L.). (Dit gebeurde allemaal in 2004; ongeveer van 

eind 2004 tot eind 2005 woonden ze samen in het huurhuis.) 

Pas daarna eind 2005, begin 2006 heeft het koppel ook ingewoond bij de broer van mevr. (L.), (E.L.). 

Dit betrof een huurwoning waarvan de huur eind 2006 werd beëindigd zodat verzoeker en mevr. (L.) 

een andere woonst moesten zoeken. 

Aangezien verzoeker een aantal kennissen had in Genk, besloot het koppel te verhuizen naar Genk. In 

november 2006 vond het koppel een appartement om te huren. 

In januari 2007 heeft mevr. (L.) zich ingeschreven bij de stad Genk. Verzoeker bevestigt dat hij geen 

antwoord gaf toen hem op dat ogenblik werd gevraagd naar zijn adres. 

Verzoeker heeft immers in Nederland geen officieel adres gehad en had de vrees dat hij België meteen 

zou moeten verlaten indien dit geweten was. 

De huwelijksaangifte bij de stad Genk dateert van 7 juni 2007. 

De ouders van mevr. (L.) en de broer van mevr. (L.) bevestigen dit relaas. Zij bevestigen dat verzoeker 

en mevr. (L.) al die tijd een koppel zijn geweest en dat zij uit liefde met elkaar wilden huwen. (stuk 6) 

Het koppel ging samenwonen te Genk, Weg naar As 21 bus 5. In het kantschrift van de politie Genk 

d.d. 3 juli 2007 werd bevestigd dat het appartement effectief door zowel verzoeker als mevr (L.) werd 

bewoond 

Thans wordt dit appartement nog steeds bewoond door mevr. (L.). Intussen heeft mevr. (L.) ook vast 

werk. Sedert oktober 2008 heeft zij bij Telenet een vast contract gekregen. Verzoeker zou dus bij 

aankomst in België terug kunnen intrekken bij mevr. (L.) en zodoende zijn oude leven terug opnemen 

aangezien zij reeds eerder een jaar samenwoonden te Genk. 

Destijds werden vragen gesteld over het geloof en het huwelijksfeest. Deze vragen zijn intussen 

achterhaald omdat een islamitisch huwelijk heeft plaatsgevonden in Marokko. Zoals te zien is op de 

foto’s (stuk 8) draagt mevr. (L.) thans ook een hoofddoek: zij heeft zich bekeerd tot de islam. 

Dit toont eens te meer aan dat de relatie en het huwelijk ernstig zijn en geen verblijfsrechtelijk voordeel 

beogen. 

Intussen heeft mevr. (L.) ook kanker gekregen en heeft zij een zware chemokuur moeten ondergaan. 

Ook deze ziekte heeft het koppel niet uit elkaar gedreven: verzoeker blijft mevr. (L.) steunen. 

De bestreden beslissing kan dan ook niet redelijk beslissen dat het huwelijk tussen verzoeker en mevr. 

(L.) een schijnhuwelijk is in de zin dat verzoeker enkel met mevr. (L.) is gehuwd om een verblijfs-

rechtelijk voordeel te bekomen. 

Er is terzake sprake van machtsoverschrijding in de zin van art. 39/2 §2 van de Vreemdelingenwet. 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 

bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, 

of zij correct heeft kunnen oordelen en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is 

kunnen komen. (R.v.St., nr. 121.066, 26 juni 2003 en RvV, nr. 14.122, 11 december 2007) 

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. (R.v.S. 7 december 

2001, nr. 101.624) 

Verweerster is in casu niet uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens en heeft deze minstens niet 

correct beoordeeld. 

Hierbij gaat verzoeker —voor zoveel als nodig en bij gebreke aan recent onderzoek— in op het 

onderzoek dat werd gevoerd bij de huwelijksaanvraag bij de stad Genk. 

Verzoeker is niet gekend bij de Nederlandse Immigratiedienst omdat hij nooit enige aanvraag tot 

verblijfsmachtiging heeft ingediend. Hij wist namelijk dat hij niet verblijfsgerechtigd zou zijn. 
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Verzoeker en mevr. (L.) hadden verschillende redenen om in Genk te komen wonen. Verzoeker had 

hier een aantal kennissen. Het leek hen een fijne plek om te wonen en te werken. Nu zij niet langer bij 

verzoekers’ broer konden wonen, moesten ze zelf wel iets zoeken. 

Verzoeker en mevr. (L.) hebben verder ook niet ontkend dat ze wisten dat ze in België gemakkelijker 

konden huwen. Vooraleer ze verhuisd zijn, hebben verzoeker en mevr. (L.) navraag gedaan over de 

mogelijkheid tot inschrijving, huur, huwelijk, werk enz, 

Ook over hoe ze elkaar hebben leren kennen, hebben ze niet gelogen: het was de verjaardag van 

verzoekers’ schoonzus; mevr. (L.) noemde dit een gezamenlijke vriend, omdat het haar vriendin was en 

verzoeker zijn schoonzus eveneens als een vriendin beschouwde. Als verzoeker spreekt over een feest 

van zijn broer, is dus eveneens correct want zijn broer had dit georganiseerd. 

