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 nr. 72 457 van 22 december 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, thans de staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke 

Integratie 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 20 oktober 2011 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 19 september 2011 tot weigering van de afgifte van 

een visum gezinshereniging, aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 20 september 2011. 

 

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 beschikking van 25 oktober 2011 houdende de vaststelling van het rolrecht met 

refertenummer REGUL X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 24 november 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

20 december 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

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

voor de verzoekende partij en van advocaat D. VAN DER BEKEN, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, treedt op 11 januari 2009 in Pakistan in 

het huwelijk met de heer F. K., van Britse nationaliteit. 

 

Op 10 september 2009 dient verzoeksters echtgenoot een aanvraag in van een verklaring van 

inschrijving als EU-burger, als zelfstandige. 
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Op 22 oktober 2009 wordt verzoeksters echtgenoot in het bezit gesteld van een verklaring van 

inschrijving als EU-burger (E-kaart). 

 

Op 10 december 2009 dient verzoekster samen met haar zeven kinderen bij de Belgische ambassade 

te Islamabad in Pakistan een aanvraag in voor een visum gezinshereniging, teneinde zich bij haar 

echtgenoot in België te kunnen voegen. 

 

Op 23 augustus 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissingen tot weigering van de afgifte van de gevraagde visa. 

 

Op 14 oktober 2010 dient verzoekster samen met haar zeven kinderen bij de Belgische ambassade te 

Islamabad in Pakistan een tweede aanvraag in voor een visum gezinshereniging, teneinde zich bij haar 

echtgenoot in België te kunnen voegen. 

 

Op 19 april 2011 wordt de beslissing genomen tot uitstel van beslissing wegens administratief 

onderzoek. 

 

Op 19 april 2011 vraagt de Dienst Vreemdelingenzaken advies aan de procureur des Konings te 

Antwerpen met betrekking tot de geldigheid van verzoeksters huwelijk. 

 

Op 13 juli 2011 wordt verzoeksters echtgenoot in België gehoord. 

 

Op 17 augustus 2011 verleent de procureur des Konings van Antwerpen een negatief advies inzake de 

aflevering van een visum gezinshereniging en meent dat er voldoende elementen aanwezig zijn die 

wijzen op een schijnhuwelijk. 

 

Op 19 september 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing tot weigering van de afgifte van de gevraagde visa. Dit is de bestreden beslissing, waarvan 

de motieven luiden als volgt: 

 

“(…) 

Op 14/10/2010 werden via de Belgische diplomatieke post in Islamabad visumaanvragen 

gezinshereniging ingediend op naam van K. Z., geboren op 01/01/1966 en haar zeven kinderen S. 

J., S. A. G., S. N., S. S., S. S., S. W. en S. A. , allen van Pakistaanse nationaliteit om 

respectievelijk hun echtgenoot en stiefvader in België, K. F., geboren op 01/01/1968, van Britse 

nationaliteit, te vervoegen;  

Ter staving van deze visumaanvraag werd een huwelijksakte voorgelegd, waaruit blijkt dat betrokkenen 

op 11/01//2009 in Pakistan in het huwelijk getreden zijn.  

Overwegende dat artikel 27 van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht stelt dat een buitenlandse 

authentieke akte in België erkend wordt zonder dat een beroep moet worden gedaan op enige procedure indien 

haar rechtsgeldigheid wordt vastgesteld krachtens deze wet toepasselijk recht, en meer bepaald met inachtneming 

van de artikelen 18 en 21.  

Overwegende dat artikel 21 bepaalt: 'De toepassing van een bepaling uit het door deze wet aangewezen 

buitenlands recht wordt geweigerd voor zover zij tot een resultaat zou leiden dat kennelijk onverenigbaar is met de 

openbare orde'.  

Overwegende dat volgens artikel 46 van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht de voorwaarden voor 

de geldigheid van het huwelijk voor elk van de echtgenoten bepaald worden door het recht van de staat 

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

Overwegende echter dat art. 146 bis van het Burgerlijk Wetboek een bepaling van openbare orde is en 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 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.  

Overwegende dat uit het administratieve dossier bij de Dienst Vreemdelingenzaken de volgende elementen aan het 

licht gekomen zijn:  

- De heer K. vestigde zich in 2009 als Brits onderdaan in België mogelijk met de Belgiëroute als doel.  

- Mevrouw K. was eerder gehuwd met de heer S. M., deze overleed op 01/01/2008.  

- Uit het eerste huwelijk van mevrouw K. werden zeven kinderen geboren.  

- Een jaar na het overlijden van haar eerste echtgenoot trad mevrouw in het huwelijk met de heer K..  

- We kunnen het eerder opmerkelijk noemen dat moslim man huwt met een oudere vrouw met zeven kinderen.  - - 

De heer K. stelde een verklaring op waarin hij stelt uit medelijden met mevrouw gehuwd te zijn.  
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Overwegende dat op de Belgische diplomatieke post in Islamabad een interview schijnhuwelijk werd afgenomen van 

de visumaanvrager. Hieruit is het volgende gebleken:  

- Betrokkenen zouden elkaar voor het eerst ontmoet hebben ter gelegenheid van het huwelijk.  

