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 nr. 53 600 van 22 december 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Migratie- en asielbeleid, 

thans de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid. 

 
 

 

DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 3 april 2008 heeft 

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

Migratie- en asielbeleid van 13 maart 2008 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. 

 

Gezien het arrest van de Raad van State van 29 september 2010 met nr. 207 734 waarbij het arrest van 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 28 augustus 2009 met nr. 30 759 wordt vernietigd. 

 

Gelet op de beschikking van 27 oktober 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 december 

2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. DE RUYCK, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat M. JOPPEN, 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 Op 18 oktober 2007 dient verzoekster, van Marokkaanse nationaliteit, een aanvraag in tot het 

verkrijgen van een visum gezinshereniging (type D) in functie van haar Belgische echtgenoot, de heer 

F.A. 

 

1.2 Op 31 januari 2008 beslist de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid tot uitstel 

van beslissing omdat er een onderzoek van het parket inzake schijnhuwelijk lopende is.  
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1.3 Op 28 februari 2008 deelt het parket van de procureur des konings te Gent aan de Dienst 

Vreemdelingenzaken mee dat het zich akkoord kan verklaren met het vermoeden van mogelijk 

schijnhuwelijk.  

 

1.4 Op 13 maart 2008 beslist de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid tot weigering 

van de afgifte van het visum gezinshereniging. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

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

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

Overwegende dat mevr. K. I. {..}, geboren op 18/10/2007 en van Marokkaanse nationaliteit een 

visumaanvraag indiende in functie van haar echtgenoot A. F. {..} geboren op 15/07/1969 en van 

Belgische nationaliteit; 

Overwegende dat artikel 27 van het wetboek van internationaal privaatrecht bepaalt dat een 

buitenlandse authentieke akte in België wordt erkend zonder dat een beroep moet worden gedaan op 

enige procedure indien haar rechtsgeldigheid wordt vastgesteld overeenkomstig het krachtens deze wet 

toepasselijk recht; Overwegende dat volgens artikel 46 van het wetboek van internationaal privaatrecht 

de voorwaarden voor geldigheid van het huwelijk voor elke echtgenoot beheerst worden door het recht 

van de staat waarvan hij bij de voltrekking van het huwelijk de nationaliteit heeft; 

Overwegende dat artikel 146 bis van het Belgisch burgerlijk wetboek voor de Belgische onderdanen 

bepaalt dat er geen huwelijk is wanneer uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van 

minstens één van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het totstandbrengen van een duurzame 

leefgemeenschap, maarenkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan 

de staat van de gehuwde; 

Overwegende dat de echtgenoot van de verzoekster in dit geval een Belgische onderdaan is en dat de 

feiten duidelijk aantonen dat deze bepaling niet wordt gerespecteerd; Overwegende dat dhr. A. {..} 

eerder gehuwd was met mevr. M. S. {..}, geboren op 19/3/1948 en op basis van dit huwelijk verkreeg hij 

vestigingsrecht. Er was slechts anderhalf jaar officiële samenwoonst. Mevr. M. {..} trachtte na haar 

echtscheiding te huwen met E.M. M. {..}, geboren op 107/1972, Marokkaanse man, illegaal in België 

verblijvend. Het parket van Antwerpen bracht een negatief advies uit, het huwelijk ging niet door. Mevr. 

M. {..} trachtte eveneens te huwen met dhr. S. M. {..}, geboren op 29/5/1975, Algerijn en ex-asielzoeker . 

het parket van Anwterpen bracht eveneens negatief advies uit en het huwelijk ging niet door; 

Overwegende dat dhr. A. {..} daarna huwde met mevr. K.F. {..}, geboren op 02/03/1980. Zij verkreeg 

vestigingsrecht op basis van dit huwelijk.  

Slechts twee maanden na de echtscheiding van deze vrouw huwde dhr. A. {..} reeds met 

visumaanvraagster; 

Overwegende dat er sprake is van een eerder groot leeftijdsverschil; 

Overwegende dat mevr. K. {..} haar echtgenoot leerde kennen door bemiddeling van haar schoonbroer; 

Overwegende dat mevr. K. {..} haar echtgenoot de eerste maal ontmoette in juni 2006 en pas de tweede 

maal op het huwelijk in juni 2007; 

Overwegende dat het parket van gent in haar schrijven van 28/02/2008 verklaart zich aan te sluiten bij 

onze bovenstaande bevindingen van een schijnhuwelijk; Overwegende dat dit huwelijk niet de bedoeling 

zou hebben de wettelijke verplichtingen van samenwoning, hulp en bijstand na te leven en het 

huwelijksinstituut waarschijnlijk misbruikt werd om verblijfsrechterlijke voordelen te bekomen; 

Bijgevolg weigert de Dienst Vreemdelingenzaken het tussen K. I. {..} en A. F. {..} afgesloten huwelijk te 

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

Bijgevolg wordt de visumaanvraag geweigerd.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1 Ter terechtzitting legt verzoekster een memorie neer evenals veertien bijkomende stukken. Deze 

memorie en bijkomende stukken werden eveneens aan de Raad overgemaakt via aangetekend 

schrijven en door de Raad ontvangen op 6 december 2010.  