Er bestaat eveneens geen inconsistentie over het feit wanneer ze een koppel werden. Het is immers 

correct wat verzoeker verklaarde dat er aanvankelijk alleen telefonisch contact was en dat ze pas na 

enkele maanden gingen samenwonen. Hieruit werd afgeleid dat ze niet onmiddellijk een koppel 

werden, maar dit heeft verzoeker niet verklaard. 

Ook in het tijdsverloop zit geen inconsistentie. Hierboven werd reeds aangegeven op welke plaatsen ze 

achtereenvolgens hebben gewoond met het jaartal erbij. 

Er heeft ook geen tussenpersoon opgetreden. Mevr. (L.) sprak van een vriend van verzoeker en een 

goeie vriendin van haar, maar hiermee doelt zij op de vrienden die steeds bij hen waren als ze uit 

gingen. 

Uiteindelijk blijkt uit de bestreden beslissing niet dat al deze overwegingen van de vorige 

huwelijksaanvraag in casu opnieuw in aanmerking werden genomen. 

Op basis van het voorgaande toont verzoeker in elk geval aan dat de feitelijke omstandigheden niet 

correct werden beoordeeld, ook niet bij de aangifte van huwelijk in België. 

Hiermee is het manifeste gebrek aan deugdelijke motivering ten zeerste aangetoond. Op basis hiervan 

kan de Minister niet in alle redelijkheid beslissen dat het visum in het kader van gezinshereniging aan 

verzoeker wordt geweigerd. 

Verzoeker benadrukt dan ook opnieuw dat het parket anderhalf jaar na de aangifte van huwelijk in 

België zich vergenoegt met naar dat dossier te verwijzen. 

Op basis van bovenstaande gegevens dient dan ook vastgesteld te worden dat er bij het nemen van de 

bestreden beslissing sprake was van machtsoverschrijding gelet op de incorrecte en niet afdoende 

motivering.” 

 

2.5. In zijn repliekmemorie volhardt verzoeker in zijn tweede middel en benadrukt nog het volgende: 

“Het negatief advies van het parket van de Procureur des Konings bevatte niets meer dan een 

verwijzing naar het vroegere gegevens advies. Er werd geen onderzoek ingesteld naar de huidige 

levensomstandigheden van partijen!” Verder voegt verzoeker toe: “Thans wordt nog een recente 

verklaring van de ouders toegevoegd. Hierin worden ook de contacten tussen de twee families 

bevestigd. (stuk 9)” 

 

2.6. Het middel mist juridische grondslag voor zover de schending wordt aangevoerd van artikel 14 van 

de gecoördineerde wetten op de Raad van State, aangezien dit artikel betrekking heeft op het 

uitspreken van arresten door de Raad van State en onderhavig geschil ter beslechting aan de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen wordt voorgelegd. Het middel mist eveneens juridische grondslag 

waar in het betoog de schending aangevoerd wordt van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet 

aangezien verzoeker getrouwd is met een Nederlandse onderdaan. 

 

2.7. 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 bestreden beslissing duidelijk de juridische en feitelijke 

overwegingen bevat waarop ze gesteund is. Verzoeker toont met zijn betoog niet aan in welke mate de 

formele motieven hem niet in staat stellen te achterhalen welke concrete redenen de beslissing 

schragen, te meer daar in de aanhef van het middel de schending opgeworpen wordt van de materiële 

motiveringsplicht en uit het betoog blijkt dat verzoeker de inhoudelijke motieven kent. Een schending 

van de formele motiveringsplicht wordt derhalve niet aangetoond. 

2.8. In de mate dat het werkelijk en rechtstreekse voorwerp van het middel voor de rest inhoudt dat de 

Raad gevraagd wordt na te gaan of de gemachtigde van de minister het artikel 146bis van het BW juist 
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heeft toegepast bij de beoordeling van de visumaanvraag, moet worden opgemerkt dat de Raad 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). 

 

2.9. Wanneer de gemachtigde van de staatssecretaris beslist om met toepassing van de bepalingen 

van het WIPR en het BW de erkenning van een huwelijksakte 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 (cfr. 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; RvV 2 maart 2010, nr. 39 684; RvV 2 maart 2010, nr. 39 685; RvV 2 maart 2010, nr. 

39 686; RvV 2 maart 2010, nr. 39 687). 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). Verzoeker kan de Raad dan ook niet op dienstige wijze 

vragen “een zelfde redenering (te volgen) als de rechtbank van eerste aanleg in haar vonnis van 28 

april 2008.” 

 

 

Het tweede middel is deels onontvankelijk en deels ongegrond. 

 

2.10. In een derde middel voert verzoeker de schending aan van “art. 14 van de gecoördineerde wetten 

op de Raad van State en schending van de beginselen van behoorlijk bestuur : Zorgvuldigheidsplicht.”  