- Beide vaders van betrokkenen zouden vrienden zijn en zij zouden het huwelijk geregeld hebben. 

Nochtans verklaart mevrouw dat haar schoonouders overleden zouden zijn.  

- Betrokkenen zouden geen tijd samen hebben doorgebracht en mevrouw kan dan ook weinig persoonlijke informatie 

omtrent haar echtgenoot verstrekken.  

- Betrokkenen zouden geen groot feest gehouden hebben gezien het een tweede huwelijk was.  

- Er zouden geen cadeaus uitgewisseld zijn.  

- De Belgische diplomatieke post verstrekt een negatief advies met betrekking tot dit dossier.  

Betrokkenen zouden elkaar niet goed kennen.  

Overwegende dat op basis van hoger vermelde elementen de Dienst Vreemdelingenzaken op 19/04/20011 een 

schrijven richtte ter attentie van de Procureur des Konings te Antwerpen met de vraag advies te verlenen met 

betrekking tot de geldigheid van dit in het buitenland afgesloten huwelijk;  

Uit het advies van het parket van de procureur des Konings is het volgende gebleken:  

Belgiëroute: Mijnheer heeft gedurende meer dan 10 jaar in Groot-Brittannië gewoon, doch is in september 2009, 

enkele maanden na zijn huwelijk met mevrouw, in België komen wonen. Mijnheer haalt als reden aan dat hij bij 

een vriend op vakantie is gekomen in België, dat hij het hier zo aangenaam vond en hier vrienden had en dat hij 

hier dan komen wonen is. Dit komt redelijk ongeloofwaardig over, en het tijdstip van de verhuis doet vermoeden dat 

hij hier komen wonen is omdat de wetgeving inzake toegang en verblijf op het grondgebied soepeler is.  

Tegenstrijdigheden/onwetendheid over elkaars personalia:  

“Mevrouw verklaart dat mijnheer geen broers of zussen heeft. Mijnheer verklaart dat hij mevrouw heeft ontmoet 

omdat ze naast zijn zus woonachtig is.  

“ Mevrouw zegt dat ze elkaar ontmoet hebben doordat hun vaders vrienden zijn en de ontmoeting 

geregeld hadden. De vader van mijnheer is evenwel reeds overleden. Mijnheer stelt mevrouw ontmoet te hebben 

omdat ze samen met haar eerste echtgenoot en haar kinderen inwoonde bij haar ouders, die de buren van de 

zus van mijnheer betreffen.  

“ Mevrouw verklaart dat mijnheer voor hun ontmoeting nooit in Pakistan geweest is. Mijnheer stelt 

dat hij regelmatig bij zijn zus op bezoek ging, en mevrouw goed kende. Na het overlijden van mevrouw haar 

eerste echtgenoot is hij een aantal keren op bezoek geweest bij mevrouw, en heeft meerdere malen de gelegenheid 

gehad om met haar te spreken over een eventueel huwelijk, zo stelt mijnheer.  

“ Mevrouw stelt dat er slechts een klein huwelijksfeest was, aangezien dit haar tweede 

huwelijk betrof. Mijnheer stelt dat er slechts een klein huwelijksfeest was omdat het huwelijk zo kort op het 

overlijden van mevrouw haar eerste man volgde, en er eigenlijk nog een rouwperiode pas. Uit respect naar de 

kinderen toe is het huwelijksfeest dan bescheiden gebleven.  

“ Mevrouw weet niet wanneer haar echtgenoot geboren is.  

“ Mijnheer stelt dat er geen voorstelling geweest is in de familie aangezien hij de familie reeds 

kende van tijdens zijn bezoeken aan zijn zus. Mevrouw stelt dat er wel een officiële voorstelling in de familie was.  

Niet naleving huwelijkstradities: Er vond geen verlovingsfeest plaats. Er was slechts een klein huwelijksfeest. Partijen 

geven hiervoor verschillende redenen.  

Mevrouw stelt dat mijnheer na het huwelijk nog één keer op bezoek kwam. Mijnheer stelt eveneens dat hij na het 

huwelijk nog één keer op bezoek is geweest bij mevrouw, in januari 2010, doch zijn paspoort vertoont nog 

stempels van Pakistan voor de periode van 4 november 2010 tot 17 december 2010. Dit impliceert dat mijnheer nog 

eens naar Pakistan geweest is, maar toen niet de moeite heeft genomen om mevrouw te bezoeken.  

Op basis van het geheel van hoger vermelde elementen is de conclusie van de procureur des Konings te 

Antwerpen dat er in casu voldoende elementen voorhanden zijn die duiden op het feit dat de ware reden 

van dit huwelijk er in hoofde van minstens één van de partijen niet in bestaat een duurzame 

levensgemeenschap te stichten, doch enkel tot doel heeft het verstrekken van een verblijfsrechtelijk voordeel 

voor de vrouw en haar kinderen op basis van haar status als echtgenote. 

