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 nr. 51 822 van 29 november 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 Turkse nationaliteit te zijn, op 16 september 2010 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 16 juli 2010 tot weigering van de afgifte van een visum 

type D. 

 

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 13 oktober 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 november 

2010. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. TASDEMIR, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat L. VAN DE VYVER, 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 

 

1.1. Verzoekster diende op 15 oktober 2009 bij de Belgische ambassade te Ankara een aanvraag in om 

in het bezit gesteld te worden van een visum type D teneinde, samen met haar kind, haar echtgenoot in 

België te kunnen vervoegen. 

 

1.2. Op 16 juli 2010 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij de afgifte van een visum type D werd geweigerd. Deze beslissing, die verzoekster op 

25 augustus 2010 ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt:  
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“Gezien onze vorige beslissing niet volledig werd betekend, dient onze weigering met onderstaande 
motivering aan betrokkene (te) worden betekend. Deze beslissing annuleert en vervangt de vorige 
beslissing, dd 12/05/2010.  
 
Op 15/10/2009 werd via de Belgische diplomatieke post in Ankara een visumaanvraag gezinshereniging 
ingediend op naam van (S. A. G.), geboren op 15/06/1986, om samen met haar zoon (S. M. M.), 
geboren op 10/09/2007, beiden van Turkse nationaliteit, haar echtgenoot in België, (S. N. R.), geboren 
op 22/01/1969, van Belgische nationaliteit, te vervoegen;  
 
Ter staving van deze visumaanvraag werd een huwelijksakte voorgelegd, waaruit blijkt dat betrokkenen 
op 17/04/2006 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 IPR-codex;  
 
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 dat voor Belgische onderdanen, artikel 146 bis van het Burgerlijk Wetboek 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 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 uit het administratieve dossier bij de Dienst Vreemdelingenzaken de volgende 
elementen aan het licht gekomen zijn:  
 
- (S. N. R.) was reeds tweemaal eerder gehuwd. Hij trad een eerste maal in het huwelijk met (D. K.) op 
30/07/1993. Op basis van dit huwelijk verkreeg hij het recht om zich in België te vestigen. Uit dit huwelijk 
werden vier kinderen geboren maar drie van de vier werden geboren nadat betrokkenen niet meer 
samen woonden. De scheiding tussen betrokken werd officieel op 13/08/1999, betrokkenen woonden 
maar samen tot 02/10/1996.  
- De ex-man van (D. K.), (E. S.) huwde op 31/08/2006 met de 13 jaar oudere (E. H. H.), de moeder van 
(S. N. R.). Op deze manier konden ook de broer en zus (van) (S. N. R.) zich in België vestigen. Op 
12/05/2006 werd de scheiding tussen beiden officieel.  
- (S. N. R.) huwde een tweede maal op 29/08/2000 met (S. N.). Zij woonden samen met de drie 
kinderen van (E. H.) en (Ö. N.) samen van 31/01/2001 tot 08/07/2002. De scheiding tussen betrokkenen 
werd officieel op 14/07/2005. Op 09/10/2006 huwde (S. N.) opnieuw met haar eerste echtgenoot (E. H.), 
geboren 01/02/1968 in Turkije. (Typisch voorbeeld van een carousselhuwelijk)  
- Volgens een attest van arbeidsongeschiktheid van het onafhankelijk ziekenfonds zou (S. N. R.) voor 
meer dan 66 percent invalide zijn. Volgens (S. A. G.) zou (S. N. R.) problemen hebben in het hoofd. Bij 
een eerste verhoor op de Belgische Ambassade te Ankara zou ze trouwens verklaard hebben dat haar 
echtgenoot psychische problemen zou hebben en geinstitutionaliseerd zou zijn.  
- Tussen betrokkenen bestaat er een leeftijdsverschil van zeventien jaar, wat we toch eerder groot 
kunnen noemen.  
 
