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 nr. 200 651 van 2 maart 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. SCHILLEBEEKS 

Collegelaan 14/3 

3600 GENK 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Joegoslavische nationaliteit te zijn, op 

24 augustus 2017 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 

27 juli 2017 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

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. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 4 januari 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 februari 2018. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat K. SCHILLEBEEKS 

verschijnt voor de verzoekende partij, en van advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaat E. 

MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekende partij dient op 30 januari 2017 een aanvraag van een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie in.  

 

1.2. Op 27 juli 2017 wordt beslist tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om 

het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 
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“In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid 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 van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 30.01.2017 werd 

ingediend door: 

(..) 

+ kinderen: 

(..) 

om de volgende reden geweigerd: 

De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie of van een ander 

familielid van een burger van de Unie. 

Op 30.01.2017 werd op basis van artikel 40 van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, een aanvraag tot vestiging ingediend door 

mvr. S.A. (..), geboren op 26.09.1980 te Debar (Macedonië; Voorm. Joegoslavische Rep.). 

Deze aanvraag werd ingediend op grond van een huwelijk dat werd afgesloten op 8.11.2016 met dhr. S. 

W. S.(..), geboren op 14.10.1962. 

Als bewijs van dit huwelijk werd een huwelijksakte voorgelegd, opgesteld te Macedonië. 

Op 30.01.2017 werd een bijlage 19ter en een attest van immatriculatie afgeleverd. 

Overwegende dat meneer de procureur des Konings S. Supply in zijn schrijven dd. 28.06.2017 het 

volgende meldt: 

Verwijzend naar uw dossier met referentie in rubriek vermeld, heb ik de eer u mee te delen dat met 

betrekking tot een mogelijk schijnhuwelijk tussen S. W. (..)en F. A. (..), mijn ambt de mening is 

toegedaan dat het huwelijk afgesloten in Macedonië op 8.11.2016, er enkel op gericht is een permanent 

verblijfsrecht voor de vrouw te bekomen. 

Uit de door de Dienst Vreemdelingenzaken aangereikte documenten, en het door de lokale politie 

gevoerde onderzoek, blijkt dat er heel wat onduidelijkheden zijn betreffende de relatie van betrokkenen: 

- Illegaal verblijf van de vrouw en veelvuldige pogingen om verblijfsrecht te verkrijgen: 

Uit de verkregen inlichtingen van DVZ blijkt dat mevrouw, haar ex-partner en haar kinderen al sinds 

2011 aan het proberen zijn om vaste voet aan de grond te krijgen in het land:  

In 2011 kwam het gezin op 19 september een eerste asielaanvraag in. De vluchtelingenstatus en 

subsidiaire bescherming werden hen geweigerd op 17.11.2011. Tegen deze weigering werd nog beroep 

aangetekend. Op 2.01.2012 werd een aanvraag 9ter ingediend. Op 17.01.2012 werd een 2de aanvraag 

9ter ingediend. Op 15.01.2014 werd een negatieve beslissing genomen door DVZ en werd hen een 

bevel om het grondgebied te verlaten betekend. Na de laatste regularisatieaanvraag werd hen een 

inreisverbod voor 3 jaar betekend.  

Op 30.09.2016 verklaarde het gezin aan de dienst SEFOR, die instaat voor de repatriëring van illegalen, 

dat ze een nieuwe asielaanvraag zouden indienen. Ze beschreven zichzelf als het perfecte gezin. De 

asielaanvraag werd nooit ingediend en op 7.10.2016 scheidde mevrouw van haar echtgenoot, F. A.(..), 

om een maand later in Macedonië te huwen met meneer S. (..). 

 - Tegenstrijdigheden:  

Tegenover DVZ probeerde het gezin F. (..)in september 2016 staande te houden dat ze het perfecte 

gezin waren. Echter scheidden ze kort daarna uit de echt, en huwde mevrouw F. (..) een maand later 

met mijnheer S.(..). In het kader van het onderzoek naar hun huwelijk verklaarde mijnheer S. (..)reeds 

een relatie te hebben met mevrouw F.(..) van 2 jaar voor hun huwelijkssluiting, m.a.w. van in het najaar 

van 2014! Mevrouw verklaart meneer een tweetal jaar geleden te hebben leren kennen. Ze had toen al 

geen relatie meer met de heer F. (..). Ze stelde dat haar kinderen bij haar woonden, doch dat ze niet 

wist of die nog contact hadden met hun vader. Zij had er alleszins geen contact meer mee, en wist niet 

waar hij woonde. Ook de heer S. (..) kon geen duidelijk beeld schetsen van de heer F. (..) en zijn 

contacten met zijn kinderen. Dit komt zeer vreemd over. Partijen willen de indruk wekken dat de vader 

van kinderen volledig uit hun leven verdwenen is. Verder in het verhoor geven ze dan wel aan dat de 2 

oudste kinderen bij hun vader in Tongeren verbleven hebben toen ze naar Macedonië gegaan zijn om te 

huwen.  

