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 nr. 53 982 van 28 december 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de stad Hoogstraten, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en 

schepenen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Indiase nationaliteit te zijn, op 6 juli 2010 heeft 

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

burgemeester van de stad Hoogstraten van 4 juni 2010 tot niet in overwegingneming van een 

verblijfsaanvraag. 

 

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 28 oktober 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 november 

2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. CLAES, die loco advocaat K. VERSTREPEN verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE VYVER, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

“reden van de beslissing 

 

Het burgerschap van de Unie is niet bewezen overeenkomstig artikel 41, eerste lid van de wet van 15 

december 1980, en artikel 46 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981, en de bloed –of 

aanverwantschapsband of partnerschap met een burger van de Unie is niet bewezen overeenkomstig 

artikel 44 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981. 

Aangezien het huwelijk van betrokkene in België niet erkend wordt is de verwantschap niet bewezen.” 

 

 

2. Over de rechtspleging 
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De bestreden beslissing werd genomen door de burgemeester of zijn gemachtigde, en niet door de 

ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar van de burgerlijke stand is geen partij in het geding 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Schending van de formele motiveringsplicht vervat in artikel 62 Vreemdelingenwet en artikel 2 en 3 van 

de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. Uit de 

aangehaalde wetteksten blijkt dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. De motivering moet tevens 

afdoende zijn. Tegenpartij motiveert de beslissing als volgt: (…) 

 

Deze motivering is manifest onjuist. Er werd aan verzoeker nooit een beslissing tot weigering van 

erkenning van zijn huwelijk ter kennis gegeven. Naar aanleiding van telefonisch contact met de 

ambtenaar van de burgerlijke stand te Hoogstraten kreeg verzoekers raadsman te horen dat dergelijke 

beslissing nooit schriftelijk genomen werd. De ambtenaar van de burgerlijke stand zou deze beslissing 

enkel mondeling genomen hebben. Zolang de beslissing tot weigering van erkenning van huwelijk niet 

schriftelijk genomen wordt en ter kennis gegeven wordt aan verzoeker kan men niet besluiten dat de 

verwantschap niet bewezen is. Verzoeker is in het bezit van een huwelijksakte uit Portugal. Zijn 

echtgenote. die Portugese is. beschikt over een onbeperkt verblijfsrecht in België. Er is in de bestreden 

beslissing geen enkel motief te vinden dat de beslissing tot niet in overwegingname kan ondersteunen. 

De motiveringsplicht werd dan ook manifest geschonden door tegenpartij.” 

 

Verzoeker verwijst in de repliekmemorie naar het verzoekschrift. 

 

3.1.2. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

de bestuurshandelingen neergelegde 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 ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld 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 bestreden beslissing geeft duidelijk de motieven aan op grond waarvan de beslissing is 

genomen.  

 

In de motivering van de bestreden beslissing wordt vastgesteld dat:  “Het burgerschap van de Unie is 

niet bewezen overeenkomstig artikel 41, eerste lid van de wet van 15 december 1980, en artikel 46 van 

het koninklijk besluit van 8 oktober 1981, en de bloed –of aanverwantschapsband of partnerschap met 

een burger van de Unie is niet bewezen overeenkomstig artikel 44 van het koninklijk besluit van 8 

oktober 1981. Aangezien het huwelijk van betrokkene in België niet erkend wordt is de verwantschap 

niet bewezen” 

 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op welke 

juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn 

voldaan aan het doel van de artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 

 

Verzoeker kan niet worden gevolgd waar hij poogt voor te houden dat “zolang de beslissing tot 

weigering van erkenning van huwelijk niet schriftelijk genomen wordt en ter kennis gegeven wordt aan 

verzoeker kan men niet besluiten dat de verwantschap niet bewezen is” en dat ‘in de bestreden 

beslissing geen enkel motief te vinden is dat de beslissing tot niet in overwegingnaine kan 

ondersteunen”. 

 

Het loutere gegeven dat verzoeker in het bezit is van een huwelijksakte uit Portugal, maakt niet dat de 

Belgische overheden, waaronder de gemeente, dit huwelijk zomaar dienen te erkennen. Door de 

Procureur des Konings te Turnhout werd op 24 december 2009 een negatief advies gegeven, waarbij 

besloten werd dat verzoeker en mevr. LOBO LEMOS een schijnhuwelijk gesloten hebben. 

Door de Procureur des Konings werd in zijn advies van 24 december 2009 het volgende gesteld: 
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Verwijzend naar uw schrijven van 29 september 2009, kan ik u meedelen dat door mijn ambt het nodige 

onderzoek werd verricht naar het huwelijk van de heer KAUSHAL  (met mevrouw Marcia LOBO LEMOS 

(...). 

