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 nr. 205 075 van 8 juni 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X  

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. GILLIS 

Oude Diestsesteenweg 13 

3010 LEUVEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 29 december 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 1 december 2017 tot 

weigering van de afgifte van een visum. 

 

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 houdende de vaststelling van het rolrecht van 7 februari 2018 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 3 april 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 april 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. GILLIS, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van 

advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 1 december 2017 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot 

weigering van de afgifte van een visum. Dit is de bestreden beslissing:  
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“Commentaar: 

 

Betrokkene kan zich niet beroepen op de richtlijnen van art. 10,1.1,4 van de wet van 15/12/1980 

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

vreemdelingen. 

 

Overwegende dat op datum van 30/11/2016 een visumaanvraag gezinshereniging ingediend werd op 

naam van A(…) A(…) H(…), van Somalische nationaliteit, om de echtgenoot in België D(…) M(…) S(…), 

erkend vluchteling van Somalische origine te vervoegen;  

Deze aanvraag werd ingediend op grond van een huwelijk dat op 02/03/2014 in Somalië werd 

afgesloten. 

Overwegende dat artikel! 27 van het wetboek van internationaal privaatrecht bepaalt dat een 

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

enige procedure indien haar rechtsgeldigheid wordt vastgesteld overeenkomstig het krachtens deze wet 

toepasselijk recht, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met artikelen 18 en 21; 

Overwegende dat artikel 16 van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht bepaalt dat voor de 

bepaling van het toepasselijke recht in een aangelegenheid waarin partijen niet vrij over hun rechten 

kunnen beschikken, geen rekening wordt gehouden met feiten en handelingen gesteld met het enkele 

doel te ontsnappen aan de toepassing van het door het WIPR aangewezen recht; 

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

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

onverenigbaar is met de openbare orde; 

Overwegende dat artikel 146 bis van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat er geen huwelijk s wanneer uit 

een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens één van de echtgenoten kennelijk 

niet is gericht op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het 

bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwde; 

Overwegende dat een dergelijk huwelijk onverenigbaar is met de beginselen van openbare orde: 

Overwegende dat uit het administratieve dossier de volgende elementen gebleken zijn: 

De heer D(…) M(…) kwam aan in België op 13/07/2015. Hij verklaarde gevlucht te zijn uit zijn land 

wegens bedreigingen van Al-Shabaab (hij diende voor hen een bomaanslag te plegen). De man stelt 

sinds maart 2014 gehuwd te zijn met A(…) A(…) H(…) (21 jaar oud) maar geen kinderen te hebben. Op 

18/12/2015 wordt de man erkend als vluchteling. Bijna een jaar later dicht de Vrouw een 

aanvraaggezinshereniging in op grond van een Somalisch huwelijkscertificaat 

De ambassade nam een interview af van de aanvraagster. Hieruit blijken de volgende elementen: 

« Betrokkenen zagen elkaar voor het eerst op de dag van het huwelijk 

- Het betrof een gearrangeerd huwelijk waarop 30 personen aanwezig waren 

- Er werden geen speciale ceremonies gehouden tijdens het huwelijk 

- Na het huwelijk verbleef de vrouw in het huis van de schoonfamilie 

- Volgens de vrouw verliet haar man het land op 29/04/2015. Hij werd door militanten ontvoerd en 8 

dagen gevangen gehouden. Toen kon hij ontsnappen. 

- Ze zag haar echtgenoot dé laatste maal op 10/04/2015, 

- Zelf verklaart ze geen problemen te hebben in Somalië 

- Ze hielden gedurende de hele vlucht van de man contact en hebben nu via WhatsApp 4 à 5 maal per 

week contact. 

In het licht van deze elementen besliste de Dienst Vreemdelingenzaken op 08/06/2017 om het advies 

van de Procureur des Konings te vragen met betrekking tot de erkenning van dit in het buitenland 

voltrokken huwelijk. In zijn advies van 04/09/2017 is de Procureur des Konings van mening dat het 

huwelijk tussen betrokkenen er duidelijk enkel op gericht is om een verblijfsrechtelijk voor deel te 

bekomen. De Procureur des Konings verwijst in zijn advies naar de volgende elementen: Er heersen 

ernstige vermoedens dat de verklaringen van de beide echtgenoten op voorhand werden afgesproken 

gezien de volledige overeenstemming tussen beide n.' Verder valt op dat de man geen enkel bewijs kan 