Mijnheer zegt dat hij in Macedonië een tolk ter beschikking had om voor hem te vertalen naar het 

Frans/Italiaans. Mevrouw zegt dat ze zelf vertaald heeft.  

Mijnheer zegt dat ze trouwringen met elkaar uitgewisseld hebben. Hij heeft zijn ring echter niet meer. 

Deze is namelijk in de barbecue gevallen en gesmolten. Mevrouw meldt hier niets over, terwijl dit toch 

wel een memorabel verhaal is, als het echt gebeurd zou zijn.  

Mijnheer S. (..) zegt dat hij mevrouw ten huwelijk gevraagd heeft toen ze terug moest naar Macedonië. 

Mevrouw F.(..) verklaarde dat zij diegene was die hem ten huwelijk gevraagd heeft.  

- Groot leeftijdsverschil:  
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Mijnheer is 18 jaar ouder dan mevrouw, een leeftijdsverschil dat duidelijk zichtbaar is. Beiden geven aan 

dat ze nog samen kinderen willen. 

 - Snelle gang van zaken:  

Mevrouw is minder dan een maand nadat ze van haar eerste echtgenoot gescheiden is, in het huwelijk 

getreden met mijnheer S. (..). Op 30 september 2016 was ze nog met haar eerste echtgenoot bij de 

dienst SEFOR langs gegaan, en daar hadden ze het perfecte koppel uitgehangen, terwijl er 

vermoedelijk al een echtscheidingsprocedure lopende was. 

 - Geen huwelijksfeest:  

Mijnheer stelt dat ze na de huwelijkssluiting op restaurant geweest zijn, en de intentie hebben om hier 

nog een huwelijksfeest te geven. Mevrouw stelde dat ze zijn gaan eten op restaurant. Zij zegt niks over 

een huwelijksfeest in België. De vraag stelt zich overigens wie ze zouden uitnodigen. Mevrouw haar 

familie woont in Macedonië, en mijnheer heeft geen contact meer met het gros van zijn familie. Uit het 

verhoor blijkt voorts dat ze weinig contact onderhouden met derden. 

 - Zwakke positie man:  

Uit het verhoor van mijnheer S. (..) blijkt dat het een man is die een geïsoleerd bestaan leidt. Hij is 55, 

nog nooit gehuwd geweest, heeft geen contact met broers of zussen, en zijn moeder geloofde hem 

aanvankelijk niet toen hij zei dat hij ging huwen. Mijnheer S. (..) verklaarde in zijn verhoor dat ze weinig 

contact onderhouden met andere mensen. De man vormt m.i. een makkelijke prooi voor een 

schijnhuwelijk, al dan niet met zijn eigen medeweten. De dienst Vreemdelingenzaken ontving overigens 

een anonieme melding dat het huwelijk een schijnhuwelijk zou betreffen waarvoor de heer S. (..) geld 

ontving. 

 - Verschil in religie:  

Mijnheer is katholiek. Mevrouw is moslima, en drager van een hoofddoek. Uit het verhoor ontstaat de 

indruk dat ze zich houdt aan culturele voorschriften, zoals het niet samenwonen voor de 

huwelijksvoltrekking, het akkoord van ouders met de huwelijksvoltrekking,…  

Het komt vreemd over dat er dan geen probleem gemaakt wordt van het verschil in religie, tenzij het 

huwelijk uiteraard enkel gericht is op het creëren van een verblijfstitel.  

Ofschoon de indruk ontstaat dat de betrokkenen samen wonen en een koppel vormen, zijn er 

verschillende elementen die het tegendeel doen vermoeden. Dit geheel van vermoedens maakt duidelijk 

dat het afgesloten huwelijk een schijnhuwelijk betreft dat louter gericht is op het creëren van een 

verblijfstitel voor mevrouw F. (..) en haar 3 kinderen.  

