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 nr. 52 066 van 30 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 Armeense nationaliteit te zijn, op 15 september 2010 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 27 augustus 2010 tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

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 21 oktober 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 november 

2010. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat M. JOPPEN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster diende op 21 juni 2010 een aanvraag in tot afgifte van de verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie. 

 

1.2. Op 27 augustus 2010 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

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

verlaten. Deze beslissing, die verzoekster op 1 september 2010 ter kennis werd gebracht, is gemoti-

veerd als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 52, § 4, vijfde lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de 
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verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, aangevraagd op 21.06.2010 door (H. L.), 

(…), geweigerd.  

 

Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 dagen.  

 

Reden van de beslissing:  

Betrokkene voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan 

drie maanden als familielid van een burger van de Unie: De verwantschap met de burger van de Unie 

die vervoegd wordt, is onvoldoende bewezen.  

 

Betrokkene dient voor de tweede maal een aanvraag gezinshereniging in, in functie van haar 

echtgenoot. De eerste maal werd deze aanvraag geweigerd omdat er geen gelegaliseerde vertaling van 

de huwelijksakte werd voorgelegd.  

 

Betrokkene legt heden een gelegaliseerde vertaling voor. Uit onderzoek van het Parket van de Procureur 

des Konings blijkt echter dat er geen zekerheid is over het huwelijk. Het Parket adviseert dan ook het 

huwelijk niet te erkennen en niet over te schrijven in de registers: 

 

‘Gelet op hetgeen voorafgaat, is mijn ambt van mening: Dat er geen zekerheid is inzake het afgesloten 

huwelijk gelet op al de verschillende verklaringen die zijn afgelegd inzake de huwelijksdatum. Bovendien 

is de identiteit van betrokkene al louter declaratoir. Er is geen zekerheid of het huwelijk inmiddels niet in 

het buitenland ontbonden is, gelet op de eigen verklaringen van de echtgenoten (de man verklaarde in 

Nederland dat zijn huwelijk eindigde in 1986). Bovendien wensen betrokkenen zich enkel in België te 

vestigen omwille van de proceduriële problemen die zijn in Nederland ondervonden: daar werd heb 

geen asiel verleend, werd het huwelijk niet erkend en werd geen verblijf bekomen op basis van 

gezinshereniging. Op basis van deze elementen in het dossier ben ik van mening dat het huwelijk niet 

kan erkend cq. overgeschreven worden.'  

 

Uit de gegevens van het rijksregister blijkt dat het huwelijk effectief niet werd overgeschreven.  

 

Omwille van deze reden wordt het recht op verblijf aan betrokkene geweigerd.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 

juli 1991), van de motiveringsplicht en van de zorgvuldigheidsplicht. Zij stelt tevens dat er sprake is van 

een manifeste beoordelingsfout en van machtsoverschrijding. 

 

Zij verstrekt volgende toelichting: 

 

“Artikel 2 van deze wet bepaalt dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. Dat 

dit impliceert dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht niet enkel het dictum moet omvatten, maar 

tevens de redenen moet weergeven op grond waarvan de beslissing werd genomen. Terwijl artikel 3 

van deze wet voorschrijft dat de motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet 

vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Daarbij moet volgens dit zelfde artikel de 

motivering afdoende zijn, of met andere woorden dat deze pertinent moet zijn en duidelijk te maken 

hebben met de beslissing. 

 

Dat dient te worden opgemerkt dat de motivatie in de bestreden beslissing evenwel niet afdoende is. 

 

Zo wordt verzoeksters verblijf op het Belgische grondgebied geweigerd enkel en alleen omdat het 

Parket van de Procureur des Konings adviseert verzoeksters huwelijk niet te erkennen en niet over te  

schrijven in de registers. 

 

Dat de zorgvuldigheidsverplichting, de motiveringsplicht en verzoeksters rechten van verdediging door 

verweerder ernstig wordt geschonden, daar in de weigeringsbeslissing van verweerder geenszins wordt 

aangeduid door welk Parket van de Procureur des Konings een onderzoek werd ingesteld en een 

advies werd verleend. 

Dat geenszins de weigeringsbeslissing op een afdoende manier werd gemotiveerd. 
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Dat verzoekster in de onmogelijkheid verkeerde op een afdoende manier haar verweer/argumenten te 

formuleren/ bewijsstukken neer te leggen. 

 

Dat in elk geval sprake is van een manifeste beoordelingsfout door verweerder. 

 

Dat geenszins verweerder in de bestreden beslissing aanduidt welke verschillende verklaringen en door 

wie deze wel zouden zijn afgelegd inzake de huwelijksdatum. 

 

Dat evenmin in de weigeringsbeslissing wordt aangeduid waarom de identiteit van betrokkene louter 

declaratoir zou zijn. 