bijbrengen (foto, chat) die de echtheid van het huwelijk kan aantonen. De man beloofde nochtans aan 

de politie om foto's door te sturen, doch dit gebeurde niet Ook kan hij geen sporen tonen van de 

contacten tonen die hij met zijn beweerde echtgenote voerde via dé gsm (terwijl de vrouw stelt dat ze dit 

via WhatsApp doen)!! In zoverre het vreemde recht niet sanctionerend zou optreden tegen geveinsde 

huwelijken, kan elke Belgische overheid op g rond van de Belgische internationaal-privaatrechtelijke 

openbare orde, een huwelijk weigeren te erkennen wanneer het er in hoofde van beide partners of één 

van hen enkel op gericht is een verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen voor één van de echtgenoten. 

Het huwelijksinstituut is immers een wezenlijk bestanddeel van ' het Belgisch rechtsbestel en een 

miskenning van dat instituut maakt een schending uit van de Belgische openbare orde (art. 21 Wetboek 
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internationaal privaatrecht), Derhalve weigert de Dienst Vreemdelingenzaken het huwelijk in kwestie te 

erkennen waardoor het bijgevolg niet het recht op gezinshereniging opent. Het visum wordt derhalve 

geweigerd.“ 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid 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) doet de Raad uitspraak op basis van de synthesememorie behoudens wat de 

ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Het eerste middel is als volgt uiteengezet: 

 

“EERSTE MIDDEL - weerlegging standpunt verwerende partij 

Bovenaan p. 5 vat verweerster haar standpunt met volgende stelling samen: “Op grond van die 

vaststellingen is het bestuur tot het oordeel gekomen dat het huwelijk er kennelijk op gericht is om 

uitsluitend een verblijfsrechtelijk voordeel te bekomen, op grond waarvan de afgifte van een visum lang 

verblijf geweigerd werd." 

De vaststellingen waarnaar verweerster in voormelde alinea verwijst, zijn de vaststellingen van de 

ambassade in navolging van het interview met verzoekster: (…). Op grond van deze elementen was de 

ambassade van oordeel dat er met betrekking tot het al dan niet bonafide karakter van het huwelijk een 

navolgend onderzoek diende te komen. Dat aanvullend onderzoek bestond enkel uit een verhoor van de 

echtgenoot van verzoekster en een daaropvolgend negatief advies van de procureur des Konings. 

Evenwel dient te worden vastgesteld dat het navolgend onderzoek en de door verwerende partij 

aangehaalde motieven geenszins in staat zijn om de weigering van het visum te schragen. 

  

In haar nota bovenaan p. 4 haalt verweerster een schrijven aan. Dit schrijven is evenwel nooit aan 

verzoekster ter kennis gebracht. Zij kon dit schrijven dan ook niet betrekken in haar 

beroepsverzoekschrift dd. 29 december 2017. Niettemin is het schrijven treffend. 

Zo spreekt het schrijven enkel over vermoedens. Zo zou er vermoedelijk sprake zijn van een 

schijnhuwelijk en merkt het een zekere analogie op met aanvragen ingediend door Eritreeërs. Voor wat 

betreft de aanvragen van Eritreeërs, is verweerster erop uitgekomen dat het om een frauduleus netwerk 

ging. Tot op heden is verweerster er evenwel nog niet in geslaagd een netwerk achter de aanvragen 

door Somaliërs ingediend bloot te leggen. Uitgaan van een schijnhuwelijk en een frauduleus netwerk is 

dan ook zeer gevaarlijk, zo niet onzorgvuldig. 

Verder stelt verwerende partij op p. 4 van haar nota dat Somalische documenten onbetrouwbaar zouden 

zijn en dat er reeds anomalieën zouden zijn vastgesteld. Zulks is andermaal zeer treffend nu 

verweerster op geen enkele wijze in haar nota, laat staan de bestreden beslissing, de echtheid van de 

documenten betwist. Het blijft andermaal bij een louter vermoeden zonder meer. 

Vandaar ook dat Uw Raad in recente arresten er terecht op aandringt verder onderzoek te verrichten. 

Enkel is het de spijtige vaststelling dat het door verweerster gedane onderzoek op geen enkele wijze als 

adequaat kan worden bestempeld. Het door verweerster gedane onderzoek komt eerder neer op het 

doelbewust zoeken naar een bevestiging van haar vermoedens. Zulks kan evenwel nooit het geval zijn. 