Mijn ambt kan zich dan ook niet van de indruk ontdoen dat het hier gaat om de eerste fase van een 

carrouselhuwelijk, en dat, eens het verblijfsrecht van mevrouw definitief verworven zou zijn, er al snel 

sprake zou zijn van een scheiding met mijnheer S.(..) en een tweede huwelijk met mijnheer F. (..), over 

wie beide huwelijkspartners nu zo hard hun best doen om de indruk te scheppen dat hij volledig uit 

beeld verdwenen is, quod non.  

Op basis van het voorgaande weigert de Dienst Vreemdelingenzaken het tussen dhr. S. W. (..) en mevr. 

F. A. (..) afgesloten huwelijk te erkennen in België.  

Met betrekking tot de weigering tot erkenning van de geldigheid van de akte kan door middel van een 

eenzijdig verzoekschrift een beroep worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg 

overeenkomstig artikel 23 van het wetboek IPR. Het beroep moet overeenkomstig de in artikelen 1025 

tot 1034 van het gerechtelijk wetboek bedoelde procedure worden ingediend.  

Aangezien de jonge leeftijd van de 3 kinderen van betrokkene (hierboven vermeld), is het aangewezen 

dat zij hun moeder volgen en zal een terugkeer naar het land van herkomst absoluut niet schadelijk zijn 

voor betrokkenen. De kinderen kunnen hun studies aanvangen in het land van herkomst.  

Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene. Het AI van betrokkene dient te worden 

ingetrokken. DIT DOCUMENT IS GEENSZINS EEN IDENTITEITSBEWIJS NOCH EEN 

NATIONALITEITSBEWIJS. “  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. De verzoekende partij heeft ervoor geopteerd een synthesememorie in te dienen. Zij betoogt als 

volgt in de synthesememorie: 

 

“Eerste middel afgeleid uit de schending van het art. 8 E.V.R.M. in samen lezing met de artikelen 2 en 3 

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

Artikel 8 van het EVRM bepaalt: 

 

"1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit 

recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het 
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belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het 

voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 

zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 luiden als volgt: 

Art. 2. De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden 

gemotiveerd. 

Art. 3. De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die 

aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn. 

1. 

Art. 8 EVRM waarborgt het recht van eenieder op eerbiediging van een gezinsleven. 

Het begrip 'gezin' is een autonoom begrip dat onafhankelijk van het recht van de verdragsstaten moet 

worden geïnterpreteerd. Het gaat aldus niet over het gezin "de iure" maar wel "de facto". 

Er moet sprake zijn van een ueffective family life" (zie onder andere B. Vanlerghe, "Omgangsrecht in het 

licht van artikel 8 E.V.R.M.", https://www.law.kuleuven.be/iura/art/27n2/vanlerberghe.pdf). 

In casu staat het ontegensprekelijk was dat het gaat over een gezinsleven in de zin van art. 8 E.V.R.M. 

daar de aanvraag is gebeurd in het kader van de gezinshereniging. 

Het bestaan van een beschermenswaardig gezinsleven dient in casu dan ook te worden aangenomen 

2. 

Conform vaste rechtspraak van het EHRM dient in concreto een belangenafweging te worden gemaakt 

tussen de inmenging in het gezinsleven vervat in artikel 8 van het EVRM enerzijds, en de openbare orde 

/ strikte noodzakelijkheid voor de democratische samenleving anderzijds. 

Artikel 8 van het EVRM is erop gericht om het individu te beschermen tegen een willekeurige 

overheidsinmenging in het gezinsleven. 

Dit heeft noodzakelijkerwijze tot gevolg dat het de taak van de administratieve overheid is om, vooraleer 

te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van de zaak en dit op basis van de 

omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou moeten hebben. 

Ingevolge art. 8 EVRM moet er een fair balance gevonden worden tussen enerzijds het belang van het 

privé- en gezinsleven en anderzijds het algemeen belang van de Belgische samenleving in het kader 

van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde. 

3. 