 

Dat immer door verzoekster, haar beide kinderen, (T. E.) en (T. N.), en haar echtgenoot, (T. Z.), een 

geldig Armeens resp. Nederlands paspoort werd neergelegd op de gemeente bij hun aanvraag 

verblijfskaart familielid van een EU-burger resp. aanvraag van een verklaring van inschrijving in diende 

 

Dat geen enkele twijfel werd geuit aangaande hun identiteit of aangaande hun neergelegd paspoort!!! 

 

Dat in de weigeringsbeslissing wordt gesteld dat er geen zekerheid is of het huwelijk inmiddels niet in 

het buitenland ontbonden is nu verzoeksters echtgenoot in Nederland zou verklaard hebben dat zijn 

huwelijk eindigde in 1985. 

 

Dat verzoekster dienaangaande opmerkt dat hun jongste zoon, (T. N.) geboren is in Armenië op 10 

november 1990 (cf. geboorteakte). 

 

Gelet op het feit dat hun zoon de familienaam van verzoeksters echtgenoot draagt en geboren is in 

1990 kan er dus geenszins sprake zijn van reeds ontbinding van hun huwelijk in 1985 !!! 

 

Dat verzoekster opmerkt dat aangaande de geboorteakte van haar zoon geen enkele opmerkingen 

werden geformuleerd. 

 

Dat verzoekster opmerkt dat door verweerder, alvorens een beslissing te nemen, werd nagelaten een 

bijkomend onderzoek uit te voeren en eventueel van verzoekster bijkomende bewijsstukken te vorderen 

(zoals bv een bewijs van gehuwde staat,...) teneinde volledige zekerheid te hebben aangaande 

verzoeksters huwelijk met de heer (T. Z.). 

 

Dat de zorgvuldigheidsverplichting en verzoeksters rechten van verdediging ernstig werden 

geschonden. 

 

Dat verzoekster niet in het bezit werd gesteld van een kopie van het verhoor, van het advies van het 

Parket of van het Nederlands onderzoek. 

 

Dat er sprake is van manifeste beoordelingfout, meer zelfs van machtsoverschrijding. 

 

Dat de weigeringsbeslissing is gesteund op enkele feitelijke waarnemingen zonder dat enig onderzoek 

werd verricht/ gemotiveerd werd welke precieze procedurele problemen in hoofde van verzoekster en 

haar gezin zich zouden hebben voorgedaan in Nederland. 

 

Dat de weigeringsbeslissing derhalve niet afdoende gemotiveerd is en de zorgvuldigheidsverplichting 

schendt.” 

 

2.1.2. Verweerder antwoordt als volgt: 

 

“(…) Betreffende de schending van art. 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen, artikelen die de formele motiveringsplicht betreffen, laat de 

verwerende partij gelden dat bij lezing van verzoeksters inleidend verzoekschrift blijkt dat deze daarin 

niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar dat zij tevens blijk geeft kennis te hebben van de motieven 

vervat in de bestreden beslissing. 

 

De verwerende partij is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekster 

het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, 

z.p.). 
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Verder laat de verwerende partij gelden dat: 

- verzoekster tevens de schending aanvoert van de motiveringsplicht als beginsel van behoorlijk 

bestuur, zijnde aldus de materiële motiveringsplicht,  

- het tegelijk aanvoeren van een schending van de formele en de materiële motiveringsplicht niet 

mogelijk is, nu het eventuele gebrek aan deugdelijke formele motivering het de betrokkene onmogelijk 

maakt uit te maken of de materiële motiveringsplicht geschonden is (R.v.St. nr. 93.123 dd. 20.12.2001), 

- wanneer verzoekster in staat zou zijn een schending van de materiële motiveringsverplichting aan te 

voeren, dit betekent dat deze van een eventuele schending van de formele motiveringsplicht geen 

gevolgen heeft ondervonden. 

 

De verwerende partij zal dan ook nog slechts repliceren in zoverre verzoekster de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert. 

 

Het loutere gegeven dat verzoekster niet kan akkoord gaan met de motivering, maakt niet dat er een 

schending van de motiveringsplicht dient te worden weerhouden. 

 

Verwerende partij merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid op 

27.08.2010 geheel terecht, gelet op de stukken die het dossier van verzoekster daadwerkelijk kenmer-

ken, de beslissing van weigering tot verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied 

te verlaten heeft genomen. 

 

Immers heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid dienen vast te 

stellen, zoals ook uitdrukkelijk gemotiveerd in de bestreden beslissing, dat er door het parket van de 

Procureur des Konings een onderzoek is gevoerd naar het huwelijk van verzoekster, en laatstgenoemde 

tot het besluit is gekomen dat er geen zekerheid is over het huwelijk van verzoekster. De Procureur des 

Konings adviseert dan ook het huwelijk niet te erkennen en niet over te schrijven in de registers: 

 

“Gelet op hetgeen voorafgaat, is mijn ambt van mening: 

Dat er geen zekerheid is inzake het afgesloten huwelijk gelet op al de verschillende verklaringen die zijn 

afgelegd inzake de huwelijksdatum. Bovendien is de identiteit van betrokkene al louter declaratoir. 

