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 nr. 209 089 van 10 september 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. MARISSENS 

Jozef Verbovenlei 32 

2100 DEURNE 

  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 Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 9 april 2018 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

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

van 8 maart 2018 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 12 april 2018 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 22 mei 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 augustus 2018. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KIWAKANA loco advocaat A. 

MARISSENS 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 

 

1.1. Op 12 september 2017 dient de verzoekende partij een aanvraag van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie in. 
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1.2. Op 8 maart 2018 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: 

 

“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN ZONDER BEVEL 

OM HET GRONDGEBOED TE VERLATEN 

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 12.09.2017 werd 

ingediend door: 

Naam: E.H.(..) 

Voornaam: Y. (..) 

Nationaliteit: Marokko 

Geboortedatum: 06.04.1987 

Geboorteplaats: Tsaft 

Identificatienummer in het Rijksregister: (..) 

Verblijvende te: (..) 

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 ander 

familielid van een burger van de Unie. 

Op 12.09.2017 werd op basis van artikel 40 van de wet van 15.12.1980, een aanvraag tot vestiging 

ingediend door dhr. E. H.Y. (..), geboren op 06.04.1987 te Tsaft. 

Deze aanvraag werd ingediend op grond van een huwelijk dat werd afgesloten op 29.01.2016 met 

mevrouw E. M. H. (..), geboren op 05.08.1997. 

Als bewijs van dit huwelijk werd een huwelijksakte voorgelegd. Het huwelijk werd voltrokken in Marokko 

op 29.01.2016. 

Op 12.09.2017 werd een bijlage 19ter en een attest van immatriculatie afgeleverd. 

Overwegende dat de Procureur des Konings van Antwerpen in haar schrijven dd. 22.02.2018 het 

volgende advies uitbracht: 

NEGATIEF ADVIES 

Niet erkenning huwelijk voltrokken in Marokko op 29.01.2016 tussen E. H. Y. (..) °06.04.1987 en E. M.H. 

(..) °05.08.1997. 

Ik meen dat er in casu redenen zijn om dit huwelijk niet te erkennen in de Belgische rechtsorde. 

Uit de informatie vanwege uw diensten, uit het onderzoek door de politie en uit de informatie van de 

Dienst Vreemdelingenzaken zijn de volgende elementen naar voor gekomen die duidelijk wijzen in de 

richting van een schijnhuwelijk: 

- Precaire verblijfssituatie van meneer/verblijfsvoordeel voor meneer: meneer is op voor DVZ ongekende 

datum naar België gekomen. Aan de politie verklaarde hij dat hij sinds oktober 2015 permanent in België 

zou verblijven. 

Op 16.02.2017 bood hij zich aan bij de stad Antwerpen in het bezit van een Marokkaans paspoort, 

afgeleverd door het Marokkaans Consulaat te Madrid op 13.10.2016 geldig tot 13.10.2012. Meneer 

beschikt over verblijfsrecht in Spanje. Hij heeft een arbeidskaart sinds 5.03.2016 en nog geldig tot 

4.03.2018. 

Op 16.02.2017 vroeg meneer een verblijfskaart aan van een familielid van een burger van de Unie in het 

kader van gezinshereniging met mevrouw. De aanvraag werd hem geweigerd op 17.05.2017. 

Thans beschikt meneer wel over een attest van immatriculatie, geldig tot 12.03.2018. 

De erkenning van hoger vermeld huwelijk van betrokkenen biedt meneer uitzicht op het verwerven van 

permanent verblijf in België. 

- Leeftijdsverschil: meneer is 10 jaar ouder dan mevrouw. 

- Vaag en tegenstrijdig relatieverloop: daar waar betrokkenen tijdens het interview afgenomen door uw 

diensten een compleet tegenstrijdig relatieverloop vertelden, wat data betreft, is hun verhaal bij de politie 

chronologisch meer gelijklopend. Ze zouden mekaar ontmoet hebben in de kerstperiode van 2014 in het 

appartementsgebouw waar zowel de zus van meneer als de zus van mevrouw woonden. Na het 

uitwisselen van telefoonnummers hielden ze contact. In november 2015 zou de handvraging hebben 

plaatsgevonden. Op 29.01.2016 huwden ze bij volmacht in Marokko. 