De Verdragsluitende Staten zijn er toe gehouden om, binnen de beleidsmarge waarover zij beschikken, 

een billijke afweging te maken tussen de concurrerende belangen van het individu en het algemeen 

belang (zie EHRM 28 juni 2011, Nurïez/Noorwegen, §§ 68- 69). In zaken die zowel op een gezinsleven 

als op immigratie betrekking hebben, zal de omvang van de negatieve dan wel positieve verplichtingen 

van een Verdragsluitende Staat in het kader van artikel 8 van het EVRM afhankelijk zijn van de 

individuele omstandigheden van de betrokken personen en het algemeen belang (EHRM 17 april 2014, 

Paposhvili/België, § 140). 

De beleidsmarge van Verdragsluitende Staten wordt overschreden wanneer Staten geen billijke 

afweging maken tussen het algemeen belang enerzijds, en het belang van het individu anderzijds. Of 

het nu een negatieve verplichting of een positieve verplichting betreft, in beide gevallen dienen de 

genomen maatregelen gerechtvaardigd en proportioneel te zijn. Rekening houdend met het feit 

enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van de overige bepalingen van het 

EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of met praktische regelingen 

(EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel primeert op de bepalingen van 

de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de taak van de administratieve 

overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van de zaak en dit 

op grond van de omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou moeten hebben. 

Alle voor de administratieve overheid gekende elementen moeten daarenboven in deze beslissing 

worden betrokken. (RvV 26 februari 2016, nr. 162 982). 

5. 

Artikel 3 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de motivering in de akte de juridische 

en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de 

motivering afdoende dient te zijn (RvV 14 november 2016, nr. 177.702). 

Het begrip 'afdoende' impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn 

aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 

132.710). De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven in rechte en in feite 

aangeven op grond waarvan de bestreden beslissing werd genomen. 

De motivering moet in dit opzicht dus draagkrachtig zijn, hetgeen wil zeggen dat de motivering 

voldoende duidelijk, juist, niet tegenstrijdig, pertinent, concreet, precies en volledig moet zijn (RvS 31 

augustus 2009, nr. 195.654). 

6. 
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De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve 

rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de 

subsidiaire beschermingsstatus, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren 

is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen 

worden. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de commissaris-generaal de verplichting op om zijn beslissingen op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden, wat inhoudt dat hij zijn beslissingen moet stoelen op een 

correcte feitenvinding. 

Het onderzoek naar het afdoende karakter van de uitdrukkelijke motivering, naar de materiële 

motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel moet gebeuren door de toetsing van de motieven aan 

de gegevens van het dossier en aan de toepasselijke wetsbepalingen. 

7. 

Verzoeker is van oordeel dat de bestreden beslissing niet voldoet aan de vereisten van de artikelen 2 en 

3 van de wet van 21 juli 1991 en dat er derhalve eveneens sprake is van een schending van art. 8 

E.V.R.M. 

Verweerster beperkt zich in haar beslissing louter tot de verwijzing naar het schrijven van de Procureur 

des Konings de heer S. Supply dd. 28 juni 2017. 

Ingevolge dit schrijven weigerde verweerster over te gaan tot erkenning van het huwelijk tussen 

verzoekster en de heer S. (..). 

Daarnaast verwijst verweerster naar de zogenaamde jonge leeftijd van de kinderen om te argumenteren 

dat een eventuele terugkeer naar het land van herkomst aan hen geen schade zou berokkenen. 

8. 

Voor wat betreft de verwijzing naar het schrijven van Procureur des Konings de heer S. Supply is 

verzoekster van oordeel dat dit geenszins kan volstaan als motivering van de beslissing van 

verweerster. 

Zo kan een loutere verwijzing naar het leeftijdsverschil en de volgens verweerster "snelle gang van 

zaken" niet volstaan als motivering. 

Dat meneer zich in een "zwakke positie" zou bevinden en een makkelijke prooi zou zijn voor een 

schijnhuwelijk is een zeer subjectief oordeel dat op geen enkel vaststaand feit gebaseerd is. 

Verzoekster kan zich dan ook niet van de indruk ontdoen dat de beslissing van verweerster gebaseerd 

is op het subjectief oordeel van de desbetreffende ambtenaar. 

Het schrijven van de Procureur des Konings houdt daarenboven onvoldoende rekening met de 

daadwerkelijk feitelijke situatie, met name dat er wel degelijk sprake is van een samenwoning tussen 

verzoekster, de heer S. (..) en haar kinderen en waarbij de heer S. (..) daarenboven instaat voor het 

levensonderhoud van verzoekster en haar kinderen. 