 

2.2 Ambtshalve stelt de Raad vast dat de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 

inquisitoriale aard is. Bijgevolg kan enkel met de in de procedureregeling voorziene procedurestukken 

rekening worden gehouden. Niet in het procedurereglement voorziene stukken, zoals in casu de 

memorie en de veertien bijkomende stukken, worden om die reden uit de debatten geweerd. 

 

3. Onderzoek van het beroep 
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3.1 In een eerste middel voert verzoekster machtsoverschrijding aan evenals de schending van de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de zorgvuldigheidsplicht en het 

redelijkheidsbeginsel en de artikelen 27 en 46 WIPR en artikel 146bis BW. 

 

3.1.1 Ter adstructie van haar middel betoogt verzoekster als volgt: 

 

“Machtsoverschrjding en schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, 

de zorgvuldigheidsplicht en het redelijkheidsbeginsel en de artikelen 27 en 46 WbTPR en 146bis B.W.  

 

Overeenkomstig artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 199 1, moeten bestuurshandelingen uitdrukkelijk 

gemotiveerd zijn en moet de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de 

beslissing ten grondslag liggen. Bovendien dient de motivering afdoende te zijn. Het begrip “afdoende” 

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

genomen beslissing. Bovendien veronderstelt het zorgvuldigheidsbeginsel dat het bestuur zijn beslissing 

op een zorgvuldige wijze voorbereidt, gestoeld op een correcte feitenbevinding en waarbij het bestuur 

zich zo nodig heeft geïnformeerd of het advies van deskundigen heeft ingewonnen. Het redelijkheids-

beginsel vereist van de overheid dat zij de sanctie kiest die in verhouding staat tot de inbreuk. 

Voormelde bepalingen werden niet gerespecteerd door de Dienst Vreemdelingenzaken. De Dienst 

Vreemdelingenzaken stelt dat artikel 146bis B.W. niet wordt gerespecteerd; Het huwelijk zou een 

schijnhuwelijk zijn en derhalve weigert de Dienst Vreemdelingenzaken het afgesloten huwelijk te 

erkennen overeenkomstig artikel 27 WbIPR zodat het huwelijk niet het recht op gezinshereniging opent.  

 

De motivering en het feitenrelaas van de Dienst Vreemdelingenzaken dienaangaande is: - niet 

afdoende, niet pertinent en niet evenredig met het gewicht van de beslissing - is bovendien gebaseerd 

op een verkeerde perceptie van de feiten en onvolledige feiten, - onvoldoende onderzocht Zo baseert de 

Dienst Vreemdelingenzaken zich om te besluiten tot een schijnhuwelijk in hoofdzaak op 

huwelijksverzoeken van mevrouw S.M., de eerste echtgenote van de man van verzoekster. Mevrouw M. 

leefde lang samen met de man van verzoekster doch is nadien van hem gescheiden. Verzoekster ziet 

niet in wat de huwelijksperikelen van mevrouw M. bewijzen aangaande de wil van haarzelf en haar 

echtgenoot om een duurzame levensgemeenschap tot stand te brengen. De motivering van de Dienst 

Vreemdelingenzaken heeft hier geen uitstaans met het verzoek van verzoekster inzake. Verzoekster 

kent mevrouw M. zelfs niet. Bovendien werd het huwelijk tussen de heer A. en mevrouw M. toegelaten 

en niet aangevochten. Vervolgens argumenteert de Dienst Vreemdelingenzaken dat de heer A. slechts 

twee maanden na zijn echtscheiding met mevrouw K. F. huwde met verzoekster. Dit bewijst bovendien 

geenszins dat er bij partijen geen wil zou zijn om met elkaar een duurzame levensgemeenschap tot 

stand te brengen. Bovendien werd zijn huwelijk destijds met mevrouw K. zonder problemen erkend, 

zodat dit huwelijk ook geen motivering is om huidig huwelijk als een schijnhuwelijk te kwalificeren. 

Bovendien vermeldt de Dienst Vreemdelingenzaken de feiten dienaangaande onvolledig. De heer A. 

huwde in november 2002 met mevrouw K.. De echtscheiding werd in onderlinge toestemming bekomen. 

Hiertoe werd het verzoekschrift ingediend in september 2006 zijnde 9 maanden voor het huwelijk met 

verzoekster. De Dienst Vreemdelingenzaken meent dan ook ten onrechte een argument te putten uit het 

feit dat verzoekster pas 2 maanden na de echtscheiding van de heer A. met hem huwde. De heer A. 

leefde immers reeds 9 maanden gescheiden van zijn vorige echtgenote. De Dienst 

Vreemdelingenzaken steunt zich vervolgens op een zogenaamd groot leeftijdsverschil. Ten onrechte 

stelt de Dienst Vreemdelingenzaken dat verzoekster zou geboren zijn op 18 oktober 2007. Verzoekster 

is geboren op 12 maart 1982 en 10 jaar verschil met haar man kan niet echt een groot leeftijdsverschil 

genoemd worden.  Dat verzoekster haar echtgenoot slecht tweemaal ontmoette is eigen aan de traditie 

van haar cultuur en is evenmin een motivering om te besluiten dat de echtgenoten geen duurzame 

levensgemeenschap zouden willen opbouwen. De Dienst Vreemdelingenzaken haalt derhalve geen 

ernstige en redelijke argumenten aan die zouden aantonen 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 verbonden aan de staat van het 

huwelijk. De motivering van de Dienst Vreemdelingenzaken en de aangehaalde feiten zijn te miniem om 

het visum van verzoekster te weigeren. De motivering van de Dienst Vreemdelingenzaken is evenmin 

afdoend noch redelijk of zorgvuldig alwaar zij geen rekening houdt met de diepere achtergrond van dit 

huwelijk en de wil van partijen om samen te wonen en een gezin te stichten. De Dienst 

Vreemdelingenzaken noch het parket namen zich de moeite om een gesprek te hebben met de heer A., 

de man van verzoekster die in België woont. De motivering is een opsomming van een aantal 
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losstaande feiten die voor het grote deel geen betrekking hebben op de relatie tussen huidige 

echtgenoten. Het huwelijk tussen partijen is geen schijnhuwelijk.  