 

Er is geen zekerheid of het huwelijk inmiddels niet in het buitentand ontbonden is, gelet op de eigen 

verklaringen van de echtgenoten (de man verklaarde in Nederland dat zijn huwelijk eindigde in 1986). 

 

Bovendien wensen betrokkenen zich enkel in België te vestigen omwille van de proceduriële problemen 

die zijn in Nederland ondervonden: daar werd heb geen asiel verleend, werd het huwelijk niet erkend en 

werd geen verblijf bekomen op basis van gezinshereniging. 

 

Op basis van deze elementen in het dossier ben ik van mening dat het huwelijk niet kan erkend cq. 

overgeschreven worden” (…). 

 

Daarenboven heeft de gemachtigde vastgesteld dat uit de gegevens van het rijksregister blijkt dat het 

huwelijk effectief niet werd overgeschreven. 

 

Gelet op het voorgaande heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid 

dan ook geheel terecht beslist dat het recht op verblijf aan betrokkene moet worden geweigerd. 

 

Verzoekster haar beschouwingen in haar verzoekschrift kunnen aan het voorgaande geen afbreuk 

doen. 

 

Het loutere gegeven dat in de bestreden beslissing niet vermeld staat ‘door welk parket van de 

Procureur des Konings een onderzoek is gevoerd en advies is verleend’, maakt uiteraard niet dat de 

beslissing niet afdoende zou zijn gemotiveerd. 

 

Uiteraard is het parket van de Procureur des Konings bevoegd voor verzoekster die woonachtig is in 

Turnhout, het parket van de Procureur des Konings te Turnhout. Verzoekster kan bezwaarlijk 

voorhouden onwetend te zijn nopens het voormelde. Trouwens het advies van de Procureur des 

Konings bevindt zich in de stukken van het administratief dossier, zodat verzoekster inzage kon vragen. 
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Daarenboven diende de gemachtigde geenszins, zoals verzoekster ten onrechte poogt te laten 

uitschijnen, het volledige advies van de Procureur des Konings te citeren in de bestreden beslissing. 

Evenmin dient aan verzoekster een kopie van het advies of van het door het parket gevoerde onderzoek 

te voegen. Het weze herhaald, indien verzoekster kennis wou krijgen van de volledige inhoud van het 

advies, kon zij inzage vragen in het administratief dossier. Nu zij dit kennelijk heeft nagelaten, kan zij 

thans niet ernstig voorhouden zich niet te kunnen verweren op de inhoud ervan. 

 

De bestreden beslissing is genoegzaam met redenen omkleed, waarbij zowel de juridische grondslag 

als de feitelijke grondslag worden vermeld. Deze vermeldingen laten verzoekster toe kennis te hebben 

van de gronden op basis waarvan haar het verblijf van meer dan drie maanden werd geweigerd met 

bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

De motieven in de bestreden beslissing maken geenszins een standaardmotivering uit, doch hebben 

integendeel betrekking op de specifieke situatie van verzoekster en haar situatie. Tevens dient te 

worden opgemerkt dat de gemachtigde uiteraard niet gehouden is om de motieven van zijn motieven te 

vermelden: ‘De motiveringsplicht houdt niet in dat de beslissende overheid voor elke overweging in zijn 

beslissing het ‘waarom’ ervan dient te vermelden’ (R.v.St., nr. 165.918 dd. 13.12.2006). 

 

Uit de uitvoerige motieven van de bestreden beslissing blijkt heel duidelijk om welke redenen de 

gemachtigde heeft beslist dat het verblijf van meer dan drie maanden diende te worden geweigerd aan 

verzoekster. 

 

Ook de beweringen van verzoekster dat er nooit enige twijfel is geuit aangaande de identiteit van 

verzoekster en haar gezinsleden, en dat haar jongste zoon de familienaam van de echtgenoot draagt, 

kunnen evenmin afbreuk doen aan de bestreden beslissing. Het advies van de Procureur des Konings 

te Turnhout is duidelijk, en de gemachtigde kon geheel terecht een weigeringsbeslissing nemen gezien 

de inhoud van het schrijven van de Procureur waarin wordt besloten om het huwelijk niet te erkennen of 

over te schrijven, waarbij in de motieven van de bestreden beslissing tevens terecht wordt opgemerkt 

dat het huwelijk niet is overgeschreven in België. 

 

Verzoeksters beschouwingen falen zowel in feite als in rechte en kunnen niet worden aangenomen. 