Het parket verleent in dit opzicht dan ook negatief advies wat betreft de afgifte van het visum gezinshereniging 

voor mevrouw en haar kinderen. 

Betrokkenen kunnen zich bijgevolg niet beroepen op de richtlijnen van art. 40bis 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 25/04/2007, van kracht geworden op 1 juni 2008; 

De visumaanvragen gezinshereniging worden geweigerd. 

(…)” 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1 Verzoekster voert een eerste middel aan dat luidt als volgt: 
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“Eerste middel : Schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de formele 

motivatie van de administratieve handelingen en artikel 62 van de Wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen (verder Vreemdelingenwet genoemd) 

De bestreden beslissing wordt gemotiveerd als volgt: 

(…) 

De bestreden beslissing bevat aldus een verwijzing naar de artikelen 21 en, 27 en 46 van het WIPR, 

alsook naar artikel 146 bis van het B.W.. 

Verder wordt verwezen naar een aantal elementen uit het administratieve dossier bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken alsook naar een advies van het parket van de procureur des Konings. 

De bestreden beslissing bevat evenwel geen motivering waarom de visumaanvraag van verzoekster 

wordt afgewezen. 

Men verwijst naar het advies van het parket waarin de procureur des Konings concludeert dat 

voldoende elementen voorhanden zijn om te besluiten dat het in casu om een schijnhuwelijk zou gaan, 

doch op geen enkel ogenblik vermeldt de bestreden beslissing dat de dienst vreemdelingenzaken het 

advies van de procureur des Konings tot de zijne maakt en waarom. 

Een beslissing die enkel verwijst naar de inhoud van een aantal wetsbepalingen, evenals naar een 

verleend advies zonder te vermelden waarom dit advies dient gevolgd te worden voldoet niet aan de 

motiveringsplicht van de wet van 29 juli 1991. 

Doordat de dienst vreemdelingenzaken niet beslist tot de weigering om het huwelijk gesloten door 

verzoeker te erkennen ontneemt men verzoekster bovendien de mogelijkheid om beroep aan te tekenen 

tegen deze beslissing bij de Rechtbank van Eerste Aanleg zoals voorzien 27 WIPR. 

Voor zover Uw Raad van oordeel zou zijn dat de verwijzing naar elementen uit het administratieve 

dossier bij de Dienst Vreemdelingenzaken en naar een advies van de procureur des Konings afdoend 

zou zijn als motivering in de zin van de wet van 29 juli 1991 wenst verzoekster deze argumenten als 

volgt te weerleggen: 

Verzoekster en de heer K. wensen wel degelijk een duurzame levensgemeenschap tot stand te 

brengen. 

Verzoeksters vorige echtgenoot, met wie ze zeven kinderen had, overleed op 01 januari 2008. 

Verzoekster huwde de heer K. in januari 2009. Hun huwelijksakte werd geregistreerd op 11 januari 2009 

(stuk 3). Ook uit het paspoort van mevrouw K. blijkt dat ze met de heer K. gehuwd is (stuk 4). 

Het argument dat beiden mekaar voor het eerst op het huwelijk ontmoet hebben, is onjuist. Indien 

verzoekster dit op het interview in Islamabad verklaard heeft, moet dit rusten op een misverstand of 

problemen bij de vertaling. 

Vader van verzoekster kent de heer K. immers minstens 15 jaar. De heer K. is een goede vriend van 

verzoekster en haar familie. Ook kende de heer K. verzoeksters overleden echtgenoot (stuk 7). 

De heer K. verhuisde einde jaren ‘90 naar Groot-Britannië. De vriendschapsband die de familie van 

verzoekster, verzoekster inclusief, met de heer K. onderhield, werd niet verbroken door zijn vertrek naar 

het buitenland. Ook wanneer hij in Groot-Brittanië was, informeerde hij via de telefoon naar hoe het met 

verzoekster ging. Bovendien had de heer K. de gewoonte om ongeveer elke één à twee jaar naar 

Pakistan terug te reizen. Ook tijdens deze bezoeken had hij aangename contacten met de familie K. 

(stuk 7). De overweging dat de heer K. 10 jaar in Groot-Brittanië woonde, kan dus niet als argument 

dienen om de oprechtheid van het huwelijk te ontkrachten. 

Beide families zijn dus al meer dan 15 jaar bevriend en bovendien woont de nicht van de heer K. naast 

verzoekster (die inwoont bij haar vader, een goede vriend van de heer K.). 