 

De Dienst Vreemdelingenzaken houdt geen rekening met de volgende feiten. De man van verzoekster 

reisde naar Marokko om aldaar met verzoekster te huwen in een officiële ceremonie volgens de religie. 

De man van verzoekster betaalde een bruidschat aan verzoekster. Het huwelijk werd bezegeld door een 

groot huwelijksfeest. Als bewijs van het grote feest legt verzoekster copie neer van foto’s van het 

huwelijksfeest en de DVD met video die werden gemaakt (zie stukken 2 en 3). Er werden twee DVD’s 

opgenomen die verzoekster kan bezorgen aan de Raad ter inzage indien gewenst. De DVD’s zijn echter 

de enige exemplaren en verzoekster en haar man wensen deze dan ook niet te verliezen. Het ligt voor 

de hand dat zoveel kosten niet zouden zijn gemaakt mocht het om een schijnhuwelijk gaan. Bovendien 

woont verzoekster thans in Marokko in het huis van de vader van haar man. Hetgeen eveneens bewijst 

dat het geen schijnhuweljk is. Het huwelijk diende het begin te zijn van een gezinsleven en het 

uitbouwen van een duurzame relatie. De man van verzoekster bezocht verzoekster nog in Marokko in 

maart 2008 (zie stukken 6). De Dienst Vreemdelingzaken had kennis gehad van deze feiten indien zij de 

man van verzoekster had gehoord dan wel indien zij verzoekster zelf hieromtrent had gehoord. Aan 

verzoekster werd enkel gevraagd wanneer zij haar man had leren kennen. De man van verzoekster 

werd niet gehoord. Bovendien is het huwelijk van verzoekster en de heer A. ingeschreven in het 

bevolkingsregister van de Stad Deinze (zie stuk 4). De Dienst Vreemdelingenzaken maakt hier geen 

melding van en houdt hier derhalve geen rekening mee. Het huwelijk is derhalve door de ambtenaar van 

de burgerlijke stand te Deinze, zijnde eveneens de Belgische overheid, erkend overeenkomstig artikel 

27, § 1, eerste lid Wb IPR. Het is derhalve compleet onredelijk van de overheid om bij verzoek tot 

inschrijving te oordelen dat het geen schijnhuwelijk is en vervolgens bij verzoek om visum wegens 

gezinshereniging te oordelen dat er wel sprake is van een schijnhuwelijk. Een dergelijke handelswijze 

stemt niet overeen met behoorlijk bestuur en brengt tegenstrijdige gevolgen met zich mee. Enerzijds is 

de heer A. voor de burgerlijke stand gehuwd met verzoekster en worden aan hem alle burgerlijke 

gevolgen en verplichtingen van dit huwelijk opgelegd; anderzijds wordt hem niet toegestaan om in 

gezinsverband samen te leven in zijn land. Bovendien is ook de rechtspraak van mening dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken de eerdere beslissing van de erkenning van het huwelijk door de ambtenaar van 

de burgerlijke stand dient te volgen. De rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen oordeelde immers in 

het kader van een verzoek tot erkenning van een buitenlands huwelijk dat het huwelijk niet meer diende 

te worden erkend aangezien het reeds erkend is door de Belgische overheid door inschrijving in het 

bevolkingsregister (zie stuk 5). Dat het middel bijgevolg ernstig is.”  

 

3.1.2 In haar repliekmemorie volhardt verzoekster in het eerste middel zoals uiteengezet in het inleidend 

verzoekschrift en betoogt als volgt: 

 

“Met name de machtsoverschrijding en de schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur, de zorgvuldigheidsplicht en het redelijkheidsbeginsel en de artikelen 27 en 46 WbIPR 

en l46bis B.W: De Dienst Vreemdelingenzaken weigerde de visumaanvraag van verzoekster omdat zij 

het huwelijk tussen verzoekster en de heer F. A. niet wil erkennen. Volgens Dienst Vreemdelingenzaken 

zou het een zogezegd schijnhuwelijk betreffen. Verzoekster volhardt dat de bestreden beslissing met 

afdoende werd gemotiveerd. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is in de uitoefening van zijn 

wettelijk toezicht wel degelijk bevoegd om na te gaan of de overheid bij de beoordeling van de aanvraag 

is uitgegaan van de juiste feitelijke 2 gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond 

daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (RvV 10 september 2007, arrest nr. 1619). De Raad 

bezit een marginale toetsingsbevoegdheid. De feiten die verweerster aanhaalt in haar beslissing zijn 

geenszins correct beoordeeld, laat staan dat de motivering evenredig is aan het gewicht van de 

beslissing. Het begrip “afdoende” overeenkomstig artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 impliceert 