 

Overigens dient te worden vastgesteld dat verzoekster kritiek uit op de feitelijke vaststellingen die vervat 

zijn in het advies van de Procureur des Konings. Evenwel dient te worden opgemerkt dat de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen als annulatierechter enkel een wettigheidtoezicht van de bestreden 

beslissing kan uitoefenen, en niet de opportuniteit van de beslissing kan onderzoeken. 

 

Volledigheidshalve verwijst de verwerende partij naar de vaste rechtspraak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen desbetreffend (zie o.m. in het arrest RvV nr. 6.438 dd. 29.01.2008, nr. 1619 

van 10 september 2007, nr. 1927 van 24 september 2007): 

 

“... In de bestreden beslissing wordt een opsomming gegeven van een aantal feiten waaruit de 

verwerende partij afleidt dat het gesloten huwelijk niet gericht is op het stichten van een duurzame 

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

aan de staat van gehuwde (cfr. artikel 146 bis B.W). In wezen beperkt de verzoekende partij zich in het 

middel tot het stuk voor stuk bespreken van deze feitelijke vaststellingen en het geven van een andere 

versie of verklaring ervoor, zodat zij in wezen haar beoordeling in de plaats stelt van de beoordeling 

gedaan door de verwerende partij. De aangevoerde kritiek geeft te dezen aldus weliswaar blijk van een 

andere feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak dan die van de bevoegde overheid, doch het 

onderzoek van deze andere beoordeling nodigt te dezen de Raad uit tot een opportuniteitsonderzoek 

hetgeen niet tot de bevoegdheid van de Raad behoort. De verzoekende partij maakt derhalve met het 

voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, 

op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de ruime bevoegdheid waarover de verwerende 

partij beschikt krachtens artikel 40 van de Vreemdelingenwet. Deze vaststelling volstaat om de 

bestreden beslissing te schragen. Ook de door verzoeker bij het verzoekschrift gevoegde stukken zijn 

evenmin van die aard om, gelet op de marginale toetsingsbevoegdheid van de Raad, tot een ander 

besluit te komen. Het feit dat verzoeker het niet eens is met de beoordeling van de verweerder maakt op 

zich uiteraard geen middel tot vernietiging van de bestreden beslissing uit. 

Het tweede onderdeel van het tweede middel is niet gegrond” (RvV nr. 6.438 dd. 29.01.2008).  

 

en ook 
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“De Raad heeft aldus geen rechtsmacht om kennis te nemen van betwistingen die betrekking hebben op 

burgerlijke rechten of van geschillen met betrekking tot politieke rechten die de wetgever niet 

uitdrukkelijk aan de Raad heeft toevertrouwd. Tevens kan de Raad geen kennis nemen van een beroep 

of van middelen waarvan het werkelijk en rechtstreeks voorwerp ertoe leidt dat hij zich dient uit te 

spreken over dergelijke betwistingen. De bevoegdheidsverdeling tussen de hoven en rechtbanken en de 

Raad kan tot gevolg hebben dat verschillende rechtsvragen met betrekking tot eenzelfde 

rechtshandeling moeten worden onderworpen aan de beoordeling van verschillende rechters. 

Aangezien de Raad slechts beschikt over een toegewezen bevoegdheid dient deze restrictief 

geïnterpreteerd te worden en laat het eventuele ongemak dat de rechtzoekende zou kunnen 

ondervinden door zich tot meer dan één rechtscollege te moeten wenden niet toe de rechtsmacht van 

de Raad uit te breiden.  

 

De voorgaande bevoegdheidsverdeling kan ook inhouden dat wanneer in eenzelfde instrumentum twee 

beslissingen zijn opgenomen – zoals in casu enerzijds een beslissing tot weigering van visum en 

anderzijds de niet-erkenning van een huwelijksakte – een strikte scheiding moet gemaakt worden 

tussen beide beslissingen. 

 

(…) In het enige middel voert verzoekster aan dat zij van oordeel is dat in casu artikel 146bis van het 

BW door de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid niet correct werd toegepast en 

lijkt zij, door te verwijzen naar het arrest van de Raad van State van 18 maart 2009 mei nr. 191.552, de 

bevoegdheid van deze gemachtigde in vraag te stellen om, gelet op het feit dat zij de Belgische 

nationaliteit niet heeft, toepassing te maken van deze wetsbepaling. 

 

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

wordt na te gaan of de gemachtigde van de minister van 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 minister van 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 (cfr. Cass. 13 april 

2007, C.06.0334.N). Het onderdeel van het middel van verzoekster dat ertoe strekt aan te tonen dat het 

bestuur haar 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 minister van 

Migratie- en asielbeleid dat het huwelijk van verzoekster 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.” 

(R.v.V. nr. 39.684 van 2.3.2010) 

 

Verzoekster haar beschouwingen falen dan ook in rechte. 