Uit de beslissing van verweerster kan geenszins afgeleid worden dat zij als administratieve overheid zelf 

voldoende onderzoek heeft gedaan en rekening gehouden heeft met al de elementen alvorens een 

beslissing te nemen. 

Zoals eerder aangehaald dient er conform de vaste rechtspraak van het EHRM in concreto een 

belangenafweging te worden gemaakt tussen de inmenging in het gezinsleven vervat in artikel 8 van het 

EVRM enerzijds, en de openbare orde / strikte noodzakelijkheid voor de democratische samenleving 

anderzijds. 

Artikel 8 van het EVRM is immers erop gericht om het individu te beschermen tegen een willekeurige 

overheidsinmenging in het gezinsleven. De administratieve overheid, verweerster in casu, dient 

vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van de zaak en dit op basis van 

de omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou moeten hebben. 

Verweerster verwijst in haar beslissing op geen enkel ogenblik naar enig onderzoek dat zij zou hebben 

gedaan vooraleer dergelijke beslissing te nemen. 

Louter op basis van een schrijven van de procureur des Konings het recht op verblijf van verweerster 

intrekken voldoet niet aan de wettelijke motiveringsvereisten zoals bepaald in de artikelen 2 en 3 van de 

Wet van 29 juli 1991. 

Bij gebreke aan voldoening aan de wettelijke motiveringsvereisten is verweerster eveneens 

voorbijgegaan aan de daadwerkelijke familiale situatie tussen verzoekster, de heer S. (..) en haar 

kinderen zodat er eveneens sprake is van een schending van art. 8 E.V.R.M. 

Huidig middel is gegrond. 

9. 

Daarenboven werd er overeenkomstig het artikel 23 van het wetboek IPR en de artikelen 1025 en 1034 

van het gerechtelijk wetboek een eenzijdig verzoekschrift neergelegd met betrekking tot de weigering 

van de erkenning van de geldigheid van het huwelijk dat werd afgesloten tussen verzoekster en de heer 

S. (..) op 8 november 2016. 
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Zodoende dient de beslissing van verweerster tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

zonder bevel om het grondgebied te verlaten dd. 27 juli 2017 geschorst te worden.” 

 

2.2. Wat betreft de ingeroepen schending van de artikelen 2 en 3 van de wet betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen van 29 juli 1991 dient te worden gesteld dat de 

uitdrukkelijke motiveringsplicht tot doel heeft de burger, 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 moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

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

artikel 40 van de vreemdelingenwet en artikel 52, § 4, 5de lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 

1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (hierna: het koninklijk besluit van 8 oktober 1981). Tevens bevat de beslissing een 

motivering in feite, met name dat het huwelijk tussen verzoekende partij en de referentiepersoon niet 

erkend wordt zodat het recht op verblijf geweigerd wordt. Verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk 

punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke 

gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel 

van de formele motiveringsplicht. 

 

2.3. Uit de synthesememorie blijkt dat verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoekende partij 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 motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling 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. 

 

2.4. Verzoekende partij meent dat er zich een schending van artikel 8 EVRM voordoet omdat zij wel 

degelijk een gezinsleven heeft met de referentiepersoon.  

 

2.5. Wanneer een vreemdeling zich beroept op een gezinsband in het kader van artikel 8 van het 

EVRM, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een gezinsleven bestaat in de zin van het EVRM, 

vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden beslissing. 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip “gezinsleven” niet, dat een autonoom begrijp is dat 

onafhankelijk van het nationale recht dient te worden geïnterpreteerd. Wat het bestaan van een 

gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake is van een gezin. Vervolgens moet 

blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen deze gezinsleden voldoende hecht is en dat er 

sprake is van een effectief beleefd gezinsleven (zie EHRM 12 juli 2001, nr. 25702/94, K. en T. v. 

Finland, § 150). De beoordeling of er sprake kan zijn van een gezinsleven is een feitenkwestie. 

 

Wanneer verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de eerste 

plaats haar taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze 

wijze het bestaan van het door haar ingeroepen familie- en gezinsleven aan te tonen. 

 

De Raad stelt vast dat de verwerende partij erop gewezen heeft dat het parket een negatief advies heeft 

gegeven inzake het huwelijk tussen verzoekende partij en de referentiepersoon. Zo worden tal van 

gegevens opgesomd die ertoe hebben geleid vast te stellen dat het huwelijk enkel gericht is op het 

bekomen van een permanent verblijfsrecht voor verzoekende partij. Om reden hiervan weigert de 

verwerende partij het huwelijk van verzoekende partij te erkennen.  