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

genomen beslissing. In haar verzoekschrift heeft verzoekster reeds duidelijk aangetoond dat de 

motivering niet afdoende is alwaar zij enkel verwijst naar de relatiegeschiedenis van Mevrouw M., naar 

het vorige huwelijk van haar huidig echtgenoot en het zogenaamde grote leeftijdverschil. Dit toont 

geenszins aan dat het huwelijk enkel werd gesloten met het oog op het bekomen van een 

verblijfsrechtelijk voordeel. Cocnluante verwijst voor het overige naar haar argumentering in haar 

verzoekschrift alwaar zij de onvolledigheid en de onjuistheid (geboortedatum verzoekster) van de feiten 

evenals het niet pertinent karakter ervan aantoont, waardoor kan besloten worden tot een 

onevenredigheid aan het gewicht van de genomen beslissing. Overeenkomstig artikel l46bis B.W. kan 

immers enkel besloten worden dat er sprake is van een schijnhuwelijk: “wanneer ondanks de gegeven 

formele toestemmingen tot het huwelijk, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van 
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minstens één van de echtgenoten niet is gericht op het totstandbrengen van een duurzame 

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

aan de staat van gehuwde”. Verweerster heeft geenszins enig feit aangebracht dat aantoont dat het 

huwelijk tussen verzoekster en haar echtgenoot enkel gesloten werd met het oog op het bekomen van 

een verblijfsrechtelijk voordeel. Verweerster stelt immers zelf dat er maar een waarschijnlijkheid is dat 

het huwelijk om verblijfsrechtelijke voordelen werd gesloten Verweerster erkent derhalve indirect dat zij 

daaromtrent geen enkel sluitend motief heeft om dit te bewijzen t.a.v. verzoekster. Verweerster haalt 

ook geen enkel motief aan om hiertoe te besluiten. De enige motieven die verweerster aanhaalt 

betreffen de vorige relaties van mevrouw M. en het vorige huwelijk van haar echtgenoot. Deze motieven 

kunnen geen betrekking hebben op verzoekster aangezien deze niets met haar te maken hebben. Laat 

staan dat zij bewijzen dat verzoekster enkel zou huwen voor eventuele verblijfsrechtelijke voordelen. 

Verweerster schendt artikel l46bis BW door te besluiten tot een schijnhuwelijk zonder aan te tonen dat 

het huwelijk enkel gesloten werd met het oog op het bekomen van een verblijfsvoordeel. Bovendien 

schendt verweerster opnieuw de motiveringsplicht alwaar zij haar beslissing om te stellen dat het 

huwelijksinstituut waarschijnlijk misbruikt werd om verblijfsrechtelijke voordelen te bekomen, niet 

onderbouwt. Tenslotte volhardt verzoekster eveneens in haar standpunt dat verweerster het 

zorgvuldigheidsbeginsel heeft geschonden. De Dienst Vreemdelingenzaken ging onzorgvuldig tewerk bij 

haar onderzoek. Verweerster heeft niet terdege onderzocht of er een wil is van partijen om samen te 

wonen en een gezin te stichten, dan wel of de enige reden verblijfsrechtelijke redenen zouden zijn. 

Verweerster verzocht om advies van het Parket te Gent doch ook het parket te Gent deed geen enkel 

onderzoek. Het minste dat verweerster had kunnen doen was de echtgenoot van verzoekster de heer A. 

horen. Er werd geen enkel gesprek gevoerd met de heer A.. Indien verweerster dat had gedaan had 

verweerster bevestigd gezien dat het hier geen schijnhuwelijk betreft. Verzoekster huwde met de heer 

A. in een officiële ceremonie, met een groot feest en een bruidschat. Verzoekster verwijst hiervoor 

nogmaals naar haar stukken 2 en 3. Voor het overige verwijst verzoekster dienaangaande naar haar 

verzoekschrift. Ook wat betreft de inschrijving van het huwelijk in het bevolkingsregisters verwijst 

verzoekster naar haar verzoekschrift waarin duidelijk aangetoond staat dat deze inschrijving niet zomaar 

mag genegeerd worden, gelet op de recente rechtspraak. Het middel is gegrond.” 

 

3.1.3 In de mate waarin de verzoekende partij machtsoverschrijding en de schending van “de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur” opwerpt, stelt de Raad vast dat de verzoekende partij dit onderdeel 

van het middel niet verder uitwerkt. Derhalve is dit onderdeel van het middel niet ontvankelijk. De 

uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist immers dat zowel de geschonden rechtsregel of het 

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

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden (RvS 2 maart 2007, nr. 168 403; RvS 8 januari 

2007, nr. 166 392; RvS 29 november 2006, nr.165 291). 

 

3.1.4 Waar verzoekster de schending aanvoert van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen wijst de Raad erop dat de in de 

artikelen 2 en 3 van voornoemde wet neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht tot doel heeft de 

bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen 

waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 

29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” 

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

genomen beslissing.  

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

De bestreden beslissing geeft duidelijk de motieven en de juridische grond aan op basis waarvan deze 

is genomen. Zo verwijst de bestreden beslissing naar artikel 40 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) en motiveert zij dat de Dienst Vreemdelingenzaken het 

afgesloten huwelijk weigert te erkennen in België zodat dit niet het recht opent op gezinshereniging. 

Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op 

welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is gegrond, derwijze dat hierdoor niet 

zou zijn voldaan aan het doel van de artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991. 
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Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoekster bijgevolg de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt wordt 

onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de 

Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van de administratieve overheid. De Raad 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 die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan 

niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen. 

 

3.1.5 Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij rekening heeft gehouden met de 

gegevens van het dossier en heeft uiteengezet waarom zij van oordeel was dat er geen visum 

gezinshereniging kan worden afgeleverd aan verzoekster. Verzoekster geeft te kennen niet akkoord te 

gaan met de beoordeling van de feitelijke elementen in verband met haar huwelijk, maar toont hiermee 

niet aan dat de verwerende partij kennelijk onredelijk is wanneer zij de afgifte van een visum gezins-

hereniging weigert omdat verzoeksters huwelijk met een Belgische onderdaan niet erkend wordt. Enige 

kennelijke beoordelingsfout of een schending van de materiële motiveringsplicht wordt niet aangetoond.  

 

3.1.6 Waar verzoekster in wezen aanvoert dat verweerder ten onrechte weigert om het door haar met 

een Belgische onderdaan afgesloten huwelijk te erkennen en dat de motieven waarop verweerder zich 

baseert niet deugdelijk zijn, zij tevens foto’s en facturen toevoegt aan haar verzoekschrift en verwijst 

naar DVD’s die opgenomen werden naar aanleiding van haar huwelijk, dit alles om aan te tonen dat het 

in casu niet om een schijnhuwelijk zou gaan, merkt de Raad op dat, in de mate  waarin het werkelijk en 

rechtstreeks voorwerp van het eerste middel ertoe leidt dat de Raad zich dient uit te spreken over de 

niet erkenning van het huwelijk van de verzoekende partij, de Raad een administratief rechtscollege is 

dat is opgericht met toepassing van artikel 146 van de Grondwet. Hij dient – nu er betwisting bestaat 

omtrent zijn rechtsmacht – de aandacht te vestigen op het feit dat artikel 144 van de Grondwet bepaalt 

dat geschillen over burgerlijke rechten bij uitsluiting behoren tot de bevoegdheid van de hoven en 

rechtbanken en dat artikel 145 van de Grondwet voorziet dat ook geschillen over politieke rechten tot de 

bevoegdheid behoren van de hoven en rechtbanken behoudens echter de bij de wet gestelde 

uitzonderingen. De aard van het recht waarop het geschil betrekking heeft is dus van belang om een 

onderscheid te maken tussen enerzijds de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken 

inzake betwistingen omtrent burgerlijke rechten en anderzijds zijn principiële bevoegdheid wat 

geschillen betreft inzake politieke rechten waarvan het de wetgever is toegelaten af te wijken (M. LEROY, 

Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 86). 

 

De wetgever heeft gebruik gemaakt van de hem door artikel 145 van de Grondwet geboden 

mogelijkheid om de beslechting van geschillen betreffende de toepassing van de wetten inzake de 

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

Raad toe te wijzen (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 51K2479/001, 91). Artikel 39/1, § 1, 

tweede lid van de Vreemdelingenwet bepaalt dan ook het volgende: “De Raad is een administratief 

rechtscollege en is als enige bevoegd om kennis te nemen van de beroepen die worden ingesteld tegen 

individuele beslissingen genomen met toepassing van de wetten betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.” Artikel 39/2, § 2 van de 

Vreemdelingenwet preciseert bovendien dat de Raad, indien hij optreedt als annulatierechter, uitspraak 

doet over beroepen wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid 

voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht. Uit deze bepalingen vloeit voort dat de 

bevoegdheid van de Raad als annulatierechter beperkt is tot het nagaan of bij het nemen van een 

beslissing in het raam van de voormelde wetten geen regel van het objectief recht sensu lato werd 

miskend. Het komt de Raad bijgevolg geenszins toe een standpunt in te nemen inzake de opportuniteit 

van een bestuursbeslissing. Indien er effectief sprake is van een schending van een norm van het 

objectief recht, dan kan de bestreden rechtshandeling worden vernietigd en dient de administratieve 

overheid bij het nemen van een nieuwe beslissing rekening te houden met de door de Raad 

vastgestelde inbreuk. 

 

Uit het voorgaande volgt dat de Raad in principe rechtsmacht heeft om binnen de hiervoor gestelde 

grenzen de wettigheid van de bestreden beslissing te beoordelen. 

 

Het voorgaande houdt evenwel niet in dat de Raad, in het raam van het onderzoek inzake zijn 

rechtsmacht, gebonden is door het voorwerp van het beroep zoals omschreven in het verzoekschrift 
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(petitum). Het feit dat een verzoeker voorhoudt de vernietiging te vorderen van een in het raam van de 

Vreemdelingenwet genomen beslissing, laat op zich niet toe zonder meer te besluiten dat de Raad over 

de vereiste rechtsmacht zou beschikken (cf. J. VELU, conclusie onder Cass. 10 april 1987, Arr. Cass. 

1986-87, 1046). De Raad dient tevens het middel dat als grondslag wordt aangevoerd van de vordering 

te onderzoeken (causa petendi) en dit om te verifiëren of het werkelijk en rechtstreeks voorwerp van het 

beroep niet buiten zijn rechtsmacht valt (Cass. 27 november 1952, Arr. Verbr. 1953, 164; CH. 