Het dient te worden opgemerkt dat de heer K. zijn nicht aanspreekt met ‘zus’. Het is aldaar immers de 

gewoonte dat personen voor wie men respect betoont, met deze naam worden aangesproken. De 

opmerking van het parket dat er tegenstrijdigheden in de verklaring van mevrouw K. voorkomen omdat 

zij verklaart dat haar huidige echtgenoot geen zussen heeft, berust dan ook op een misverstand. Het 

gaat inderdaad niet over zijn biologische zus, maar over zijn nicht die door de heer K. met ‘sister’ wordt 

aangesproken. 

Mijnheer K. is tussen 1 en 20 november 2009 (ongeveer twee maanden vóór het huwelijk) nog in 

Karachi geweest (stuk 5). Hij had toen regelmatig contact met zijn toekomstige echtgenote en het 

nakende huwelijk werd in die periode besproken en voorbereid. Dit toont weerom aan dat het niet klopt 

dat beide echtgenoten mekaar nog nooit gezien hadden vóór het huwelijk. 

De heer K. is sinds 2009 in België en heeft de Belgische nationaliteit. De bewering dat de heer K. zich in 

België vestigde met de Belgiëroute als doel, is compleet irrelevant ter argumentering van een 

zogenaamd schijnhuwelijk. 

Mevrouw K. heeft in het interview in Islamabad gezegd dat hun vaders vrienden zijn en dat zij het 

huwelijk geregeld hebben. Ook verklaart ze dat haar schoonouders (de ouders van de heer K.) 
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overleden zijn. Dit laatste is inderdaad correct. Wanneer verzoekster zegt dat hun vaders het huwelijk 

geregeld hebben, zal zij bedoeld hebben dat mede door de vriendschap die hun families met mekaar 

onderhielden, het huwelijk kon doorgaan. Het zijn inderdaad beide families die het huwelijk 

georganiseerd hebben. Het dient te worden opgemerkt dat verzoekster ernstige problemen ondervond 

met het tolken tijdens het interview. Er waren meerdere tolken aanwezig die allen als tussenpersonen 

dienst deden om de boodschappen te vertalen. Dit leidde volgens verzoekster tot verwarring en 

onduidelijkheden. 

Het argument dat verzoekster in haar interview verklaarde dat er geen groot feest is gegeven, kan niet 

dienen ter staving van een zogenaamd schijnhuwelijk. Verzoekster verduidelijkt immers dat dit was 

omwille van het feit dat het om een tweede huwelijk ging. Haar echtgenoot zei dat er een klein feest was 

omdat het huwelijk zo kort op het overlijden van mevrouw haar eerste man volgde en uit respect voor de 

kinderen. De redenen die beide echtgenoten aanhalen, worden door het parket als tegenstrijdigheden 

beschouwd. Dit is echter niet het geval aangezien al de aangehaalde redenen perfect naast elkaar 

kunnen bestaan en geen contradicterende uitspraken betreffen. 

Het gegeven dat verzoekster in het interview te Islamabad verklaarde dat er geen cadeaus zijn 

uitgewisseld, kan niet dienen als staving van een zogenaamd schijnhuwelijk. Bovendien is er wel een 

bruidsschat door de man betaald (stuk 7). Mogelijk heeft verzoekster de vraag niet goed begrepen. 

Het argument van het parket dat de echtgenoten ná het huwelijk nog één keer bij elkaar op bezoek zijn 

geweest, is onjuist (deels berustend op een misverstand). 

Eerst en vooral hebben verzoekster en haar huidige echtgenoot na het huwelijk ongeveer twee 

maanden samengewoond (stuk 7). Mijnheer K. heeft Pakistan inderdaad pas op 6 maart 2009 verlaten, 

ongeveer twee maanden na hun huwelijk (stuk 5). 

In de periode tussen 20 november 2009 en 29 januari 2010 is mijnheer K. terug naar Pakistan gegaan. 

Zoals beiden verklaarden, hebben ze mekaar toen gezien. 

In de periode tussen 4 november 2010 en 17 december 2010 is mijnheer K. weer naar Pakistan gereisd. 

Ook in die periode is hij vaak bij zijn echtgenote geweest. Het feit dat de echtgenoten verklaarden dat hij 

maar één keer naar Pakistan is teruggekomen, berust aldus op een misverstand. Het weze weerom 

opgemerkt dat verzoekster dit verklaarde terwijl ze ernstige moeilijkheden ondervond om de tolk te 

begrijpen. Mijnheer K. verklaarde dit in zijn PV (stuk 7). Hij meent echter dat hij naar de stempel in zijn 

paspoort wees en toen zei dat hij nog een keer in Pakistan was geweest. Hij wist echter niet dat hij ook 

de andere keren dat hij in Pakistan was geweest, moest melden. Hij meende dat de agenten dit zelf 

zouden merken aangezien hij hen zijn paspoort liet zien. 

Midden oktober 2011 is de heer K. weerom naar Pakistan vertrokken om er verzoekster te bezoeken. 

Aangezien de heer K. verzoekster reeds lange tijd kent, weet hij dat zij een goede echtgenote en 

moeder is. Hij respecteert deze vrouw, alsook haar overleden echtgenoot en hun gezamenlijke 

kinderen. Ook verzoekster heeft veel respect voor de heer Khan en waardeert zijn huidige steun ten 

zeerste. 