 

Zoals blijkt is het advies van het parket omstandig gemotiveerd met de elementen die aanleiding hebben 

gegeven tot het negatieve oordeel inzake het huwelijk tussen verzoekende partij en de 

referentiepersoon. Het is dan ook, in tegenstelling tot wat verzoekende partij voorhoudt, geenszins 
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kennelijk onredelijk dat de verwerende partij naar dit advies verwijst om te oordelen dat zij het huwelijk 

tussen verzoekende partij en de referentiepersoon niet erkend.  

 

Aldus blijkt dat in casu niet vaststaat dat verzoekende partij gewag kan maken van een 

beschermenswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM, nu tal van elementen erop wijzen dat er 

in casu sprake is van een schijnhuwelijk dat er enkel op gericht is een verblijfsvoordeel voor 

verzoekende partij te bekomen.  

 

Het betoog van verzoekende partij dat er wel degelijk sprake is van een gezinsleven nu zij een aanvraag 

in kader van gezinshereniging heeft gedaan, is niet dienstig. Immers, het is niet omdat men een 

verblijfsaanvraag indient in kader van een voorgehouden gezinsleven, dat uit dit enkele feit blijkt dat er 

ook werkelijk sprake is van een gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM. Immers moet het bestaan van 

een beschermenswaardig gezinsleven uit de feiten blijken, wat in casu niet het geval is.  

 

Nu niet blijkt dat in casu er sprake is van een beschermenswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 

EVRM, drong zich evenmin een belangenafweging op.  

 

De Raad wijst er verder op dat het niet betwist is dat verzoekende partij ter staving van haar aanvraag 

tot afgifte van een verblijfskaart van familielid van een Belg een Macedonische huwelijksakte voorlegde. 

Aldus speelt in casu artikel 27, § 1, eerste en tweede lid van het WIPR, dat luidt als volgt: 

 

“§ 1. Een buitenlandse authentieke akte wordt in België door alle overheden 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. 

De akte moet voldoen aan de voorwaarden die volgens het recht van de Staat waar zij is opgesteld, 

nodig zijn voor haar echtheid.” 

 

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

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

 

De gemachtigde is in dit geval de overheid die bevoegd is tot het vaststellen van een recht op verblijf 

van meer dan drie maanden op basis van een huwelijk met een Belgische onderdaan. 

 

Hij is derhalve gerechtigd om bij de uitoefening van deze bevoegdheid niet alleen de echtheid van de 

buitenlandse huwelijksakte te onderzoeken maar ook de rechtsgeldigheid ervan door deze te 

onderwerpen aan een inhoudelijke controle, de zgn. conflictenrechtelijke controle. Buitenlandse akten 

moeten beantwoorden aan de vereisten van het recht aangewezen door het Belgische conflictenrecht, 

d.i. het WIPR. Daarnaast moet ook worden nagegaan of er geen sprake is van wetsontduiking of 

onverenigbaarheid met de openbare orde. De gemachtigde kan dan desgevallend met toepassing van 

artikel 27, § 1, eerste lid van het WIPR weigeren een buitenlandse akte te erkennen 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. 

 

Artikel 21 van het WIPR betreft de zogenaamde openbare orde-exceptie en luidt als volgt: 

 

“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. 

Bij de beoordeling van deze onverenigbaarheid wordt inzonderheid rekening gehouden met de mate 

waarin het geval met de Belgische rechtsorde is verbonden en met de ernst van de gevolgen die de 

toepassing van dat buitenlands recht zou meebrengen. 

Wanneer een bepaling van buitenlands recht niet wordt toegepast wegens deze onverenigbaarheid, 

wordt een andere relevante bepaling van dat recht of, indien nodig, van Belgisch recht toegepast.” 

 

Zoals alle Belgische overheden die met een buitenlandse authentieke akte worden geconfronteerd, 

diende de gemachtigde, alvorens een beslissing te nemen inzake de ingediende aanvraag tot afgifte 

van een verblijfskaart van een familielid van een Belg, aldus te verifiëren of het huwelijk waarop 
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verzoekende partij zich beroept in België rechtsgeldig is en kan worden erkend, hetgeen een onderzoek 

van de buitenlandse akte overeenkomstig artikel 27, § 1, eerste en tweede lid van het WIPR inhoudt. 

