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 nr. 62 178 van 26 mei 2011 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de stad Antwerpen, vertegenwoordigd door de burgemeester. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 21 maart 2011 heeft 

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

burgemeester van de stad Antwerpen van 8 februari 2011 houdende de niet-inoverwegingname. 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 11 april 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 mei 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. CILINGIR, die loco advocaat R. AKTEPE verschijnt voor de 

verzoekende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

“Dossier O.V.:               Bijlage 19quinquies 

Dossier gemeente: X 

 

BESLISSING TOT NIET-INOVERWEGINGNEMING 

 

In uitvoering van artikel 45 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 aanvraag, 

ingediend op 02 november 2010 

door 

 

 

 Naam en voornamen:   T, T. 

 Geboorteplaats en –datum:  C, TURKIJE op X 
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 Nationaliteit:    TURKIJE 

 

niet in overweging genomen. 

 

Reden van de beslissing: 

 

Betrokkene vroeg een visum gezinshereniging aan op basis van haar huwelijk met de heer T.A. Dit 

visum werd door de Dienst Vreemdelingenzaken geweigerd op 06/07/2010. 

Niettegenstaande de weigering begaf betrokkene zich toch naar het Belgisch grondgebied. De 

dienst Vreemdelingenzaken concludeerde in haar weigering dat een erkenning van het huwelijk tot 

een resultaat zou leiden dat onverenigbaar is met de openbare orde. Het huwelijksinstituut maakt 

immers een wezenlijk bestanddeel uit van het Belgisch rechtsstelsel en een miskenning van dat 

instituut kan een schending uitmaken van de Belgische Internationale openbare orde. (art.21 WIB) 

Daar de Dienst Vreemdelingenzaken het huwelijk niet erkent, kan de verwantschap dan ook niet 

bewezen worden aan de hand van de voorgelegde huwelijksakte. 

 

Antwerpen, 8 februari 2011” 

 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

De verwerende partij werpt een exceptie van onbevoegdheid op van de Raad. Zij stelt dat de 

huwelijksakte niet erkend is en dat hiertegen beroep open staat bij de rechtbank van eerste aanleg en 

dat hierdoor verzoekster geen belang heeft bij het beroep. 

 

De Raad is een administratief rechtscollege dat is opgericht met toepassing van artikel 146 van de 

Grondwet. Hij dient 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 hun 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 rekening te houden met de door de Raad vastgestelde inbreuk bij het nemen van een nieuwe 

beslissing. 

 

 

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. Hieruit vloeit voort dat verzoekster 

belang heeft bij het beroep. 
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3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekster voert een enig middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Schending van artikel 52 van het KB van 8 oktober 1981 en van artikel 40bis § 2 lid 1 van de 

Vreemdelingenwet. Verzoekster heeft een verblijfsaanvraag ingediend in functie van haar echtgenoot 

van Italiaanse nationaliteit, dus op grond van artikel 40bis, §2, 1° van de Vreemdelingenwet, dat luidt als 

volgt: (…). Verwerende partij kan dit niet betwisten. Verwerende partij meent echter dat eerst het 

huwelijk dient erkend/geregistreerd te worden, alhoewel dit wettelijk niet is vereist. Het verloop van een 

aanvraag tot verblijf van meer dan drie maanden, zoals voorzien in het hoofdstuk ‘Vreemdelingen, 

burgers van de Unie en hun familieleden en vreemdelingen, familieleden van een Belg’ (artikel 40 e.v.) 

van de Vreemdelingenwet, luidt als volgt: Artikel 44 van het KB van 8 oktober 1981: (…). Artikel 45 van 

het KB van 8 oktober 1981: (…). Artikel 50 van het KB van 8 oktober 1981: (…). Artikel 51 van het KB 

van 8 oktober 1981: (…). Artikel 52 van het KB van 8 oktober 1981: (…). Aldus, indien de vreemdeling, 

familielid van de burger, zijn burgerschap bewijst en het vereiste bewijs aangaande de bloed- of 

aanverwantschap of partnerschap met de burger van de Unie die ze begeleiden of bij wie ze zich 

voegen levert, dan kan hij een verklaring van inschrijving aanvragen bij de gemeente door middel van 

een bijlage 19ter. In casu bewijst verzoekster a.d.h.v. haar huwelijksakte haar verwantschap met een 

EU-burger en diende zij in het bezit gesteld te worden van een bijlage 19ter.” 

 

3.2. Verzoeksters aanvraag tot gezinshereniging wordt niet in overweging genomen door de verwerende 

partij om volgende redenen: “Betrokkene vroeg een visum gezinshereniging aan op basis van haar 

huwelijk met de heer T. A. Dit visum werd door de Dienst Vreemdelingenzaken geweigerd op 

06/07/2010. Niettegenstaande de weigering begaf betrokkene zich toch naar het Belgisch grondgebied. 

De dienst Vreemdelingenzaken concludeerde in haar weigering dat een erkenning van het huwelijk tot 

een resultaat zou leiden dat onverenigbaar is met de openbare orde. Het huwelijksinstituut maakt 

immers een wezenlijk bestanddeel uit van het Belgisch rechtsstelsel en een miskenning van dat instituut 

kan een schending uitmaken van de Belgische Internationale openbare orde. (art.21 WIB). Daar de 

Dienst Vreemdelingenzaken het huwelijk niet erkent, kan de verwantschap dan ook niet bewezen 

worden aan de hand van de voorgelegde huwelijksakte.” 

 

Verzoekster betoogt dat het niet wettelijk vereist is dat eerst het huwelijk dient “erkend/geregistreerd” te 

worden. 

 

Wanneer de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid beslist om de erkenning 

van een huwelijk te weigeren 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, 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 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). Gelezen in 

deze zin is het middel niet ontvankelijk. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig mei tweeduizend en elf door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