De stelling uit het administratieve dossier van de Dienst Vreemdelingenzaken als zou het eerder 

opmerkelijk zijn dat een moslimman een oudere vrouw huwt met zeven kinderen, is dan ook onterecht 

en zelfs vernederend. De heer K. is oprecht gelukkig en fier dat hij zijn echtgenote en haar kinderen kan 

ondersteunen. Verzoekster apprecieert dit uiteraard ook ten zeerste. Een leeftijdsverschil van twee jaar 

zoals dat bij verzoekster en haar echtgenoot het geval is, is overigens miniem. 

Het feit dat de heer K. verklaarde uit medelijden te zijn gehuwd, kan niet als argument dienen om het 

huwelijk als een schijngebeurtenis te bestempelen. Het spreekt voor zich dat de heer K. medeleven 

voelde voor mevrouw K. die op een zo jonge leeftijd alleenstaande moeder werd. Naast zijn gevoelens 

van medeleven toont hij ook gevoelens van respect en liefde voor zijn echtgenote. Het geheel van deze 

gevoelens ligt aan de basis van hun huwelijk. 

De echtgenoten hebben wel degelijk de intentie om een duurzame levensgemeenschap te stichten. 

Het feit dat verzoekster langere periodes niet heeft sarnengewoond met haar echtgenoot doet geen 

afbreuk aan hun relatie. 

Hoewel het parket het tegendeel beweert, weten de echtgenoten wel degelijk veel over mekaars 

personalia. Dit blijkt ondermeer uit de PV van verhoor van mijnheer K. (stuk 7). Ook verzoekster weet 

heel wat over haar echtgenoot zijn familie. Of verzoekster al dan niet veel afweet over de persoon van 

haar echtgenoot, blijkt niet uit de motivering van het parket. Er wordt aangehaald dat verzoekster de 

geboortedatum van haar echtgenoot niet weet. Dit argument haalt echter haar intenties om met haar 

echtgenoot een duurzame levensgemeenschap te stichten niet onderuit. 

Verzoekster en haar echtgenoot telefoneren elkaar meerdere keren per dag. Uit de stukken blijkt dat 

mijnheer K. verzoekster erg vaak belt op het nummer (…), met name 217 keer in augustus 2011, 213 

keer in september 2011 en 53 keer in oktober 2011 (stuk 8). Dat dit wel degelijk het telefoonnummer 

van verzoekster is, blijkt overigens uit de gegevens van verzoekster die worden aangetroffen op de 

bewijzen van de geldtransfers (stuk 9 d. 9 e, 9 f en 9h). 
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Ook het telefoonnummer (…) behoort toe aan verzoekster, ook op dit nummer belt de heer K. haar zeer 

regelmatig, namelijk 105 keer in augustus 2011, 90 keer in september 2011 en 34 keer in oktober 2011 

(stuk 8). Beide nummers worden vaak net vóór of achter elkaar gebeld. Met andere woorden, indien hij 

zijn echtgenote op het ene nummer niet kan bereiken, dan probeert hij geregeld op het andere nummer 

en omgekeerd (stuk 8). 

De echtgenoot van verzoekster maakt bovendien vanaf het sluiten van hun huwelijk geld over aan zijn 

echtgenote teneinde verzoekster en haar kinderen financieel te onderhouden. Dit doet hij meerdere 

malen per jaar. Voor het jaar 2011 kwam het totaalbedrag van de gedane transfers overeen met 

ongeveer 4300 euro (stuk 9). Dit toont aan dat het werkelijk de bedoeling is van de heer K. om zijn 

echtgenote en haar kinderen steun en bijstand te verlenen als een goede echtgenoot. Ook in de 

toekomst wil hij dit blijven doen en zijn financiële situatie laat hem dit toe aangezien de heer K. een 

succesvolle onderneming heeft (stuk 7 en 10). 

Uit al het voorgaande blijkt duidelijk dat het verzoekster en haar echtgenoot niet om de verblijfspapieren 

te doen is, maar dat zij werkelijk met elkaar samen willen zijn. 

De argumenten afkomstig van het parket en afkomstig uit het administratieve dossier bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken die door de beslissing tot weigering van de visumaanvraag worden overgenomen 

zonder te motiveren waarom die gevolgd moeten worden, volstaan niet om de afgifte van het visum te 

weigeren. 

De bestreden beslissing schendt dan ook op formele en materiële wijze de uitdrukkelijke 

motiveringsplicht zoals deze opgenomen in de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende 

de formele motivatie van de administratieve handelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet.” 

 

2.1.2 In de nota met opmerkingen repliceert de verwerende partij dat alleszins is voldaan aan het doel 

van de formele motiveringsplicht. Volgens de verwerende partij geeft de bestreden bestuurshandeling 

immers duidelijk de feitelijke en juridische grondslag aan op grond waarvan de beslissing is genomen.  