 

De Raad dient op te merken dat de onderzoeksverplichting in het kader van artikel 27 van het WIPR de 

gemachtigde niet belet om, binnen het wettelijk kader van artikel 27 van het WIPR, zich te baseren op 

het oordeel van een andere overheid, zoals bijvoorbeeld het oordeel van de procureur des Konings en 

het al dan niet erkennen door de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

 

De Raad merkt tenslotte op dat artikel 23 van het WIPR geschillen met betrekking tot de erkenning van 

de geldigheid van de buitenlandse akte expliciet toekent aan de bevoegde familierechtbank. De Raad 

spreekt zich in casu niet uit over de wettigheid van de weigering tot erkenning van de buitenlandse 

huwelijksakte op zich door de gemachtigde, noch over de geldigheid van de huwelijksakte. 

 

Dit gegeven neemt echter niet weg dat de Raad conform artikel 39/1, § 1, tweede lid juncto artikel 39/2, 

§ 2 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) de wettigheid dient te 

beoordelen van de weigering van verblijf van meer dan drie maanden en aldus kan nagaan of de 

motivering van de bestreden beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden afdoende 

is om verzoekende partij dit verblijf van meer dan drie maanden te weigeren (cf. RvS 18 maart 2009, nr. 

191.552; RvS 4 november 2013, nr. 225.311). 

 

Wat betreft de niet-erkenning van het huwelijk, blijkt uit de bestreden beslissing dat de gemachtigde het 

huwelijk weigert te erkennen omdat uit het onderzoek van het parket blijkt dat het huwelijk kennelijk niet 

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

verwerven van een verblijfsrechtelijk voordeel. 

 

De gemachtigde verwijst in het bijzonder naar het advies van de procureur des Konings van 28 juni 

2017, dat integraal wordt hernomen in de bestreden beslissing. In het advies van de procureur des 

Konings, dat door de gemachtigde aldus integraal wordt overgenomen in zijn beslissing, wordt 

vastgesteld dat er gewichtige en overeenstemmende omstandigheden zijn die wijzen op een 

schijnhuwelijk. Hierbij wordt omstandig gemotiveerd op basis van welke feiten de procureur des Konings 

tot deze vaststelling is gekomen. Bijgevolg wordt een negatief advies verleent wat betreft het 

overschrijven van het huwelijk in de registers van de burgerlijke stand.  

De gemachtigde besluit vervolgens: “Op basis van het voorgaande weigert de Dienst 

Vreemdelingenzaken het tussen dhr. S.W.. (…) en mevr. F.A (…) afgesloten huwelijk te erkennen in 

België.”  

Het gegeven dat de gemachtigde zich voor zijn eigen standpunt en beslissing baseert op het advies van 

de procureur des Konings van 28 juni 2017 leidt niet tot de vaststelling dat hij geen eigen afweging heeft 

gemaakt in het licht van artikel 27 van het WIPR en dat de bestreden weigeringsbeslissing aldus niet 

afdoende zou zijn gemotiveerd. 

 

Zoals gesteld, belet de onderzoekplicht in het kader artikel 27 van het WIPR de gemachtigde niet om, 

binnen het wettelijk kader van artikel 27 van het WIPR, zich te baseren op het oordeel van een andere 

overheid of daarmee rekening te houden. Er blijkt evenmin dat de gemachtigde, in het kader van de 

bevoegdheid die hem ter zake toekomt, zich niet vermag aan te sluiten bij het oordeel van deze andere 

overheid.  

 

Hierbij dient nog te worden opgemerkt dat in de bestreden beslissing het volgende wordt vermeld: “Met 

betrekking tot de weigering tot erkenning van de geldigheid van de akte kan door middel van een 

eenzijdig verzoekschrift een beroep worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg 

overeenkomstig artikel 23 van het wetboek IPR. Het beroep moet overeenkomstig de in artikelen 1025 

tot 1034 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde procedure worden ingediend.” 