 

In casu heeft de gemachtigde geheel terecht, gelet op de elementen die het dossier van verzoekster 

daadwerkelijk kenmerken en overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, beslist aan verzoekster 

het verblijf van meer dan drie maanden te weigeren met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

De gemachtigde handelde daarbij geheel binnen de hem toebedeelde bevoegdheid en conform de ter 

zake relevante rechtsregels. 

 

Tot slot laat de verwerende partij volledigheidshalve nog gelden dat verzoekster niet dienstig kan 

verwijzen naar ‘het recht van verdediging’, dat niet van toepassing is op administratieve beslissingen 

zoals de in casu bestreden beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel 

om het grondgebied te verlaten. 
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Overeenkomstig vaststaande rechtspraak van de Raad van State “zijn de rechten van verdediging in 

administratiefrechtelijke zaken enkel van toepassing op tuchtzaken, doch niet op zuiver 

administratiefrechtelijke beslissingen die worden genomen in het kader van de wet dd 15.12.1980 

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

vreemdelingen. 

In die zin is het eerste middel van verzoekster dan ook onontvankelijk” (zie ook Raad van State nr. 

124.957 dd. 03.11.2003, TVR 2004, 270). 

 

De uiteenzetting van verzoekster kan 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 over-

schrijding of afwending van de macht inhouden. (…)” 

 

2.1.3. In haar repliekmemorie betoogt verzoekster dat uit een arrest van de Raad van 28 augustus 2009 

blijkt dat de Raad, gelet op zijn marginale toetsingsbevoegdheid, wel degelijk de mogelijkheid heeft om 

te onderzoeken of de Dienst Vreemdelingenzaken in redelijkheid is kunnen komen tot de gedane 

vaststellingen. 

 

2.1.4.1. De Raad merkt op dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de 

beslissingen van de besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische 

en de feitelijke overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze 

motivering afdoende moet zijn.  

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip "afdoende" zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk het determinerende motief aangeeft 

op grond waarvan deze is genomen. Er wordt immers, met verwijzing naar de toepasselijke reglemen-

taire bepaling, gesteld dat gevolg wordt gegeven aan een advies van het parket om het huwelijk waarop 

verzoekster zich beroept om tot een verblijf toegelaten te worden niet te erkennen en dat zij derhalve 

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

als familielid van een burger van de Unie. Deze motivering is pertinent en draagkrachtig. 

 

De stelling van verzoekster dat niet wordt vermeld welk parket een advies verleende en dat niet is 

aangegeven wie precies welke verklaringen aflegde omtrent de huwelijksdatum doet geen afbreuk aan 

voorgaande vaststelling. Deze gegevens zijn immers niet essentieel om verzoekster toe te laten te 

begrijpen om welke reden verweerder oordeelde dat haar aanvraag tot afgifte van de verblijfskaart van 

een familielid van een burger van de Unie niet kon ingewilligd worden. Er dient tevens op gewezen te 

worden dat de formele motiveringsplicht niet tot gevolg heeft dat de motieven van de motieven moeten 

vermeld worden. 

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 wordt niet aangetoond. 

 

2.1.4.2. In de mate dat verzoekster stelt dat een manifeste beoordelingsfout werd gemaakt en dat de 

motieven waarop verweerder zich baseert om de bestreden beslissing te nemen niet correct zijn voert zij 

de schending aan van de materiële motiveringsplicht, die dient onderzocht te worden in het kader van 

de toepassing van artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° en § 4, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 

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

lingen (hierna: de Vreemdelingenwet). 

 

Artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“§ 2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd : 

 

1° 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;” 
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Artikel 40bis, § 4, eerste lid, van de Vreemdelingenwet stelt verder: 

 

“§ 4. De in § 2 bedoelde familieleden die burger van de Unie zijn, hebben het recht de in artikel 40, § 4, 

eerste lid, 1° en 2°, bedoelde burger van de Unie te begeleiden of zich bij hem te voegen voor een 

periode van meer dan drie maanden voor zover zij de in artikel 41, eerste lid, bedoelde voorwaarde 

vervullen. Indien het familieleden betreft die geen burger van de Unie zijn, moeten zij de in artikel 41, 

tweede lid, bedoelde voorwaarde vervullen.” 