Verzoekster geeft bovendien blijk kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing, 

nu zij deze in de toelichting van het eerste middel aan inhoudelijke kritiek onderwerpt. 

 

De verwerende partij benadrukt vervolgens dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de 

Raad) geen rechtsmacht heeft 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. De verwerende partij onderlijnt dat de Raad tevens geen 

kennis kan 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 verwerende partij stelt dat de bestreden beslissing enerzijds is opgebouwd uit de niet-erkenning van 

het huwelijk gesloten tussen verzoekster en de heer F. K. en anderzijds uit de niet-afgifte van een visum 

gezinshereniging aangezien verzoekster zich niet kan beroepen op de toepassing van artikel 40bis 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). Volgens de verwerende partij 

argumenteert verzoekster in hoofdzaak dat haar huwelijk wel degelijk rechtsgeldig werd afgesloten en 

dat zij en haar echtgenoot wel degelijk de oprechte intentie hebben om een huwelijksleven te leiden. 

 

Verwijzend naar artikel 27, § 1, eerste lid van het Wetboek Internationaal Privaatrecht (hierna: het 

WIPR), vervolgt de verwerende partij dat zij wel degelijk bevoegd is om het huwelijk waarop verzoekster 

zich beroept om een visum aan te vragen te toetsen en, na een onderzoek van de omstandigheden die 

het huwelijk van verzoekster kenmerken, te 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. De verwerende partij merkt op dat indien verzoekster het niet eens is met de 

gevolgtrekking in de bestreden beslissing dat de erkenning van het huwelijk zou leiden tot een resultaat 

dat kennelijk onverenigbaar is met de Belgische internationale openbare orde, zij zich dient te wenden 

tot de burgerlijke rechtbank. Volgens de verwerende partij kan verzoekster niet dienstig voorhouden dat 

haar recht op toegang tot de rechtbank van eerste aanleg ontnomen zou zijn. 

 

De verwerende partij laat ten slotte gelden dat in het advies van de procureur des Konings van 

Antwerpen d.d. 17 augustus 2011 werd gesteld dat er voldoende elementen aanwezig zijn die wijzen op 

een schijnhuwelijk. Volgens de verwerende partij verwijst de bestreden beslissing uitdrukkelijk naar deze 

raadgeving en kon niet anders dan te worden besloten dat de erkenning van het huwelijk zou leiden tot 

een resultaat dat kennelijk onverenigbaar is met de openbare orde.  Het feit dat niet gemotiveerd werd 

waarom niet afgeweken kon worden van dit advies is niet voldoende om een schending van de 

motiveringsplicht aan te tonen. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 

 

2.1.3 De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door artikel 62 van de vreemdelingenwet 

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

bestuurshandelingen heeft tot doel de burger in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid de bestreden beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er 

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten 

de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

bestuurshandeling 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 bestuurshandeling geeft duidelijk het determinerend motief aan op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt immers verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, met 

name artikel 40bis van de vreemdelingenwet.  Tevens bevat de bestreden beslissing een motivering in 

feite, namelijk dat het huwelijk van verzoekster met de heer F. K. niet wordt erkend aangezien het 

kennelijk niet gericht is op het tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap en dat daarom 

geen visum kan worden toegekend op basis van artikel 40bis van de vreemdelingenwet. Verzoekster 

maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke 

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

voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

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 Raad stelt vast dat verzoekster de motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden 

beslissing kent nu zij deze in een eerste middel aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt. Het doel van 

de uitdrukkelijke motiveringsplicht is in casu voldaan; het middel dient derhalve vanuit het oogpunt van 

de materiële motiveringsplicht te worden behandeld. Bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van 

die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 

bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag 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 gekomen. 

 

In het middel betoogt verzoekster dat de in de bestreden beslissing opgenomen motieven niet afdoende 

zijn en dat zij wel degelijk een duurzame levensgemeenschap tot stand wenst te brengen met haar 

echtgenoot. Verzoekster zet onder meer uiteen dat zij en de heer F. K. elkaar reeds geruime tijd 

kennen, dat ze regelmatig contact onderhouden met elkaar, dat ze na het huwelijk ongeveer twee 

maanden hebben samengewoond, dat haar echtgenoot in 2009 en 2010 verschillende keren naar 

Pakistan is gereisd om verzoekster te bezoeken, dat hij haar en haar kinderen financiële steun en 

bijstand verleent, dat het verzoekster niet om de verblijfspapieren te doen is en dat de in de bestreden 

beslissing weergegeven argumenten derhalve niet volstaan om de afgifte van het visum te weigeren. 

 

In zoverre het de bedoeling van verzoekster lijkt te zijn om aan de Raad te vragen om de weigering tot 

erkenning van het buitenlands huwelijk te onderzoeken, dient te worden gewezen op artikel 39/1 van de 

vreemdelingenwet dat de rechtsmacht van de Raad bepaalt. 