HUBERLANT, “Le Conseil d’Etat et la compétence générale du pouvoir judiciaire établie par les articles 92 

et 93 de la Constitution”, J.T. 1960, 79; J. SALMON, Le Conseil d’Etat, Brussel, Bruylant, 1994, 249; C. 

BERX, Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid, Antwerpen, Intersentia, 2000, 140- 141). Is 

dit het geval, dan dient de Raad zich zonder rechtsmacht te verklaren. 

 

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. Evenmin kan de Raad 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 (RvV 2 maart 2010, nr. 39 685). 

 

In de mate waarin het werkelijke en rechtstreekse voorwerp van het middel – waar verzoekster stelt: 

‘Verweerster schendt artikel 146bis BW door te besluiten tot een schijnhuwelijk zonder aan te tonen dat 

het huwelijk enkel gesloten werd met het oog op het bekomen van een verblijfsvoordeel’ - inhoudt dat de 

Raad wordt gevraagd na te gaan of de verwerende partij het artikel 146bis van het BW juist 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). Wanneer de verwerende partij beslist om met 

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

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

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

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

Cass. 13 april 2007,C.06.0334.N). Het onderdeel van het middel van 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).  

 

In de mate dat het werkelijk en rechtstreekse voorwerp van het middel betrekking heeft op de 

bevoegdheid van de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid om zich te beroepen op 

artikel 146bis van het BW, moet worden gesteld dat uit artikel 40bis iuncto 40ter van de 

Vreemdelingenwet voortvloeit dat een verzoekster die om de afgifte van een visum ‘gezinshereniging’ 

verzoekt, teneinde haar echtgenoot in België te kunnen vervoegen, het bewijs dient te leveren dat zij 

rechtsgeldig gehuwd is. 

 

Verzoekster legde hiertoe een Marokkaanse huwelijksakte voor. Gelet op het feit dat een buitenlandse 

huwelijksakte werd bezorgd aan het bestuur moet gewezen worden op de toepasbaarheid van artikel

 27, § 1, eerste lid, van het WIPR. Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“Een buitenlandse authentieke akte wordt in België door alle overheden erkend zonder dat beroep moet 
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worden gedaan op enige procedure indien haar rechtsgeldigheid wordt vastgesteld overeenkomstig het 

krachtens deze wet toepasselijke recht, en meer bepaald met inachtneming van de artikelen 18 en 21.” 

 

Uit deze bepaling volgt dat elke administratieve overheid, bij de uitoefening van haar bevoegdheden, 

ingevolge artikel 27 van het WIPR – en in het bijzonder gezien de artikelen 18 en 21 waar op grond van 

artikel 27 moet worden gelet – de erkenning van een vreemde akte kan weigeren (RvS, 1 april 2009, nr. 

192 125; cfr. M. TRAEST, commentaar bij artikel 27 in J. ERAUW e.a. (eds.), Het wetboek Internationaal 

Privaatrecht becommentarieerd, Antwerpen, Intersentia, 2004, (152) 153-154). 

 

Te dezen is verweerder de overheid die bevoegd is tot het verlenen van een visum ‘gezinshereniging’. 

Hij is derhalve gerechtigd om bij de uitoefening van deze bevoegdheid de doorwerking van de vreemde 

akte te onderzoeken en desgevallend deze met toepassing van artikel 27, § 1, eerste lid, van het WIPR 

te weigeren wanneer hij meent dat de rechtsgeldigheid van deze buitenlandse akte niet kan worden 

vastgesteld overeenkomstig het krachtens het WIPR toepasselijke recht, en meer bepaald met 

inachtneming van de artikelen 18 en 21 van het WIPR. Aangezien het genoemde artikel 27, § 1, eerste 

lid, van het WIPR deze bevoegdheid tot ‘de-plano-erkenning’ toevertrouwt aan ‘alle overheden’, staat 

zelfs de omstandigheid dat de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand deze buitenlandse akte 

wel zou erkennen, niet in de weg dat verweerder binnen zijn bevoegdheden deze erkenning weigert. 

 

De gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid kan derhalve, alvorens een beslissing te 

nemen inzake de toekenning van een visum ‘gezinshereniging’, verifiëren of het huwelijk waarop 

verzoekster zich beroept in België rechtsgeldig is. Hierbij vermag hij, gelet op artikel 46 van het WIPR 

dat bepaalt dat de (grond)voorwaarden voor de geldigheid van het huwelijk beheerst worden door het 

recht van de Staat waarvan de respectieve echtgenoten de nationaliteit hebben – rekening houdende 

met de Belgische nationaliteit van de echtgenoot van verzoekster – onderzoeken of voldaan werd aan 

de bepalingen van Boek I, Titel V, hoofdstuk I ‘Hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk 

te mogen aangaan’ van het BW, waaronder artikel 146bis (J. ERAUW, Beginselen van Belgisch 

Privaatrecht, XVII, Internationaal Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2009, 509-510). Er dient in dit verband 

benadrukt te worden dat de grondvoorwaarden voor het huwelijk “die betrekking hebben op beide 

echtgenoten” op cumulatieve wijze aan de nationale wetten van de beide partners onderworpen zijn en 

dat toepassing dient gemaakt te worden van de nationale wet die de meest beperkende regeling omvat 

(Wetsontwerp houdende het wetboek van internationaal privaatrecht, Parl.St. Senaat 2003-04, 3-27/1, 

73). Verweerder is dus bevoegd om het huwelijk waarop verzoekster zich beroept om een visum aan te 

vragen te toetsen aan artikel 146bis van het BW – dat 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 – en kan, na een onderzoek van de omstandigheden die het 

huwelijk van verzoekster kenmerken, beslissen om dit huwelijk niet te erkennen omdat deze erkenning 

zou leiden tot een resultaat dat kennelijk onverenigbaar is met de Belgische internationale openbare 

orde.  

