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 nr. 62 628 van 31 mei 2011 

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 Afghaanse nationaliteit te zijn, op 21 maart 2011 heeft 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 22 februari 2011 tot weigering van afgifte van een 

visum. 

 

Gezien titel Ibis, 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 E. DE BOEL, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat L. BRACKE, 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 

 

De bestreden beslissing is gemotiveerd als volgt: 

 

“(…) Betrokkene kan zich niet beroepen op de bepalingen van artikel 10 van de wet van 15/12/1980 

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

vreemdelingen, gewijzigd door de wet van 15/09/2006; 

 

Over wegende dat in overeenstemming met artikel 27 van het wetboek van Internationaal Privaatrecht 

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

op enige procedure indien haar rechtsgeldigheid wordt vast gesteld overeenkomstig het krachtens deze 

wet toepasselijk recht, en indien ze voldoet aan de voorwaarden van artikel 21 en artikel 18 
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(wetsontduiking) van het wetboek van internationaal privaatrecht. De akte moet voldoen aan de 

noodzakelijke voorwaarden voor haar authenticiteit volgens de staat waarin de akte werd opgesteld; 

 

Overwegende dat artikel 21 de openbare orde-exceptie bedoelt en het mogelijk maakt om een bepaling 

van het buitenlands recht te weigeren voor zover zij tot een resultaat zou leiden dat kennelijk 

onverenigbaar is met de openbare orde; 

 

Overwegende dat krachtens artikel 30 van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht een buiten-

landse authentieke akte moet worden gelegaliseerd om in België geheel of bij uittreksel, in origineel of 

bij afschrift, te worden voorgelegd; 

 

Overwegende dat Afghanistan geen ondertekenaar is van de Overeenkomst betreffende de afgifte van 

bepaalde uittreksels uit akten van de burgerlijke stand bestemd voor het buitenland, onderteken d in 

Parijs op 27 september 1956, of van de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels 

uit de akten van de burgerlijke stand, ondertekend in Wenen op 8 september 1976; 

 

Overwegende dat de voorgelegde huwelijksakte een vals document betreft. Ter verificatie heeft de 

Ambassade van België te Islamabad de voorgelegde akte overgemaakt aan de Ambassade van 

Afghanistan in Islamabad. De Ambassade van Afghanistan te Islamabad heeft bevestigd dat het 

document vals is. 

 

Overwegende dat de voorgelegde huwelijksakte dan ook niet gelegaliseerd werd door de Ambassade 

van België te Islamabad; 

 

Niettegenstaande betrokkene op basis van de voorgelegde valse huwelijksakte wil aantonen dat hij 

reeds sinds 1992 is gehuwd met (M.H.), blijkt daarenboven uit het interview dat hij slechts een zeer 

beperkte kennis heeft van de personalia van (M.H.). Hij betoont geen enkele interesse voor de kinderen 

die hij met deze vrouw zou hebben en kent nauwelijks hun namen of leeftijd; 

 

Overwegende de opmerkingen en de bevindingen van de Ambassade van België te Islamabad; 

 

Overwegende dat de erkenning van dit huwelijk zou leiden tot een resultaat dat kennelijk onverenigbaar 

is met de Belgische Internationale openbare orde (art. 21 van het wetboek van internationaal 

privaatrecht); 

 

De visumaanvraag wordt derhalve geweigerd.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert een enig middel aan dat luidt als volgt: 

 

“De weigeringsbeslissing is ongemotiveerd, vermits in het geheel niet wordt medegedeeld op grond 

waarvan wordt geoordeeld dat de voorgelegde huwelijksakte vals zou zijn. Zulks maakt het verzoeker 

totaal onmogelijk om te reageren, en eventueel aan te tonen dat de conclusie in kwestie onjuist is, en 

dat het document wel degelijk echt is. De weigeringsbeslissing is evenmin gemotiveerd, vermits zij 

gesteund is op een onjuiste motivering. Immers: verzoeker is wel degelijk gehuwd met (M.H.), hetgeen 

blijkt uit de voorgelegde huwelijksakte, maar ook uit de geboorteakte, uit de foto’s, genomen tijdens het 

bruiloftsfeest, en uit het uittreksel uit het bevolkingsregister van de stad Antwerpen, district Merksem, 