Overwegende dat op de Belgische diplomatieke post in Ankara een interview schijnhuwelijk werd 
afgenomen van de visumaanvrager. Hieruit is het volgende gebleken:  
 
- (S. A. G.) verklaarde dat ze met (S. N. R.) gehuwd is omdat ze gewoon wilde trouwen. Volgens haar 
zou het trouwens om een door de ouders gearrangeerd huwelijk gaan.  
- Volgens (S. A. G.) zou ze (S. N. R.) voor de eerste maal ontmoet hebben op 13/12/2006. Aangezien 
betrokkenen reeds huwden in april 2006 zal dit waarschijnlijk op een fout berusten.  
- Volgens het op de ambassade afgenomen interview zou het godsdienstige huwelijk tussen 
betrokkenen op 13/12/2005 plaatsgevonden hebben, gezien de verklaringen was dit misschien ook de 
eerste ontmoeting tussen betrokkenen. Daarenboven verklaart (S. A. G.) ook dat ze voor haar huwelijk 
twee maanden samen me haar man doorbracht namelijk van 15/08/2006 tot 30/10/2006. Volgens haar 
geboorteakte was ze op dat moment echter al gehuwd.  
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- Tussen betrokkenen zou er een verre familieband zijn, de moeder van (A. G.) heet trouwens ook (E.) 
met haar meisjesnaam. Daarenboven zou de familie van (S. A. G.)in een huis wonen dat eigendom is 
van de familie van (S. N. R.).  
- Betrokkenen bezitten geen foto's noch video-opnames van hun huwelijk. Bij een tweede verhoor liet 
betrokkene echter een foto van haar huwelijk zien en reageerde ze eerder agressief op de vraag of er 
dan toch foto's van haar huwelijk bestonden.  
 
Gezien de voorbije huwelijken van (S. N. R.), de carousselhuwelijken binnen de familie en het feit dat 
(S. N. R.) psychologische moeilijkheden zou hebben, rezen er twijfels omtrent dit dossier. Omwille 
hiervan werd op 26/02/2007 het Parket van de Procureur des Konings te Antwerpen aangeschreven. 
Eind mei 2007 ontving DVZ een negatief advies van het Parket van de Procureur des Konings te 
Antwerpen en de aanvraag werd dan ook geweigerd op 21/06/2007. Ondertussen werd echter een 
gemeenschappelijk kind geboren en trok de visumaanvraagster haar vorige verklaringen in. Op basis 
hiervan werden het Parket van de Procureur des Konings te Mechelen aangeschreven en de aanvraag 
van betrokkene werd, verwijzend naar het eerder advies van het Parket van de Procureur des Konings 
te Antwerpen, nogmaals geweigerd op 03/07/2008.  
 
Overwegende dat op basis van hogervermelde elementen de Dienst Vreemdelingenzaken op 
04/12/2009 een schrijven richtte ter attentie van de Procureur des Konings te Antwerpen 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 het volgende gebleken:  
 