Dat het door verweerster gedane onderzoek er op gericht was een bevestiging te zoeken voor haar 

vermoedens blijkt overduidelijk uit het feit dat verweerster in haar nota nalaat in te gaan op de stelling 

van verzoekster dat zij met het huwelijk helemaal geen verblijfsrechtelijk voordeel kon beogen nu de 

huwelijksvoltrekking plaatsgreep begin het jaar 2014 en de echtgenoot van verzoekster slechts aan het 

eind van het jaar 2015 als asielzoeker werd erkend. 

Op het moment dat verzoekster huwde, kon zijn helemaal niet weten, laat staan vermoeden, dat haar 

echtgenoot naderhand in België zou belanden en daar een succesvolle asielprocedure zou kunnen 

doorlopen. Anders dan verweerster meent, kon het huwelijk dan ook niet zijn ingegeven door enige 

ambitie om verblijfsrechtelijke voordelen te genieten. De motivering van de bestreden beslissing is 

daardoor onjuist nu er sprake is van een manifest verkeerde voorstelling van de feiten. Zulks heeft 

evenwel vergaande gevolgen voor verzoekster daar haar huwelijk door verweerster niet werd erkend. 

Doordat verweerster het huwelijk geheel ten onrechte niet erkent, schendt zij de in het middel 

aangehaalde bepalingen. Zo kan er op grand van artikel 32 van de Visumcode enkel een 

visumaanvraag geweigerd worden indien er sprake is van is van een bedreiging van de openbare orde. 

Nu het vaststaat dat verweerster met het huwelijk geen verblijfsrechtelijk voordeel beoogde, is er geen 
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sprake van een schijnhuwelijk en al zeker niet van enige bedreiging van de openbare orde en dient er in 

ieder geval met het huwelijk rekening te worden gehouden. Het middel is dan ook in ieder geval 

gegrond.” 

 

3.1.2. In het kader van een visumaanvraag gezinshereniging, ingediend door verzoekster teneinde zich 

bij haar echtgenoot, de heer D. M. te vervoegen, werd de Belgische ambassade in Kampala verzocht 

om een uitgebreid interview af te nemen van verzoekster. Uit het administratief dossier blijkt dat 

verzoekster geïnterviewd werd op de Belgische ambassade, waarna op 29 maart 2017 een beslissing 

tot uitstel wegens administratief onderzoek werd genomen. Op 8 juni 2017 richtte het bestuur een 

schrijven aan het Parket van de Procureur des Konings met de mededeling dat er elementen aanwezig 

zijn dat het vermoedelijk gaat om een schijnhuwelijk dat enkel tot doel heeft om een verblijfsrechtelijk 

voordeel, verbonden aan de staat van gehuwde, te verkrijgen. 

 

Op grond van de vaststellingen van het Parket van de Procureur des Konings is de gemachtigde tot het 

oordeel gekomen dat het huwelijk er kennelijk op gericht is om uitsluitend een verblijfsrechtelijk voordeel 

te bekomen, op grond waarvan de afgifte van een visum lang verblijf geweigerd werd. 

 

De gemachtigde is bevoegd om het huwelijk, waarop verzoekster zich beroept om een verblijf aan te 

vragen, te toetsen aan artikel 146bis van het B.W. – dat 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 is gericht op het tot stand brengen 

van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het verwerven van een verblijfsrechtelijk 

voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwde – en kan, na een onderzoek van de 

omstandigheden die het huwelijk van de verzoekende partij kenmerken, 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 (zie RvS 3 oktober 2011, nr. 215.497). Nu artikel 146bis van het 

B.W. duidelijk stelt dat minstens één wil er niet op gericht mag zijn om een duurzame gemeenschap te 

vormen, volstaat het dat dit enkel in hoofde van verzoekster werd vastgesteld. 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de 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 beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze 

(RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 19 maart 2004, nr. 129.466; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

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

aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

De motieven die de bestreden beslissing onderbouwen, kunnen op eenvoudige wijze in die beslissing 

worden gelezen zodat verzoekster er kennis van heeft kunnen nemen en hierdoor tevens heeft kunnen 

nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover 

zij in rechte beschikt. Er wordt immers, met verwijzing naar de toepasselijke wetsbepaling gemotiveerd 

waarom het visum type D – gezinshereniging geweigerd wordt. De bestreden beslissing gaat aldus in op 

de door verzoekster aangehaalde elementen en neergelegde bewijsstukken. Uit het verzoekschrift blijkt 

ook dat zij deze motieven kent, zodat een schending van de formele motiveringsplicht niet wordt 

aangetoond. 