 

De Raad is een administratief rechtscollege 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 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). 
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De wetgever heeft gebruikgemaakt 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. 

 

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 

(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. 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 (RvV 2 maart 2010, nr. 39 684; RvV 2 maart 2010, nr. 39 685). 

 

In het middel voert verzoekster in essentie aan dat de verwerende partij geheel ten onrechte de 

beslissing tot weigering van de afgifte van het gevraagde visum heeft genomen. Volgens verzoekster 

werd haar huwelijk met de heer F. K. immers rechtsgeldig afgesloten en wenst zij wel degelijk een 

duurzame levensgemeenschap tot stand te brengen met haar echtgenoot. Verzoekster stelt verder dat 

de in het advies van de procureur des Konings van Antwerpen vermelde gegevens en aanwijzingen niet 

bewijskrachtig genoeg zijn om te besluiten tot een schijnhuwelijk. De Raad merkt op dat verzoeksters 

eerste middel er volledig op is gericht aan te tonen dat de motieven van de bestreden beslissing 
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steunen op onvolledige en onjuiste feiten zodat de huwelijksakte diende te worden erkend en het 

onredelijk was het gevraagde visum te weigeren. 

 

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 staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid onterecht 

verzoeksters huwelijk als in strijd met de openbare orde heeft verklaard daar in hoofde van verzoekster 

het doel het verwerven van een verblijfsrecht in België betreft, 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 staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid beslist om met toepassing van de 

bepalingen van het WIPR en het Burgerlijk Wetboek (hierna: 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 (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. 

 

Daarenboven stelt de Raad op basis van de bestreden beslissing vast dat de weigering tot afgifte van 

het visum gezinshereniging steunt op de vaststelling dat het huwelijk niet gericht is op het stichten van 

een duurzame levensgemeenschap, maar dat het een schijnhuwelijk betreft. Gelet op het hierboven 

gestelde volstaat te dezen de vaststelling dat de beslissing de juridische en feitelijke overwegingen 

bevat waarop ze gesteund is en dat het niet kennelijk onredelijk voorkomt om op basis van het geheel 

van de gedane vaststellingen, het visum gezinshereniging te weigeren. 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, doch een schijnhuwelijk 

betreft. De Raad wijst erop dat uit de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris in deze kwestie het advies ingewonnen heeft van het parket van de procureur des 

Konings te Antwerpen dat op basis van de elementen overgemaakt door de Dienst Vreemdelingenzaken 

en het gevoerde politieonderzoek in België besluit dat het huwelijk niet gericht is op het stichten van een 

duurzame levensgemeenschap en dat het een schijnhuwelijk betreft. Het betrokken advies bevindt zich 

in het administratief dossier. Op basis van het geheel van de elementen uit het administratief dossier, 

alsook het advies van de procureur des Konings, kon de gemachtigde van de staatssecretaris op 

redelijke wijze besluiten dat verzoeksters huwelijk niet gericht is op het totstandbrengen van een 

duurzame levensgemeenschap. 

 

De Raad stelt verder vast dat verzoekster zich in het eerste middel beperkt tot het uiten van kritiek op de 

bevindingen en gevolgtrekkingen van de gemachtigde van de staatssecretaris. Verzoekster tracht in het 

verzoekschrift een aantal elementen te weerleggen die volgens de verwerende partij wijzen op een 

schijnhuwelijk en probeert met deze uitvoerige feitelijke uiteenzetting aan te tonen dat haar huwelijk met 

de heer F. K. gericht is op het totstandbrengen van een duurzame levensgemeenschap.   

 

Het feit dat verzoekster het niet eens is met de gevolgtrekkingen van de gemachtigde van de 

staatssecretaris volstaat evenwel niet om de motieven te weerleggen. De gemachtigde van de 

staatssecretaris is in casu alle pertinente gegevens nagegaan die hij noodzakelijk acht om zijn 

beslissing te kunnen nemen. Uit de opsomming van de verschillende elementen in de bestreden 

beslissing blijkt dat door verwerende partij duidelijk wordt aangegeven waarom zij de mening is 

toegedaan dat het huwelijk van verzoekster niet gericht is op het totstandbrengen van een duurzame 

levensgemeenschap en waarom het visum gezinshereniging van verzoekster dient te worden 

geweigerd.  De Raad acht het niet kennelijk onredelijk dat de verwerende partij dit afleidt uit het geheel 
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van de opgesomde elementen. Verzoekster betwist deze gegevens niet, doch poogt er een 

verantwoording, een verklaring of bijkomende uitleg voor te geven. Verzoekster toont niet aan dat de 

motieven van de bestreden beslissing steunen op een niet correcte feitenvinding, noch toont 

verzoekster hiermee aan dat de gemachtigde van de staatssecretaris kennelijk onredelijk te werk is 

gegaan toen hij op grond van het geheel van de in de bestreden beslissing vastgestelde gegevens tot 

het besluit kwam dat het huwelijk van verzoekster niet gericht is op het totstandbrengen van een 

duurzame levensgemeenschap. In het raam van een marginale toetsing wordt de aangeklaagde 

onwettigheid immers slechts dan gesanctioneerd wanneer daarover geen redelijke twijfel kan bestaan, 

met andere woorden wanneer de beslissing manifest onredelijk is, wat in casu niet het geval is. 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 zijn 

bevoegdheid behoort. 