 

3.1.7 De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt 

slechts het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, om het 

redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan 

men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is, wat in casu niet het 

geval is. Verzoekster maakt met haar betoog op generlei wijze een schending van het redelijkheids-

beginsel aannemelijk. De Raad verwijst dienaangaande naar zijn bespreking onder punt 3.1.5 

 

3.1.8 Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954).  

 

Zoals reeds gesteld is de gemachtigde van de staatssecretaris bevoegd om het huwelijk waarop de 

verzoekende partij zich beroept om een visum aan te vragen, te toetsen aan artikel 146bis van het 

Burgerlijk Wetboek, dat 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 tot stand brengen van een duurzame 

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

aan de staat van de gehuwde. Bij het nemen van de bestreden beslissing beschikt de gemachtigde van 
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de minister over een ruime appreciatiebevoegdheid. De gemachtigde van de minister heeft geoordeeld 

dat de feitelijke gegevens die voorhanden waren in het administratief dossier op het moment van het 

nemen van de bestreden beslissing voldoende waren om een volledig en objectief beeld te krijgen over 

de intentie van de partijen en zo tot een beslissing te komen. Gelet op de voorgaande analyse heeft de 

gemachtigde van de minister deze bevoegdheid niet kennelijk onredelijk uitgeoefend en ligt een 

schending van het zorgvuldigheidsbeginsel in deze dan ook niet voor. 

 

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

 

3.2. In een tweede middel voert verzoekster de schending aan van artikel 8 en 12 EVRM en artikel 3 

vierde protocol EVRM 

 

3.2.1 Ter adstructie van het tweede middel betoogt verzoekster als volgt: 

 

“Schending van artikel 8 en 12 van het Verdrag 4 november1950 tot bescherming van de rechten van 

de mens en de fundamentele vrijheden en artikel 3 vierde protocol EVRM. 

 

Artikel 8 voorziet in eenieders recht op eerbiediging van zijn privé-leven, gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. Artikel 12 voorziet in het recht om te huwen en een gezin te stichten. Door weigering van 

het visum tot gezinshereniging aan verzoekster wordt verzoekster de mogelijkheid ontnomen om een 

gezin te stichten overeenkomstig artikel 12 EVRM. Verzoekster is dan wel kunnen huwen met haar man 

maar gezien de grote fysieke afstand wordt haar het recht ontnomen om een gezin te stichten met deze 

man. Bovendien wordt het recht op gezinsleven en privé-leven overeenkomstig artikel 8 niet 

gerespecteerd. Verzoekster wordt de mogelijkheid ontnomen om zich bij haar man te vestigen in België. 

Haar man is Belg, woont in België, heeft hier zijn sociaal leven opgebouwd en is hier tewerkgesteld in 

een vaste betrekking. Het is niet redelijk verantwoord om van haar man te verwachten dat hij zijn werk 

opzegt om vervolgens opnieuw naar het buitenland te verhuizen om aldaar zonder werk een 

gezinsleven op te bouwen met beperkte levensomstandigheden en slechtere toekomst-perspectieven 

dan het land van zijn nationaliteit, België. De weigering van het visum aan verzoekster betekent een 

impliciete uitwijzing van een Belg naar Marokko opdat de man van verzoekster zijn recht op gezinsleven 

zou kunnen uitputten; Overeenkomstig artikel 3 vierde protocol EVRM is het nochtans verboden om 

eigen onderdanen uit te wijzen. Dat het middel bijgevoig emstig is.”  

 

3.2.2 In haar repliekmemorie volhardt verzoekster in het tweede middel zoals uiteengezet in het 

inleidend verzoekschrift.  

 

3.2.3 Artikel 8 van het EVRM omvat het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven en luidt 

als volgt: 

 

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

briefwisseling. 

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 gezondheid of de goede 

zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Het begrip “gezinsleven” in voormeld artikel 8, eerste lid van het EVRM is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationale recht dient te worden geïnterpreteerd. Uit de gegevens van het dossier 

blijkt dat verzoekster gehuwd is met haar Belgische partner, zodat hieruit zou kunnen worden afgeleid 

dat verzoekster en haar echtgenoot beschouwd dienen te worden als een “gezin” in de zin van artikel 8 

van het EVRM. Wat de eerste voorwaarde van artikel 8, tweede lid van het EVRM betreft, dient te 

worden opgemerkt dat de “inmenging van het openbaar gezag” inderdaad bij de wet is voorzien, met 

name in de Vreemdelingenwet. Wat de tweede voorwaarde betreft, dient dan weer te worden 

vastgesteld dat deze inmenging in casu minstens één van de in artikel 8, tweede lid van het EVRM 

opgesomde doelen nastreeft: de handhaving van de verblijfsreglementering door de overheid is immers 

een middel ter vrijwaring van ‘s lands openbare orde. Inzake de derde voorwaarde geldt eveneens als 

uitgangspunt dat het volgens een vaststaand principe van internationaal recht aan de Verdragsluitende 