- Verblijfsoogmerk in hoofde van de vrouw. De vrouw is een Turkse onderdane, woonachtig in Turkije. 
Via haar huwelijk met een Belgische onderdaan verwerft zij de mogelijkheid een Belgische 
verblijfsvergunning aan te vragen en zich in België te komen vestigen.  
- Groot leeftijdsverschil. Mijnheer is maar 17 jaar ouder dan mevrouw;  
- Zwakke sociale positie van mijnheer. Mijnheer is voor 66 procent invalide. Zijn problemen zijn van 
psychiatrische aard. Hij wordt beschreven als sociaal defecteus en zorgondersteuningsafhankelijk. Van 
professionele reïntegratie kan geen sprake zijn. Hij leeft van een uitkering. De man heeft momenteel 
een matig uitgestabiliseerde, paranoïde gedesorganiseerde psychotische stoornis. Mevrouw verklaart 
zelf dat mijnheer problemen heeft in zijn hoofd. Mijnheer verkeert dus in een kwetsbare positie en is 
een gemakkelijk slachtoffer om misbruikt te worden in huwelijksconstructies om mensen aan een 
verblijfsrecht te helpen. Het is anderzijds ook weinig geloofwaardig dat een vrouw ervoor zou kiezen om 
een duurzame levensgemeenschap tot stand te brengen met een 17 jaar oudere man met psychische 
problemen.  
- Snelle gang van zaken. Betrokkenen hebben mekaar voor het eerst leren kennen in december 2005 
toen mijnheer op reis was in Turkije. Drie weken na de eerste ontmoeting heeft mijnheer haar ten 
huwelijk gevraagd en mevrouw was direct akkoord. Vier maanden later is mijnheer terug naar Turkije 
gereisd en werd het huwelijk voltrokken.  
- Gearrangeerd huwelijk. De families van mijnheer (S.) en mevrouw (E.) kennen mekaar. Het is dan 
ook niet toevallig dat het tot een huwelijk komt tussen mijnheer en mevrouw. Uit het proces-verbaal 
van de Politie Lier (ME55.L5.2516/2008) blijken zeer mooi de verschillende bindingen tussen beide 
families.  
- Huwelijksgeschiedenis van mijnheer. Mijnheer heeft reeds twee huwelijken achter de rug. Op basis 
van zijn eerste huwelijk met (D. K.), dd 30/07/1993 heeft mijnheer zelf verblijf verworven in België. Uit 
dit huwelijk werden vier kinderen geboren, doch 3 van de 4 werden geboren nadat er al (g)een 
samenwoonst meer was. De echtscheiding werd officieel op 13/08/1999. De geregistreerde 
samenwoonst duurde slechts tot 02/10/1996. Zijn tweede huwelijk met (N. S.), dd 29/08/2000, diende 
er toe om deze vrouw aan verblijfsrecht in België te helpen. De samenwoonst duurde slechts van 
31/01/2001 tot 08/07/2002. Op 14/07/2005 werd de echtscheiding uitgesproken, waarna (N. S.) op 
09/10/2006 hertrouwde met haar ex-man (H. E.). Het huwelijk van mijnheer met (N. S.) was dus slechts 
een sc(ha)kel (i)n een typische huwelijkscarrousel. Gelet op deze voorgeschiedenis van korte 
huwelijken is het aannemelijk dat ook zijn huwelijk met (G.) er enkel toe dient om haar aan 
verblijfsrecht in België te helpen.  
- Het betreft thans reeds de derde visumaanvraag voor mevrouw. De twee vorige weigeringen hebben 
ze nooit aangevochten zodat ze geacht worden zich bij de destijds genomen beslissing omtrent de niet-
erkenning van hun huwelijk te hebben neergelegd. De enige nieuwe elementen zijn een aantal 
geldzendingen van mijnheer aan mevrouw (hetgeen uiteraard niet moeilijk is om te ensceneren 
wanneer men nog familie heeft in Turkije), de geboorte van een kind (M. M. S.), geboren op 
10/09/2007, en een zwangerschapsattest van mevrouw. Het staat echter niet vast dat mijnheer wel 
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echt de vader is van deze kinderen. Het is immers al eerder voorgevallen dat de echtgenotes van 
mijnheer er in werkelijkheid een relatie met iemand anders op nahielden. Bovendien vormt de geboorte 
van kinderen geen enkel bewijs van de intenties om een duurzame levensgemeenschap tot stand te 
brengen. Mijnheer heeft immers al kinderen uit vorige huwelijk die ook niet duurzaam waren. De 
geldigheid van het huwelijk tenslotte dient te worden beoordeeld op het ogenblik van het afsluiten van 
het huwelijk. Men kan een ongeldig huwelijk achteraf niet met nieuwe elementen of démarches alsnog 
geldig maken.  
 