Betrokkenen hebben dus duidelijk overleg gepleegd en hun verhalen beter op mekaar afgestemd. 

Beiden blijven echter bijzonder vaag en tegenstrijdig over de precieze omstandigheden en tijdstip van 

hun eerste afspraak, over de juiste aanvangsdatum van hun relatie, over het tijdstip waarop meneer zich 

definitief in België vestigde en over de plaatsen waar hij woonde voordat hij ging samenwonen met 

mevrouw. 
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- Huwelijk bij volmacht: betrokkenen huwden bij volmacht en waren niet aanwezig bij de voltrekking van 

het huwelijk in Marokko. Meneer verklaart dit door de totaal ongeloofwaardige uitleg dat het voor hen 

niet mogelijk was om in België te huwen. Mevrouw houdt het erop dat het gewoon “gemakkelijker” was 

om in Marokko te huwen en voegt eraan toe dat ze eerst in Marokko moesten trouwen omdat meneer 

geen papieren had. 

- Wetsontduiking: er is sprake van wetsontduiking. Immers, door zich te beroepen op hoger vermeld 

Marokkaans huwelijk (en niet in België te willen huwen), probeerden betrokkenen de preventieve 

controle die de ambtenaar van de burgerlijke stand ingevolge art. 146bis en art. 167 B.W. kan 

uitoefenen te omzeilen. 

- Tegenstrijdigheden: naast de tegenstrijdigheden in het interview, legden betrokkenen ook tijdens hun 

verhoor door de politie een aantal tegenstrijdige verklaringen af, ondermeer: 

België in oktober 2015, waarna hij eerst bij vrienden in Hoboken ging wonen op een adres dat hij zich 

niet kon herinneren en vervolgens een paar dagen bij zijn zus. Nadien zou hij telkens op verschillende 

adressen gewoond hebben tot hij samen ging wonen met mevrouw, na hun huwelijksreis. Volgens 

mevrouw ging meneer naar Spanje in de periode januari – februari – maart 2015 en woonde hij sinds 

maart 2015 permanent in België bij zijn zus. 

en daar had 

verteld dat ze eerst in Marokko moeten huwen. Volgens mevrouw zijn ze enkel naar het Marokkaans 

consulaat geweest om de volmacht te geven maar hebben ze daar verder geen info verkregen. 

 was de laatste film die ze zagen een actiefilm; volgens meneer was het een 

liefdesfilm. 

zaterdag en zondag. Volgens meneer werkten ze beiden op zaterdag maar was mevrouw thuis op 

zondag terwijl hij was gaan werken. 

voorafgaand aan het verhoor, over de laatste keer dat mevrouw ongesteld was, over naar welke 

moskee meneer gaat en over de laatste job van meneer in Spanje. 

Mevrouw verklaart dat meneer ergens de week voordien nog op stap geweest zou zijn met vrienden 

maar dat ze niet wist met wie want dat ze zijn vrienden niet kent. 

- Onwetendheden: 

toen afgesproken hadden. 

heeft. 

atst naar de moskee is geweest. 

- Kennis over verblijfsvoordeel verbonden aan het huwelijk: meneer is op de hoogte van de 

verblijfsvoordelen verbonden aan het huwelijk. In het verleden was hij gehuwd in Spanje en bekwam hij 

op basis van dat huwelijk aldaar een verblijfsvergunning. 

- Mogelijk geënsceneerde samenwoonst: de politie bood zich verschillende keren aan op het adres van 

betrokkenen en kon de eerste 3x niemand aantreffen. De 4de maal kon de woonstcontrole wel 

plaatsvinden doch kon de politie enkel mevrouw aantreffen. Hiernaar gevraagd in zijn verhoor stelde 

meneer dat hij aan het werk was. Op de opmerking van de politie dat ze ook op de vroege tijdstippen 

langs waren gekomen, antwoordde meneer dat die niet kon want dat ze hem dan wel hadden 

aangetroffen. 