Staten toekomt de openbare orde te verzekeren door, meer in het bijzonder, de toegang en het verblijf 

van niet-onderdanen te regelen. Hierbij dient echter te worden nagegaan of bij het uitvaardigen van de 

bestreden beslissing een juist evenwicht werd geëerbiedigd tussen de belangen van verzoekster in het 
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kader van de eerbied voor haar gezinsleven enerzijds en de belangen van de Belgische staat in het 

kader van de bescherming van de openbare orde anderzijds. Verzoekster betwist niet dat de inmenging 

is voorzien bij wet en wordt gerechtvaardigd door één of meerdere van de belangen vermeld in het 

tweede lid van artikel 8 van het EVRM, maar zij is evenwel van mening dat de inmenging een 

onevenredige aantasting van haar familiaal leven uitmaakt.  

 

In de bestreden beslissing wordt omstandig gemotiveerd waarom verwerende partij van mening is dat 

het huwelijk van verzoekster een schijnhuwelijk is en bijgevolg strijdig met verscheidene wettelijke 

bepalingen. Verzoekster laat na in concreto aannemelijk te maken dat een correcte toepassing van de 

wetgeving een disproportionele inmenging in haar familiaal leven zou uitmaken en dat haar private 

belangen dienen te primeren op de door de verblijfsreglementering beschermde belangen (RvS 12 

januari 2005, nr. 139 107). Tevens dient te worden gesteld dat de bestreden beslissing één van de door 

artikel 8 van het EVRM opgesomde mogelijke beperkingsdoeleinden nastreeft en door de wet is 

voorzien en dat de verblijfsreglementering een middel is ter vrijwaring van ’s lands openbare orde en 

nodig is in een democratische samenleving. Het feit dat verzoekster in Marokko gehuwd is met een 

Belgische onderdaan, geeft geen automatische toekenning van het recht op verblijf. De bestreden 

beslissing strekt er niet toe het gezinsleven van verzoekster te verhinderen of te bemoeilijken. De 

betreffende beslissing houdt enkel in dat verzoekster het visum gezinshereniging wordt geweigerd. De 

betreffende beslissing houdt dienvolgens geen absoluut verbod in voor verzoekster om het Belgische 

grondgebied binnen te komen en er te verblijven doch weigert het visum gezinshereniging te 

verstrekken. De bestreden beslissing heeft evenmin tot gevolg dat verzoekster definitief van haar 

Belgische partner wordt gescheiden. In het licht van deze feitelijke en juridische situatie, en gelet op de 

ruime appreciatiebevoegdheid die artikel 8 van het EVRM de verwerende partij biedt, dient dan ook in 

alle redelijkheid te worden besloten dat de in casu vermeende inmenging in het familiaal leven van 

verzoekster niet als onrechtmatig of disproportioneel kan worden beschouwd. De gemachtigde van de 

minister heeft een correcte toepassing gemaakt van de terzake geldende wettelijke bepalingen. 

Verzoekster maakt met haar betoog de schending van artikel 8 van het EVRM niet aannemelijk. 

 

3.2.4 Waar verzoekster de schending aanvoert van artikel 12 van het EVRM, dat het recht inhoudt om te 

huwen en een gezin te stichten, merkt de Raad op dat de bestreden beslissing geen verbod inhoudt om 

in het huwelijk te treden. Verzoekster is reeds in Marokko in het huwelijk getreden met haar Belgische 

partner. De bestreden beslissing houdt enkel in dat aan verzoekster geen visum gezinshereniging wordt 

afgeleverd en niet dat haar het recht wordt ontnomen om een gezin te stichten met haar echtgenoot, 

zoals verzoekster voorhoudt in het middel. Waar verzoekster middels de aanvoering van dit artikel zou 

wensen aan te vechten dat het huwelijk niet wordt erkend in België, wijst de Raad erop dat verzoekster 

zich tot de burgerlijke rechtbanken kan wenden om deze niet erkenning aan te vechten, zoals hierboven 

reeds uiteengezet. 

 

3.2.5 Waar verzoekster de schending aanvoert van artikel 3, vierde protocol van het EVRM daar zij van 

mening is dat de bestreden beslissing als gevolg heeft dat haar echtgenoot – een Belg – impliciet 

uitgewezen wordt naar Marokko, wijst de Raad er op dat aangezien de bestreden beslissing niet gericht 

is tegen de echtgenoot van verzoekster er geen sprake is van een schending van artikel 3.1 vierde 

protocol van het EVRM, nu de echtgenoot van verzoekster noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks 

gedwongen wordt het Belgische grondgebied te verlaten.  

 

Het tweede middel is niet gegrond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 tweeëntwintig december tweeduizend en 

tien door: 

 

mevr. C. BAMPS, kamervoorzitter, 

mevr. A. DE SMET, rechter in vreemdelingenzaken,  

mevr. S. DE MUYLDER, rechter in vreemdelingenzaken, 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   C. BAMPS 

 