 

In de bestreden beslissing wordt aldus uitdrukkelijk aangegeven dat verzoekende partij tegen de 

beslissing om een buitenlandse huwelijksakte niet te erkennen, een vordering tot erkenning kan instellen 

bij de bevoegde familierechtbank en dit bij eenzijdig verzoekschrift, zoals voorzien in artikel 23 van het 

WIPR. Dit impliceert dat de gemachtigde erkent dat zijn afweging en beslissing tot niet-erkenning van de 

buitenlandse huwelijksakte op zichzelf staan en kan worden aangevochten bij de bevoegde 

familierechtbank. Dit is conform artikel 27, § 1, eerste lid van het WIPR dat de bevoegdheid tot ‘de-

plano-erkenning’ toevertrouwt aan “alle overheden”.  
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Verzoekende partij stelt dat het argument van de procureur des Konings dat er sprake is van een “snelle 

gang van zaken” niet volstaat. Het gegeven dat de referentiepersoon in een zwakke positie zou zitten is 

volgens haar een subjectief oordeel dat op niks vaststaands gebaseerd is. Zij meent dat er onvoldoende 

rekening gehouden wordt met de samenwoning waarbij de referentiepersoon ook instaat voor haar 

levensonderhoud en dat van haar kinderen.  

 

In de mate dat verzoekende partij de vaststelling van het bestaan van een schijnhuwelijk en de daaruit 

volgende weigering tot erkenning van de rechtsgeldigheid van de buitenlandse huwelijksakte betwist, 

wijst de Raad erop dat verzoekende partij deze weigeringsbeslissing kan aanvechten voor de bevoegde 

rechtbank, in casu de familierechtbank (zie artikel 27, § 1 WIPR juncto artikel 572bis Gerechtelijk 

Wetboek volgens de procedure voorzien in artikel 23 WIPR juncto artikelen 1025 tot 1034 Gerechtelijk 

Wetboek), zoals in de bestreden beslissing overigens wordt aangeven. De Raad heeft verder geen 

rechtsmacht 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 beslist om met 

toepassing van de bepalingen van het WIPR de erkenning van een buitenlandse huwelijksakte te 

weigeren op grond van artikel 21 van het WIPR, dan ontstaat immers een geschil over een burgerlijk 

recht (cf. Cass. 13 april 2007, C.06.0334.N). In zoverre het middel ertoe strekt aan te tonen dat de 

gemachtigde in casu ten onrechte de buitenlandse huwelijksakte niet heeft erkend en zij de Raad noopt 

om te oordelen over het al dan niet geschonden zijn van burgerlijke rechten, is dit middel 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). 

 

Verder maakt verzoekende partij niet duidelijk waarom het gegeven dat zij en haar kinderen nog steeds 

samenwonen met de referentiepersoon, de gemachtigde ertoe had moeten brengen om bijkomend 

onderzoek te verrichten of bijkomend te motiveren. Dat verzoekende partij nog steeds samenwoont met 

de referentiepersoon doet immers geen afbreuk aan de gewichtige en overeenstemmende 

omstandigheden die volgens de procureur des Konings wijzen op een schijnhuwelijk en die in zijn 

advies uitgebreid worden beschreven. Aldus toont verzoekende partij niet aan dat het in casu voor de 

gemachtigde niet volstond zijn eigen standpunt en beslissing te baseren op het advies van de procureur 

des Konings van 28 juni 2017. 

 

Het gegeven dat verzoekende partij een beroep heeft ingesteld bij de familierechtbank neemt niet weg 

dat de gemachtigde rekening kon houden met het voormeld advies van de procureur. Verder dient er op 

te worden gewezen dat de omstandigheid dat een ongunstige beslissing het voorwerp uitmaakt van een 

beroep bij de burgerlijke rechter op zich niet impliceert dat deze beslissing onwettig is. In tegendeel, een 

bestuurlijke beslissing is bekleed met een vermoeden van wettigheid (cf. RvS 23 oktober 2014, nr. 

228.901). 

 

Verzoekende partij kan, mocht het huwelijk uiteindelijk toch worden erkend door de familierechtbank, 

steeds een nieuwe aanvraag tot gezinshereniging indienen.  

 

In het licht van wat hierboven wordt besproken, maakt verzoekende partij niet aannemelijk dat de 

bestreden beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden geen afdoende, met name 

een behoorlijke naar recht gemotiveerde, beslissing is. De schending van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen in het licht 

van artikel 8 EVRM wordt niet aangetoond. 

 

2.6. Het middel is, inzoverre ontvankelijk, ongegrond en kan niet leiden tot de vernietiging van de 

bestreden beslissing 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee maart tweeduizend achttien door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT S. DE MUYLDER 

 

 