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“Bij de vaststelling en waardering van de feiten, waarop het besluit rust, moet de nodige zorgvuldigheid 

worden betracht (SUETENS, L.P. en BOES, M., Administratief Recht, Leuven, ACCO, 1990, 31)” 

“Ambtenaren mogen zich niet gedragen als slecht geprogrammeerde automaten (R.v.St., REESKENS, 

nr 20.602, 30 september 1980, R.W., 1981-1982, 36, met noot LAMBRECHTS, W.). 

De Raad van State eist dat de overheid tot haar voorstelling van de feiten (R.v.St. SPELEERS, nr. 

21.037, 17 maart 1981) en tot de feitenvinding (R.v.St., VAN KOUTER, nr. 21.094,17 april 1981) komt 

met inachtneming van de zorgvuldigheidsplicht. 

Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit voort dat in beginsel geen feiten als bewezen of 

niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct en persoonlijk inlichtingen te vragen 

of hem in de gelegenheid te stellen de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn voorstelling van 

de feiten of van zijn toestand geloofwaardig maken (R.v.St., THIJS, nr. 24.651, 18 september 1984, 

R.W., 1984-1985, 946) — (LAMBRECHTS. W., Geschillen van bestuur, 43). 

De bestreden beslissing is te algemeen en bijgevolg komt men tekort aan de zorgvuldigheidsplicht. 

Er heeft geen correcte feitenvinding plaatsgevonden omdat de bestreden beslissing argumenten 

aanhaalt die niet werden gecontroleerd. 

De bestreden beslissing beroept zich immers op het negatief advies van het parket van de Procureur 

des Konings terwijl blijkt dat deze enkel het vroegere advies herhaalt zonder bijkomende motivering. 

Bijgevolg heeft men naar aanleiding van de visumaanvraag geen nieuw onderzoek gevoerd naar de 

elementen die wijzen op een schijnhuwelijk. 

Als men hierbij in rekening brengt dat de procedure van de visumaanvraag zelf 13 maanden heeft 

geduurd, dan werd alleen al op grond daarvan het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden. 

Uit de bestreden beslissing blijkt enkel dat men zich beroept op het onderzoek gevoerd in België naar 

aanleiding van de huwelijksaangifte bij de stad Genk. 

Er blijkt echter onvoldoende op welke overwegingen dit is gesteund 

Verzoeker heeft verder niet de mogelijkheid gekregen om bij de visumaanvraag nieuwe elementen aan 

te voeren of bijkomende inlichtingen te verstrekken. Omdat er destijds (twee jaar eerder!) geoordeeld 
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werd dat er voldoende elementen waren voor een schijnhuwelijk, oordeelt de bestreden beslissing 

thans zonder bijkomende motivering dat daarom thans de visumaanvraag dient te worden geweigerd. 

Verzoeker toont bovendien aan op grond van de hierboven aangevoerde elementen dat er heden geen 

voldoende elementen zijn die wijzen op een schijnhuwelijk. 

Terzake verwijst verzoeker opnieuw naar het hierboven geciteerde vonnis van de Voorzitter van de 

Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren van 28 april 2006. 

Het negatieve advies van het parket is namelijk niet gemotiveerd zodat geen zorgvuldige belangen-

afweging en feitenvinding plaatsvindt, door gewoon naar dit advies te verwijzen. 

Bijgevolg is er niet alleen sprake van een gebrekkige motivering, tevens werd de zorgvuldigheidsplicht 

geschonden. 

Dat de bestreden beslissing onvoldoende de feitelijke situatie van verzoeker en mevr. (L.) heeft willen 

onderzoeken, zodat men had kunnen vaststellen dat hij zij nog steeds een (h)echte relatie hebben en 

nog steeds de intentie hebben om een gezin te vormen en een gezin te stichten. 

Uit al de voorgaanden blijkt dat de bestreden beslissing niet juist of juridisch aanvaardbaar is en dat zij 

steunt op onjuiste en juridisch onaanvaardbare motieven en dat zij derhalve niet behoorlijk naar recht 

gemotiveerd is. 

Dat ten gevolge van dergelijke flagrante schendingen van hogervermelde middelen de bestreden 

beslissing dient vernietigd te worden.” 

 

2.11. In haar repliekmemorie volhardt verzoekende partij in haar derde middel en legt volgende nadruk: 

“Er blijkt echter onvoldoende op welke overwegingen dit is gesteund” en “het negatief advies van het 

parket is namelijk niet gemotiveerd zodat geen zorgvuldige belangenafweging en feitenvinding 

plaatsvindt, door gewoon naar dit advies te verwijzen.” 

 

2.12. Voor wat betreft de aangevoerde schending van artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de 

Raad van State kan verwezen worden naar het gestelde in punt 2.6. 

 

2.13. Aangezien het werkelijk en rechtstreekse voorwerp van het middel  inhoudt dat de Raad gevraagd 

wordt na te gaan of de gemachtigde van de minister het artikel 146bis van het BW juist heeft toegepast 

bij de beoordeling van de visumaanvraag, kan verwezen worden naar het gestelde in de punten 2.8. en 

2.9. 

 

Het derde middel 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 dertig april tweeduizend en tien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. EKKA 