- Anonieme melding mogelijk schijnhuwelijk: zowel de dienst schijn- en gedwongen relaties van de stad 

Antwerpen als de wijkagent ontvingen een anonieme melding dat het huwelijk van betrokkenen een 

schijnhuwelijk zou betreffen. Mevrouw zou geld ontvangen hebben om het huwelijk aan te gaan en sinds 

oktober 2018 zou meneer niet langer bij mevrouw wonen maar bij zijn zus… 

Art. 27 gelezen in samenhang met de artikelen 46 en 47 van het Wetboek Internationaal Privaatrecht 

(WIPR) bepaalt dat een buitenlandse huwelijksakte in België door alle overheden wordt erkend, 

wanneer de rechtsgeldigheid naar de vorm wordt vastgesteld volgens het recht van het land waarin de 

akte werd opgemaakt, en de grondvoorwaarde overeenkomstig het toepasselijk recht werden nageleefd, 

mede rekening houdend met art. 21 (de openbare orde-exceptie) en art. 18 (wetsontduiking) WIPR. 

Wat de huwelijkstoestemming betreft, werd bij art. 12 van de Wet van 4 mei 1999 een artikel 146bis 

B.W. ingevoegd, dat een materiële IPR-norm inhoudt ten aanzien van huwelijken waarbij een 

vreemdeling betrokken is. 

Artikel 146bis B.W. bepaalt: “Er is geen huwelijk wanneer, ondanks de gegeven formele toestemming tot 

het huwelijk, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens één van de 

echtgenoten kennelijk niet gericht is op het totstandbrengen van een duurzame levensgemeenschap, 
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maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van 

gehuwde”. 

In zoverre het vreemde recht niet sanctionerend zou optreden tegen geveinsde huwelijken, kan elke 

Belgische overheid op grond van de Belgische internationaal-privaatrechtelijke openbare orde, een 

huwelijk te erkennen wanneer 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 Belgische rechtsbestel en een miskenning van dat instituut maakt 

een schending uit van de Belgische openbare orde (art. 21 WIPR). 

Uit het voorgaande blijkt nu dat het in Marokko afgesloten huwelijk er kennelijk niet op gericht is om een 

duurzame levensgemeenschap te stichten. 

Om deze redenen verleent mijn ambt een negatief advies. 

Uit het voorgaande blijkt dus dat het huwelijk niet gericht is op het stichten van een duurzame 

levensgemeenschap. (arr. RVV, nr. 189065, 28/06/2017: Het steunt niet op een foutieve feitenvinding 

noch is het kennelijk onredelijk om te oordelen dat, gezien de procureur des Konings een ongunstig 

advies gegeven heeft over de erkenning van de buitenlandse huwelijksakte, het huwelijk louter werd 

aangegaan om er verblijfsrechtelijk voordeel uit te halen en niet om een duurzame levensgemeenschap 

te stichten.”) 

Op basis van het voorgaande advies weigert de Dienst Vreemdelingenzaken het tussen dhr. E. H. Y. (..) 

en mvr. E. M. H. (..) afgesloten huwelijk te erkennen in België. 

Het louter feit dat betrokkenen samenwonen wordt niet beschouwd als een bewijs van een gezinsleven. 

(arr. RVV, nr. 189065, 28/06/2017: “Het gegeven dat verzoekster samenwoont met haar voorgehouden 

echtgenoot doet geen afbreuk aan het feit dat er geen beschermingswaardig gezinsleven is. Een 

gezamenlijke verblijfplaats toont op zich nog geen oprechte en effectief beleefde partnerrelatie in de zin 

van artikel 8 EVRM aan, zodat het niet kennelijk onredelijk is dat de verwerende partij dit gegeven niet 

heeft beschouwd als een indicatie van een gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM))”. 