 

De Raad kan slechts vaststellen dat de stelling van verweerder, dat de procureur des konings op 1 juni 

2010 een advies verstrekte aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Turnhout om het 

huwelijk tussen verzoekster en een Nederlandse man niet te erkennen, steun vindt in de stukken van 

het neergelegde administratief dossier. Daar verweerder besliste dit advies te volgen en het huwelijk 

waarop verzoekster zich beriep niet te erkennen kon hij in redelijkheid oordelen dat de verwantschap 

tussen verzoekster en een Nederlandse man, van wie zij stelt dat het haar echtgenoot is, niet voldoende 

is bewezen. Een dergelijke verwantschap dient evenwel, gelet op de bepalingen van artikel 40bis, § 2, 

eerste lid, 1° en § 4, eerste lid, van de Vreemdelingenwet, te worden aangetoond om tot een verblijf van 

meer dan drie maanden in het Rijk te kunnen worden toegelaten als “familielid van de burger van de 

Unie”. Een manifeste beoordelingsfout of enige vorm van machtsoverschrijding kan dan ook niet worden 

vastgesteld. 

 

Verzoekster toont met haar beschouwingen geen schending van de materiële motiveringsplicht aan.  

 

2.1.4.3. Daarnaast moet worden geduid dat het onderdeel van het middel van verzoekster dat ertoe 

strekt aan te tonen dat het bestuur haar huwelijk ten onrechte niet als rechtsgeldig heeft beschouwd, 

gezien de bevoegdheidsverdeling tussen de gewone hoven en rechtbanken en de administratieve 

rechtscolleges voorzien in de artikelen 144 en 145 van de Grondwet, onontvankelijk is (RvS 8 maart 

2002, nr. 104.512; RvS 7 oktober 2008, nr. 186.878). Het komt de Raad immers niet toe om te oordelen 

over het al dan niet geschonden zijn van burgerlijke rechten. Er dient daarenboven op gewezen te 

worden dat de wetgever, in artikel 27, § 1, vierde lid, van het Wetboek Internationaal Privaatrecht, 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. De Raad kan zich bijgevolg 

geenszins uitspreken over de wettigheid van het materieel motief van de overweging van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid dat het huwelijk van verzoekster in 

België niet erkend wordt (RvS 25 februari 2009, nr. 190.806; RvS 28 mei 2009, nr. 193.626). De 

bewering van verzoekster dat de Raad in een niet nader omschreven “arrest dd. 28.08.2009” een ander 

standpunt zou ingenomen hebben doet geen afbreuk aan voorgaande vaststelling. 

 

2.1.4.4. De bestreden beslissing steunt op de in het administratief dossier opgenomen dienstige stukken 

en er kan niet worden gesteld dat de beslissing niet zorgvuldig werd voorbereid aangezien een beroep 

werd gedaan werd op een gespecialiseerde instantie om een advies te verlenen inzake de al dan niet 

erkenning van het huwelijk dat werd afgesloten in Armenië. Een schending van het zorgvuldigheids-

beginsel kan dan ook niet worden vastgesteld.  

 

2.1.4.5. Met betrekking tot de bewering van verzoekster dat de rechten van de verdediging werden 

geschonden doordat bepaalde stukken haar niet werden toegezonden wijst de Raad erop dat 

verweerder terecht stelt dat de rechten van verdediging in administratiefrechtelijke zaken enkel van 

toepassing zijn op tuchtzaken doch niet op administratieve beslissingen die worden genomen in het 

raam van de Vreemdelingenwet (RvS 20 december 2001, nr. 102.201; RvS 3 november 2003, nr. 

124.957; RvS 8 december 2004, nr. 138.181). Een schending van de rechten van de verdediging kan in 

casu derhalve niet op ontvankelijke wijze worden aangevoerd. 

 

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

 

2.2.1. In een tweede middel voert verzoekster 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: het EVRM). 

 

Zij geeft volgende toelichting: 

 

“Verzoekster en haar kinderen, (T. E.) en (T. N.), vervoegden zich in 2005 bij hun echtgenoot resp. 

vader, de heer (T. Z.), in het bezit gesteld van een verklaring van inschrijving (E-kaart). 
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Dat verzoekster onmogelijk kan gescheiden worden van haar echtgenoot en van haar kinderen, met wie 

zij een hecht gezin vormt. 

 

Dat, als gevolg van het verzoeksters betekende beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten, verzoekster België dient te verlaten en van haar 

echtgenoot en van haar kinderen wordt gescheiden. 

 

Dat dit een verregaande ingreep is op haar recht op privé-en gezinsleven en derhalve schending 

uitmaakt van het art. 8 E.V.R.M. en van het proportionaliteitsbeginsel. 

 

Art. 8 van het E.V.R.M. bepaalt: 

 

“1 Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de Wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van ‘s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de rechten en 

vrijheden van anderen”. 

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aanvaardt dat uitzetting een overheidsinmenging 

inhoudt op de door het art. 8 E.V.R.M. gewaarborgde rechten zodat moet worden uitgemaakt of de 

inmenging gerechtvaardigd is onder de tweede paragraaf van dit artikel. 

 

Dat volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de te nemen maat-

regel moet getoetst worden aan de noodzakelijkheid ervan in een democratische samenleving; namelijk 

de proportionaliteit tussen de maatregel en het beoogde doel. 