Mijn ambt is van oordeel dat er in casu sprake is van een schijnhuwelijk en verleent dan ook een 

negatief advies voor de overschrijving van het huwelijk in de bevolkingsregisters. Uit het geheel van 

omstandigheden blijkt immers dat de intentie van minstens één van de echtgenoten kennelijk niet 

gericht is op het tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen 

van een verblijfsrechtelijk voordeel dat verbonden is aan de staat van gehuwde. 

 

Volgende elementen ondersteunen mijn advies. 

- Mevrouw kent de familienaam van haar echtgenoot niet en dit na meer dan een jaar huwelijk 

* Bij woonstcontrole bleek dat het bed voorzien was van 1 kussen, het andere bevond zich in de zetel in 

de living met een laken. 

- Er is gemeenschappelijke taal mevrouw spreekt enkel de Portugese taal, mijnheer spreekt weinig 

Portugees. 

- Mevrouw kent de namen van de broers en zussen van haar echtgenoot niet. 

- Beiden leggen tegenstrijdige verklaringen af’. 

 

Gelet op dit duidelijke advies van de Procureur des Konings dat het huwelijk van verzoeker en mevr. 

LOBO LEMOS een schijnhuwelijk is, kon de burgemeester of zijn gemachtigde geheel terecht beslissen 

het huwelijk van verzoeker niet te erkennen. Er kan niet worden ingezien waarom er, gelet op de ‘de 

piano’ bevoegdheid die artikel 27 W.I.P.R. toekent aan elke overheid eerst een aparte beslissing zou 

dienen te worden genomen door de gemeente of door de ambtenaar van de burgerlijke stand tot niet-

erkenning van het huwelijk.  

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

3.2.1. Verzoeker voert een tweede middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Tweede middel: Schending van de zorgvuldigheidsplicht. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het 

bestuur slechts na een behoorlijk onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens 

een beslissing mag nemen. Door een beslissing te nemen zonder na te gaan of het huwelijk van 

verzoeker werkelijk niet erkend wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand. schendt tegenpartij 

de zorgvuldigheidsplicht.” 

 

Verzoeker verwijst in de repliekmemorie naar het verzoekschrift. 

 

3.2.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het bestuur de verplichting op om 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). 

 

Artikel 27, § 1 van het Wetboek IPR bepaalt dat “een buitenlandse authentieke akte in België door alle 

overheden wordt erkend zonder dat een beroep moet worden gedaan op enige procedure indien haar 

rechtsgeldigheid wordt vastgesteld overeenkomstig het krachtens deze wet toepasselijk recht en meer 

bepaald met inachtneming van de artikelen 18 en 21”. Aldus beschikt elke overheid in België, die 

geconfronteerd wordt met een huwelijksakte. Over de bevoegdheid om deze buitenlandse huwelijksakte 

de piano te erkennen, waarbij de verschillende overheden een ander standpunt kunnen zijn toegedaan. 

 

De burgemeester of zijn gemachtigde moeten geenszins eerst een beslissing van de ambtenaar van de 

burgerlijke stand dient afwachten; de burgemeester of zijn gemachtigde die een beslissing moet nemen 

in het kader van een aanvraag van een verblijfskaart is zelfs niet gebonden door een beslissing (mocht 

deze er al zijn) van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Inderdaad kan de bevoegdheid tot het 

voeren van een onderzoek zoals door art. 31 WIPR wordt toebedeeld aan de ambtenaar van de 

burgerlijke stand, geen afbreuk kan doen aan de bevoegdheid van de gemachtigde van de 

Staatssecretaris van Migratie en Asielbeleid of van de burgemeester of zijn gemachtigde tot beoordeling 

van een in het buitenland afgesloten huwelijk op basis waarvan om een verblijfsrecht wordt verzocht 

door een vreemdeling. 

 

Er is geen sprake van een onzorgvuldig handelen door de burgemeester of zijn gemachtigde. De 

gemachtigde van de burgemeester van de stad Hoogstraten heeft geheel terecht, en binnen de hem ter 

zake toebedeelde bevoegdheid, geoordeeld dat verzoekers verblijfsaanvraag niet in overweging kon 
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worden genomen. De gemachtigde van de burgemeester handelde daarbij na grondig onderzoek van de 

elementen die verzoekers concrete situatie daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels, het zorgvuldigheidsbeginsel incluis. Nergens blijkt dat de bestreden 

beslissing noch wat de feiten. noch wat de beslissing zelf betreft, in strijd kan worden geacht met het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig december tweeduizend en tien 

door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. MILOJKOWIC 

 