Op basis van het geheel van hogervermelde elementen is de conclusie van de procureur des Konings te 
Antwerpen dat er in casu voldoende elementen voorhanden zijn die duiden op het feit dat de ware reden 
van dit huwelijk er in hoofde van minstens één van de partijen niet in bestaat een duurzame 
levensgemeenschap te stich(t)en, doch enkel tot doel heeft het verstrekken van een verblijfsrechtelijk 
voordeel voor de vrouw op basis van haar status als echtgenote  
 
Het parket verleent in dit opzicht dan ook negatief advies wat betreft de afgifte van het visum 
gezinshereniging.  
 
De erkenning van dit huwelijk zou bijgevolg leiden tot een resultaat dat kennelijk onverenigbaar is met 
de openbare orde. Het huwelijksinstituut maakt immers een wezenlijk bestanddeel uit van het Belgisch 
rechtsbestel en een miskenning van dat instituut kan een schending uitmaken van de Belgische 
internationale openbare orde (art. 21 Wetboek internationaal privaatrecht).  
 
Betrokkene kan zich bijgevolg niet beroepen op de richtlijnen van art. 40ter van de wet van 15/12/1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen gewijzigd door de wet van 25/04/2007, in werking getreden op 1 juni 2008;  
 
Het visum gezinshereniging wordt geweigerd voor mevrouw en haar zoon.” 
 
2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert in een enig middel de schending aan van artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1°, 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), van artikel 8 van het Europees Verdrag 

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

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

van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, aangenomen te New York op 20 

november 1989 en goedgekeurd bij wet van 25 november 1991 (hierna: het Kinderrechtenverdrag). 

  

Zij verschaft volgende toelichting: 

 

“Aangezien er op 15/10/2009 een visum werd aangevraagd door verzoekster (…) bij de Belgische 
Ambassade te Ankara (Turkije) met het oog op gezinshereniging met haar echtgenoot dhr. (S. N.), die 
de Belgische nationaliteit heeft (zie stuk nr. 3), met wie zij op 17/04/2006 gehuwd was in Turkije (zie 
stuk nr. 4); 
 
Dat echter, deze aanvraag van verzoekster werd geweigerd bij beslissing van de Belgische Ambassade 
dd. 16/07/2010, dewelke ter kennis werd gegeven van verzoekster dd. 25/08/2010; 
 
Dat vervolgens, uit dit huwelijk is op 10/09/2007 een minderjarig kind geboren, namelijk (S. M. M.) (zie 
stuk nr. 5); 
 
Dat hoewel aan al de voorwaarden tot gezinshereniging werd voldaan, de visum desondanks werd 
geweigerd; 
 
Dat in weerwil van wat de beslissing wil doen geloven er totaal geen sprake is van een schijnhuwelijk 
(zie infra); 
 
Dat noch het leeftijdsverschil tussen partijen, noch de psychische toestand van dhr. (S. N.) elementen 
zijn, die erop wijzen dat de partijen een schijnhuwelijk zouden hebben afgesloten, zodat de weigering 
van visum een ernstige inbreuk is op art. 8 EVRM (zie infra); 
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Dat vermits er uit dit huwelijk een kind is geboren, er niet ernstig kan worden beweerd dat hier sprake 
zou van het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel of van een schijnhuwelijk, zodat er met 
voldoende zekerheid kan worden gezegd dat de partijen dit huwelijk hebben afgesloten met het oog op 
een duurzame affectieve relatie; 
 
Dat meer nog, conform art. 40bis § 2, 1° van de Vreemdelingenwet word(t) zelfs de echtgenoot of de 
vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap werd gesloten dat beschouwd wordt als zijnde 
gelijkwaardig met het huwelijk in België, die hem begeleidt of zich bij hem voegt als familielid van de 
burger van de Unie worden beschouwd; 
 