 

Dat er telkens de belangen moeten worden afgewogen tussen enerzijds de bescherming van de open-

bare orde en anderzijds het recht op een familieleven. 

 

In concreto beteken(t) dit dat de uitwijzende staat een groter voordeel moet hebben bij de uitwijzing dan 

het nadeel dat betrokkene hierdoor ondervindt. 

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelde reeds dat een essentieel element voor de 

beoordeling van de proportionaliteit van de maatregel is de ernst van de door verzoeker gepleegde 

inbreuken. 

 

Dat beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten, genomen ten aanzien van verzoekster, in deze benadering niet gerechtvaardigd/proportioneel 

is, daar deze enkel als gevolg heeft dat het recht van verzoeksters op haar privé-en gezinsleven, meer 

bepaald haar verblijf in België, waar zij met haar echtgenoot en haar kinderen een hecht gezin vormt 

(een familieleven welke zij onmogelijk nog in haar land van herkomst kan leiden), geschonden wordt en 

dat de overheid geen enkel voordeel heeft bij het nemen van dergelijke beslissing.” 

 

2.2.2. Verweerder werpt het volgende op: 

 

‘(…) Artikel 8 EVRM waarborgt de eerbiediging van het recht op gezinsleven en de niet-inmenging van 

enig openbaar gezag bij de uitoefening van dat recht. 

 

De verwerende partij laat gelden dat art. 8 EVRM de eerbiediging waarborgt van het recht op gezins-

leven en de niet-inmenging van enig openbaar gezag bij de uitoefening van dat recht. 

 

In de gegeven omstandigheden vormt de bestreden beslissing dd. 27.08.2010 houdende weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten geen verboden inmeng-

ing in de uitoefening door deze laatste van haar recht op privé- en gezinsleven in de zin van dit artikel. 

 

De niet noodzakelijk definitieve verwijdering van het grondgebied van verzoekster om reden dat zij de 

noodzakelijke formaliteiten dient te vervullen ter voldoening van de geldende wettelijke bepalingen, 
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verstoort het gezinsleven niet in die mate dat er sprake kan zijn van een schending van art. 8 EVRM 

(ook arrest R.v.V. nr. 1785 dd. 18.09.2007). 

 

Terwijl in casu dient te worden vastgesteld dat er geen zekerheid is of het huwelijk van verzoekster niet 

reeds in het buitenland ontbonden is! Verzoekster kan zich dan ook bezwaarlijk beroepen op een 

vermeende relatie met haar ‘echtgenoot’, zodat de vermeende schending van art. 8 EVRM niet kan 

worden aangenomen. 

 

Het is dan ook ten overvloede dat de verwerende partij nog het volgende laat gelden. 

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens neemt aan dat uit art, 8 EVRM niet kan worden 

afgeleid dat een vreemdeling er een staat toe kan verplichten om hem op haar grondgebied te gedogen 

door het enkele feit te opteren voor een levensgezel die op dat grondgebied vermag te verblijven (cf. 

VAN DE PUTTE, M., “Straatsburg gaat vreemd. De vreemdeling in de jurisprudentie van de 

Straatburgse organen”, T.V.R. 1994, (3), 12). 

 

Het is de verwerende partij toegelaten wetsontduiking tegen te gaan, en daartoe de nodige maatregelen 

te nemen. 

 

Bovendien werd reeds geoordeeld door de Raad van State dat een mogelijke toepassing van art. 8 

EVRM de betrokken vreemdeling niet vrijstelt van het verkrijgen van de vereiste documenten om het 

Rijk binnen te komen, en dat een tijdelijke verwijdering om reden dat hij niet in het bezit is van die 

documenten dan ook geenszins strijdig is met dit verdragsartikel (zie R.v.St. nr 48.653, 20.07.1994, 

Arr.R.v.St. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 42.039, 22.02.1993. Arr.R.v.St. 1993, z.p.) 

 

De beslissing tot weigering van de verblijfsaanvraag met bevel om het grondgebied te verlaten heeft 

enkel tot gevolg dat verzoekster tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid er terug te keren 

nadat zij zich in het bezit zal hebben gesteld van de nodige documenten voor een regelmatige 

binnenkomst en verblijf in het Rijk. 

 

Er werd reeds geoordeeld dat het recht op verblijf ondergeschikt is aan het recht op toegang tot het 

grondgebied. De minister kan oordelen dat het belang van de staat voorrang heeft op dat van de 

vreemdeling die hier onwettig verblijft (zie R.v.St. nr. 40.061. 28.07.1992, R.A.C.E. 1992, z.p.). 