 

In de mate waarin verzoekster in huidige stand van de procedure verscheidene stukken voorlegt die niet 

terug te vinden zijn in het administratief dossier, merkt de Raad op dat de regelmatigheid van een 

administratieve beslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur 

ten tijde van het nemen van de beslissing kon beschikken om deze te nemen (RvS 23 september 2002, 

nr. 110.548 en vaste rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen).  De Raad zou zijn 

bevoegdheid overschrijden door bij zijn wettigheidstoetsing rekening te houden met gegevens die 

dateren van na de bestreden beslissing (RvS 18 juni 2009, nr. 194 395) of met gegevens waarvan het 

bestuur op het ogenblik van de bestreden beslissing geen kennis had.  

 

Bovendien herhaalt de Raad dat in zoverre verzoekster met haar uiteenzetting in haar verzoekschrift en 

het bijbrengen van deze nieuwe stukken tracht een nieuwe beoordeling van haar visumaanvraag te 

verkrijgen, wanneer hij als annulatierechter een administratieve beslissing aan de wet toetst, hij niet 

optreedt als rechter in hoger beroep die op aanvraag van de rechtzoekende de ware toedracht van de 

feiten gaat beoordelen.  Hij onderzoekt enkel of de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- 

en asielbeleid in redelijkheid is kunnen komen tot de door hem gedane vaststelling van feiten en of er in 

het dossier geen gegevens voorhanden zijn welke met die vaststelling onverenigbaar zijn.  In het kader 

van een marginale toetsing wordt de aangeklaagde onwettigheid slechts dan gesanctioneerd wanneer 

daarover geen redelijke twijfel kan bestaan, m.a.w. wanneer de beslissing kennelijk onredelijk is. 

 

De schending van de materiële motiveringsplicht kan niet worden aangenomen. 

 

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

 

2.2.1 Verzoekster voert een tweede middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Tweede middel : Schending van artikel 40ter Vreemdelingenwet 

Verzoekster heeft recht op een verblijf in België op basis van haar huwelijk met de heer K.. 

De uiteenzetting onder het eerste middel toont aan dat verzoekster en haar echtgenoot wel degelijk de 

intentie hebben om samen een duurzame levensgemeenschap te stichten. 

Het weigeren van een visum gezinshereniging is dan ook in strijd met artikel 40ter Vreemdelingenwet. 

De bestreden beslissing dient dan ook vernietigd te worden;” 

 

2.2.2 In de nota met opmerkingen repliceert de verwerende partij dat in het eerste middel reeds uitvoerig 

werd uiteengezet waarom verzoekster zich niet dienstig kan beroepen op artikel 40bis van de 

vreemdelingenwet. Volgens de verwerende partij werd aangaande verzoeksters huwelijk met de heer F. 

K. geoordeeld dat dit in hoofde van minstens een van de partijen er niet in bestaat een duurzame 

levensgemeenschap te stichten. 

 

De verwerende partij merkt verder op dat verzoekster niet uiteenzet op welke wijze artikel 40ter van de 

vreemdelingenwet zou zijn geschonden. 

 

De verwerende partij besluit dat het tweede middel ongegrond is. 

 

2.2.3 In het middel voert verzoekster de schending aan van artikel 40ter van de vreemdelingenwet. De 

Raad merkt dienaangaande op dat de bestreden beslissing niet is genomen op grond van artikel 40ter 

van de vreemdelingenwet doch wel in toepassing van artikel 40bis van de vreemdelingenwet. Voor 

zover verzoekster een materiële vergissing heeft begaan en in casu zou doelen op artikel 40bis van de 
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vreemdelingenwet, wijst de Raad erop dat voornoemde bepaling stipuleert dat familieleden van een 

burger van de Unie die zich bij deze onderdaan voegen, kunnen genieten van de verblijfsregeling die 

vervat is in Titel II, Hoofdstuk I van de vreemdelingenwet. 

 

Aangezien het huwelijk van verzoekster met de heer F. K. volgens de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid geen aanleiding kan geven tot gezinshereniging en daar 

verzoekster niet aantoont dat het bevoegde rechtscollege zou hebben geoordeeld dat de niet-erkenning 

van het huwelijk onterecht gebeurde, kan zij echter niet beschouwd worden als een familielid van een 

burger van de Unie en is artikel 40bis van de vreemdelingenwet in voorliggend geval niet van 

toepassing. Een schending van artikel 40bis van de vreemdelingenwet wordt dan ook niet aangetoond. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig december tweeduizend en elf 

door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