Dat er niet kan ontkend (…) worden dat partijen een duurzame relatie hebben met elkaar en ten gevolge 
van het huwelijk, bestaat er geen reden om de aanvraag van verzoekster te weigeren (zie stuk nr. 4); 
 
Dat in weerwil van wat de beslissing wil doen geloven, de partijen wel degelijk een duurzame relatie met 
elkaar hebben, aangezien ten eerste uit dit huwelijk een kind is geboren, ten tweede dat dhr. (S. N.) op 
regelmatige tijdstippen naar Turkije afreist om regelmatig contact te hebben met zijn gezin en ten slotte 
dat er op regelmatige tijdstippen geld wordt overgemaakt als financiële (steun) door dhr. (S. N.) aan zijn 
echtgenote in Turkije, teneinde verzoekster toe te laten om in haar onderhoud en dat van hun kinderen 
te voorzien; 
 
Dat overigens er tevens dient te worden medegedeeld dat de lidstaten ook in elk geval rekening moeten 
houden met het belang van het kind zoals bepaald in het Kinderrechtenverdrag; 
 
Dat er met voldoende zekerheid kan worden gezegd dat er in casu geen rekening werd gehouden met 
het belang van het kind, aangezien ook aan hem de toegang tot het grondgebied wordt geweigerd, 
vermits zij zich heeft gevoegd bij haar moeder in Turkije;  
 
Dat bovendien dient te worden vermeld dat verzoekster zelf over geen bestaansmiddelen beschikt om te 
voorzien in haar eigen onderhoud in Turkije, hetgeen ten overvloede kan afgeleid worden uit de 
geldoverdrachten door de echtgenoot van verzoekster (zie stuk nr. 6);  
 
Dat bovendien, door weigering van het recht op gezinshereniging aan verzoekster er een inbreuk is 
gepleegd op art. 8 EVRM, die bepaalt dat: 
 
“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en 
zijn correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 
zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 
nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 
wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”; 
 
Dat rekening houdende met de hierboven beschreven situatie er met voldoende zekerheid kan gezegd 
worden dat (door) de bestreden beslissing van (de) Belgische Ambassade te Ankara (…) art. 40 bis, lid 
2, 1° van de Vreemdelingenwet en art. 8 EVRM werd(en) geschonden; 
 
Dat voorts, in weerwil van wat de bestreden beslissing wil doen geloven er wel degelijk foto’s 
voorhanden zijn, zowel van het huwelijk als van de duurzame affectieve relatie tussen partijen (zie stuk 
nr. 7); 
 
Dat om deze redenen de bovenvermelde bestreden beslissing dient te worden vernietigd, minstens 
hervormd.” 
 

2.2. Verweerder antwoordt als volgt: 

 

“Verzoekster geeft geen getrouwe weergave van de feitelijke gegevens die de bestreden beslissing 
voorafgaan. Zij stelt zich zelf bovendien voor als ‘de heer' en geeft niet duidelijk aan welk middel zij 
aanvoert tegen de bestreden beslissing. 
 
Op het eerste zich(t) is het beroep tot nietigverklaring zoals het voorligt niet ontvankelijk. 
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In een poging tot het ontwaren van een of meer middelen, stelt de verwerende partij vast dat 
verzoekster slechts grieven aanvoert die als volgt kunnen worden geïndividualiseerd: 
 
- Een geregistreerd partnerschap wordt gelijkgesteld met (een) huwelijk, met verwijzing naar artikel 
40bis § 2, 1 van de vreemdelingenwet 
- Partijen zouden een duurzame relatie hebben omdat (…) een kind staat geregistreerd op hun naam, 
omdat (S. N.) op regelmatige tijdstippen naar Turkije afreist en omdat er financiële steun wordt 
overgemaakt. 
- Het  belang  van  het  kind  wordt  bepaald  in het kinderrechtenverdrag 
- Artikel 8 van het EVRM wordt geciteerd. 
- Artikel 40bis § 2, 1 van de vreemdelingenwet zou geschonden zijn als gevolg van wat onder de vier 
vorige punten word vermeld. 
 