 

Daarenboven laat de verwerende partij gelden dat art. 8, 2 van het verdrag voor de Rechten van de 

Mens en de Fundamentele Vrijheden uitdrukkelijk vermeldt dat een inmenging van het openbaar gezag 

is toegestaan wanneer deze nodig is ter vrijwaring van de nationale veiligheid en de openbare orde, 

voor het economische welzijn van het land, voor de vrijwaring van de orde, de preventie van 

strafrechtelijke inbreuken, de bescherming van de gezondheid en de moraal, of voor de verdediging van 

de rechten en vrijheden van derden. 

 

De verwerende partij is dan ook de mening toegedaan dat de bestreden beslissing art. 8 EVRM niet 

schendt. 

 

Art. 8 EVRM staat een rechtmatige toepassing van de Vreemdelingenwet dan ook niet in de weg (zie 

ook R.v.St. nr. 99.581 dd. 09.10.2001 en R.v.V. nr. 1493 dd. 30.08.2007). Artikel 8 EVRM kan niet 

worden uitgelegd als zou er in hoofde van de verwerende partij een algemene verplichting bestaan om 

een vreemdeling te gedogen op het grondgebied.  

 

Art. 40bis e.v. van de Vreemdelingenwet heeft immers tot doel een wettelijk kader te scheppen binnen 

hetwelk het in art. 8 EVRM vervatte recht kan worden uitgeoefend (zie ook R.v.St. nr. 140.105 dd. 

02.02.2005 en R.v.V. nr. 1493 dd. 30.08.2007). 

 

Verzoekster laat na aan te tonen op welke wijze de correcte toepassing van de Vreemdelingenwet een 

niet-toegelaten inmenging in haar privé - en gezinsleven zou uitmaken. Bovendien houdt de bestreden 

beslissing geen absoluut verbod in om het Belgisch grondgebied binnen te komen en er te verblijven, 

verzoekster dient evenwel te voldoen aan de door de Vreemdelingenwet opgelegde binnenkomst- en 

verblijfsvereisten (zie ook R.v.St. nr.170.806 dd. 04.05.2007, R.v.V. nr. 4.070 dd. 27.11.2007). 

 

Door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid werd geheel terecht, gelet 

op de elementen die het dossier van verzoekster daadwerkelijk kenmerken en overeenkomstig de 
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wettelijke bepalingen ter zake, beslist aan verzoekster de vestiging te weigeren met bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

De uiteenzetting van verzoekster kan 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 over-

schrijding of afwending van de macht inhouden. 

 

De verwerende partij is derhalve van oordeel dat er geen sprake is van een schending van het art. 8 

EVRM en dat verzoeksters tweede middel dus niet kan worden aangenomen.” 

 

2.2.3. Verzoekster geeft in haar repliekmemorie aan te volharden in het middel. 

 

2.2.4. De Raad herinnert eraan dat artikel 8 van het EVRM erop gericht is om het individu te bescher-

men tegen een willekeurige overheidsinmenging in het privé- en gezinsleven. Uit de rechtspraak van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg blijkt tevens dat uit artikel 8 van het EVRM 

ook positieve verplichtingen voor de Staat voortvloeien en de overheid een effectief respect dient te 

betonen voor het gezinsleven. De omvang van deze positieve verplichtingen die op de overheid rusten 

is evenwel afhankelijk van de precieze omstandigheden die eigen zijn aan elke individuele zaak. 

Wanneer het recht op een gezinsleven wordt ingeroepen in het kader van een betwisting over de 

verblijfswetgeving dient geduid te worden dat de positieve verplichtingen van de overheid begrensd zijn. 

Een Staat heeft immers het recht om de toegang tot het grondgebied te controleren. Uit artikel 8 van het 

EVRM kan geen algemene verplichting voor een Staat afgeleid worden om de keuze van de gemeen-

schappelijke verblijfplaats van echtparen te eerbiedigen of om een gezinshereniging 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 in casu niet aan dat er ernstige hinderpalen zijn die haar beletten om 

met de personen met wie zij stelt een gezin te vormen in haar land van herkomst te verblijven en maakt 

evenmin aannemelijk dat zij enkel in België, land waarmee zij geen enkele band heeft, met haar partner 

en kinderen kan samenleven. De bestreden beslissing heeft voorts niet tot gevolg dat verzoekster enig 

verblijfsrecht ontnomen wordt. Onder deze omstandigheden valt de eventuele scheiding van het gezin 

niet onder de verantwoordelijkheid van de Belgische overheden (cf. 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. Aangezien de bestreden beslissing geen schending uitmaakt van het recht op een gezins-

leven zoals voorzien in artikel 8, eerste lid, van het EVRM kan niet dienstig verwezen worden naar de 

proportionaliteitstoetsing die vereist is in het geval er sprake is van een effectieve inmenging in het 

gezinsleven.  

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

Verzoekster heeft geen gegrond middel aangetoond dat kan leiden tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig 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 

 