“samenstelling van het gezin”, waaruit blijkt dat Mevrouw (M.H.) wel degelijk met verzoeker is gehuwd, 

en dat dit huwelijk in België reeds is erkend. Verzoeker leeft reeds sinds 9 jaar gescheiden van zijn 

echtgenote en zijn kinderen, die hij al die tijd niet heeft gezien, tengevolge van feiten buiten zijn en hun 

wil, en die ertoe hebben geleid dat zijn echtgenote en kinderen in België een verblijfsvergunning hebben 

gekregen, terwijl hun echtgenoot, respectievelijk vader, in Afghanistan is achtergebleven. De zuiver 

subjectieve indrukken die de Ambassade van België te Islamabad uit het interview met verzoeker heeft 

getroffen is dan ook ten zeerste onvoldoende, vermits zij ook onjuist is, om als basis te kunnen dienen 

voor de weigeringsbeslissing.” 

 

2.2. Verzoeker betoogt dat niet wordt gemotiveerd waarom de voorgelegde huwelijksakte vals is. 

Daardoor kan hij niet reageren om eventueel aan te tonen dat conclusie in kwestie onjuist is. Bovendien 

zou de motivering onjuist zijn omdat hij wel degelijk gehuwd is en het huwelijk in België werd erkend. 
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Het interview zou onvoldoende zijn en onjuist waardoor het niet kan dienen als basis voor de bestreden 

beslissing. 

 

Indien verzoeker zich wenst te beroepen op het huwelijk met de in België verblijvende M.H., zal hij zich 

moeten wenden tot de bevoegde rechtbank om de huwelijksakte te laten erkennen. Uit de bestreden 

beslissing blijkt immers dat het huwelijk waarop verzoeker zich beroept niet wordt erkend door de 

verwerende partij. De eventuele overschrijving van een akte in de registers van de burgerlijke stand is 

slechts een formaliteit, die zonder invloed is op de geldigheid van de voorliggende akte. Artikel 27, § 1 

van het wetboek internationaal privaat recht stelt 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. Artikel 24 is van toepassing ingeval de 

overheid weigert de geldigheid van de akte te erkennen. Verzoeker kan beroep instellen bij de 

Rechtbank van Eerste Aanleg, onverminderd artikel 121, overeenkomstig de procedure bedoeld in 

artikel 23. Daar het huwelijk bepalend is voor de staat van personen kan een betwisting die betrekking 

heeft op het al dan niet erkennen van de huwelijkse staat enkel worden beslecht door de Rechtbank van 

Eerste Aanleg. Het komt dienvolgens de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet toe een oordeel te 

vellen omtrent de staat van personen, bij gebrek aan rechtsmacht.  

De reden waarom de huwelijksakte niet wordt erkend, is omdat de Ambassade van Islamabad heeft 

vastgesteld dat ze vals is. Verzoeker kan de niet-erkenning en de redenen die tot deze niet-erkenning 

hebben geleid aanvechten voor de bevoegde rechtbank. Bovendien legt de raadsman van verzoeker ter 

terechtzitting een huwelijksakte neer, waarvan hij stelt dat deze niet vals is. 

Het motief aangaande de zeer beperkte kennis van verzoeker van de personalia van M.H. is overtollig, 

aangezien het motief over de niet-erkenning van het huwelijk alleen de bestreden beslissing kan dragen. 

Het bestaan van het recht op een visum gezinshereniging is afhankelijk van de erkenning van het 

ingeroepen huwelijk. Nu het huwelijk niet werd erkend, werd het visum gezinshereniging niet op 

kennelijk onredelijke wijze geweigerd.  

 

Het enig 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 eenendertig mei tweeduizend en elf door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. MILOJKOWIC 

 