Degelijke opsomming van grieven kan echter niet worden gelezen als een middel. 
 
In iedere hypothese kan de uiteenzetting van verzoeker niet leiden tot de nietigverklaring van de 
bestreden beslissing, die slechts kan worden uitgesproken voor zover zou zijn aangetoond als zou de 
bestreden beslissing een hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm 
overtreden, hetzij een overschrijding of afwending van de macht inhouden.” 
 

2.3. In haar repliekmemorie geeft verzoekster aan te volharden in het middel. 

 

2.4.1. De Raad stelt vast dat artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1°, van de Vreemdelingenwet voorziet dat de 

echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap werd gesloten dat beschouwd 

wordt als zijnde gelijkwaardig met een huwelijk die een burger van de Unie begeleidt of zich bij hem 

voegt als een familielid van deze burger van de Unie kan beschouwd worden. Daar verweerder weigert 

het huwelijk dat verzoekster in Turkije afsloot met een Belgische man te erkennen en aangezien 

verzoekster niet aantoont dat het bevoegde rechtscollege – de rechtbank van eerste aanleg – oordeelde 

dat verweerder ten onrechte tot dit besluit kwam, kan verzoekster niet dienstig verwijzen naar artikel 

40bis, § 2, eerste lid, 1°, van de Vreemdelingenwet. Verzoekster stelt dat voormelde bepaling ook geldt 

in het geval een geregistreerd partnerschap dat beschouwd wordt als zijnde gelijkwaardig met het 

huwelijk werd afgesloten, maar toont niet aan dat zij effectief een dergelijk partnerschap heeft afge-

sloten. Haar stelling leidt dan ook nergens toe. 

 

Een schending van artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1°, van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

2.4.2. Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM moet worden gesteld dat, los 

van de vraag of verzoekster wel enig gezins- of familieleven heeft met de man met wie zij in Turkije in 

het huwelijk trad, uit deze verdragsbepaling geen algemene verplichting voor een Staat kan afgeleid 

worden om de keuze van de gemeenschappelijke verblijfplaats van echtparen te eerbiedigen of om een 

gezinsvorming op het grondgebied toe te laten (EHRM 19 februari 1996, nr. 23.218/94, Gül/Zwitserland; 

J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds), Handboek EVRM Deel 2 Artikelsgewijze Commentaar, Volume I, 

Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004, 754-756). Verzoekster toont niet aan dat er ernstige hinderpalen 

zijn die haar beletten om met de man met wie zij huwde en die ook van Turkse origine is, in haar land 

van herkomst te verblijven. De bestreden beslissing heeft voorts niet tot gevolg dat verzoekster of haar 

kind enig verblijfsrecht ontnomen wordt. Onder deze omstandigheden valt de eventuele scheiding van 

het gezin niet onder de verantwoordelijkheid van de Belgische overheden (EHRM 20 maart 1991, 

15.576/89, Cruz Varas/Zweden; RvS 4 maart 2002, nr. 104.270 en cf. M. VAN DE PUTTE, “Straatsburg 

gaat vreemd”, T.Vreemd.1994, 3-16) en kan, in casu, geen schending van artikel 8, eerste lid, van het 

EVRM worden vastgesteld.  

 

2.4.3. Met betrekking tot de ingeroepen schending van de bepalingen van het Kinderrechtenverdrag kan 

de Raad slechts vaststellen dat verzoekster nalaat te duiden welke precieze bepalingen van dit verdrag 

zij geschonden acht, zodat dit onderdeel van het middel, bij gebrek aan de vereiste precisie, 

onontvankelijk is. 

 

Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

Verzoekster heeft geen gegrond middel dat kan leiden tot de vernietiging van de bestreden beslissing 

aangevoerd. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig november tweeduizend en 

tien door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter,  

 rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   G. DE BOECK 

 