 

In de mate dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing inhoudelijk aanvecht en de 

schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, behoort het bij de beoordeling daarvan niet tot 

de bevoegdheid van de Raad om 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 is na te gaan of deze 

overheid bij haar beoordeling 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 kunnen komen. Aangezien 

verzoekster geen concrete elementen aanbrengt ter weerlegging van de motieven van de bestreden 

beslissing, toont zij niet aan dat de bestreden beslissing werd genomen met schending van de materiële 

motiveringsplicht. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 
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3.2.1. In het tweede middel betoogt verzoekster dat het advies van de Procureur des Konings nooit 

betekend werd aan haar en zij er dus ook geen kennis van kon krijgen. Zij stelt dan ook op geen enkele 

manier te kunnen verifiëren of het advies van de Procureur zelf afdoende werd gemotiveerd en in welke 

mate het advies door de verwerende partij werd bijgetreden. In het middel wordt volgend betoog 

uiteengezet: 

 

“Met het tweede middel laakt verzoekster de wijze waarop verweerster het bestreden besluit motiveert. 

Uit de lezing van het bestreden besluit blijkt overduidelijk dat er wordt verwezen naar het advies van de 

procureur des Konings. Evenwel blijkt uit de tekst van de bestreden beslissing niet welke onderdelen 

rechtstreeks uit het advies van de procureur des Konings werden geplukt en welke onderdelen aan 

verweerster kunnen toegeëigend worden. 

Op dat punt tast verweerster in het duitster en is het de vaststelling dat de nota geen soelaas biedt. Dat 

de motieven die de bestreden beslissing onderbouwen op eenvoudige wijze in de bestreden beslissing 

kunnen gelezen worden is hoe dan ook onjuist nu het hier een motivering onder verwijzing naar het 

advies van de procureur des Konings betreft. 

Een dergelijke motivering is niet uitgesloten, doch evenwel onderworpen aan strikte en cumulatieve 

voorwaarden (Cass. 11 september 2003, AR. C.01.0114N; Cass. 29 mei 2008, AR C.07.0193N; R.v.St. 

23 maart 2005, nr. 114.269, R.v.St. 14 februari 2011, nr. 211.205; R.v.St. 19 mei 2011, nr. 213.363.) 

- De inhoud van het stuk waarnaar wordt verwezen moet aan de bestuurde ter kennis zijn gebracht 

- Het stuk waarnaar verwezen wordt moet zelf afdoende gemotiveerd zijn 

- De voorstellen of adviezen moeten worden bijgevallen in de uiteindelijke beslissing Er mogen geen 

tegenstrijdige adviezen zijn. 

Nu het advies van de procureur des Konings nooit aan verzoekster werd betekend en zij er op geen 

enkele wijze kennis kon van krijgen dient te worden vastgesteld dat er aan de cumulatieve voorwaarden 

niet is voldaan. Verzoekster kon immers op geen enkele wijze verifiëren of het advies van de procureur 

des Konings zelf afdoende werd gemotiveerd of tegenstrijdig is en in welke mate (integraal of 

gedeeltelijk) het advies door verweerster werd bijgetreden. 

Anders dan verweerster aanvoert, is de bestreden beslissing onheus gemotiveerd. Het middel is dan 

ook gegrond.” 

 

3.2.2. Waar verzoekster stelt dat in de bestreden beslissing verwezen wordt naar het negatief advies 

van de Procureur des Konings, doch er zou niet uit afgeleid kunnen worden welke elementen 

daadwerkelijk van de Procureur des Konings zijn en welke elementen van de bevoegde staatssecretaris 

nu de tekst doorloopt, toont zij niet aan in welke mate dit tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing zou kunnen leiden. 

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing letterlijk stelt dat “De Procureur des Konings verwijst in 

zijn advies naar de volgende elementen” waarna er een opsomming volgt van de elementen die de 

Procureur in zijn advies had aangehaald. De Raad ziet niet in waarom het advies zelf zou moeten 

worden bijgevoegd aangezien de elementen uit het advies worden weergegeven in de bestreden 

beslissing. Verzoekster toont niet aan waarom zij er niet van uit zou kunnen gaan dat de elementen uit 

de bestreden beslissing overeenkomen met diegene in het advies. Bovendien is het advies integraal 

terug te vinden in het administratief dossier.  

 

Het tweede middel kan niet worden aangenomen. 

 

4. Kosten 

 

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

partij.  
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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 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht juni tweeduizend achttien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