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

ingetrokken.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In twee middelen betoogt de verzoekende partij als volgt: 

 

“2.1. Eerste middel schending art. 8 EVRM recht op privé-leven alsook schending van de artikelen 23 en 

27 WIPR 

A. 

Het bevel grondgebied te verlaten schendt het artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van 

de Mens. 

Uit de gegeven omstandigheden blijkt dat er een gezinsleven is en het om een gezin/familie gaat (cf. 

EHRM 12 juli 2001, K. et T./ Finland, § 150). Verzoeker en zijn vrouw zijn getrouwd volgens de 

Marokkaanse wet. 

Het betreft een hechte relatie. 

Van zodra verzoeker de toelating bekwam begaf hij zich naar België en voegde zich bij zijn vrouw. 

Sedert zijn aankomst in België verbleef hij steeds bij zijn vrouw zo tôt op heden. (cf. EHRM 13 februari 

2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; EHRM 15 juli 2003, 

Mokrani/France, § 21). 

Vervolgens kan er worden vastgesteld dat er een inmenging is door de weigering van het verzoek tôt 

gezinshereniging. Verwerende partij dient hierbij een evenwicht te vinden tussen het beoogde doel en 

de gevolgen van haar beslissing. 

De Raad Vreemdelingenbetwistingen stelde in het verleden het volgende (RvV 80.364): 

"...Rekening houdend enerzijds met de eisen van artikel 8 van het EVRM alsook andere bepalingen van 

het Verdrag die een garantie inhouden en niet enkel een goede wil of de regeling van de praktische 

beslommeringen, anderzijds dat dit artikel voorgaat op de bepalingen van de wet van 15 december 1980 

(C.E. 22 december 2010, n°210.029) dient de administratieve overheid voordat zij een beslissing neemt 

een zeer grondig onderzoek te voeren in functie van de omstandigheden waarvan zij kennis had. " 

B. 

In casu doet de verwerende partij afbreuk aan de garanties zoals opgenomen in het artikel 8 van het 

EVRM en schendt zij daarmee het betreffende artikel zoals hieronder staand uiteengezet. 

Teneinde de situatie zeer concreet te duiden weerlegt verzoeker het negatief advies van de Procureur 

des Konings te Antwerpen dd. 22.02.2018 aangaande het "voorgehouden schijnhuwelijk", met name het 

enigste element waarop verwerende partij zich beroept teneinde het verzoek tot gezinshereniging te 

weigeren. 
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Mevr. (..) woonde in hetzelfde appartement waar de zus van dhr. (..) woonde. Partijen zijn elkaar tegen 

gekomen in het appartement en zijn aan de praat geraakt. 

Het was duidelijk dat het meteen klikte. Op dat ogenblik heeft dhr. (..) een verblijfsvergunning te Spanje. 

Hij reisde regelmatig over en weer om mevr. (..) beter te leren kenen. 

Oktober 2015 besliste dhr. (..) permanent in België te verblijven. Als spoedig wensten partijen te 

trouwen. Uiteindelijk heeft de handvraging november 2015 plaatsgevonden. Op 29 januari 2016 huwden 

partijen bij volmacht in Marokko. 

Op datum van 5 maart 2016 bekwam hij een arbeidskaart geldig tot 4 maart 2018. Hetgeen hem de 

mogelijkheid gaf zich op legale wijze te voegen met mevr. (..) alsook professioneel actief te zijn in zijn 

eigen kapperszaak, (..). 

Sedert 10 september 2016 wonen partijen steeds samen. 

Partijen brengen , volledigheidshalve, de foto's bij van de verloving. Het zijn enkel een beperkt aantal 

foto's daar de verloving in principe een gesloten evenement is omdat hierbij de hoofddoek niet wordt 

gedragen door de toekomstige bruid. (stuk 4) Tevens brengen zij foto's van het trouwfeest (het 

trouwfeest zelf vond plaats in september 2016) bij (stuk 5) alsook foto's van de huwelijksreis te Tenerife 

(september 2016) (stuk 6). 

Uit de foto's blijkt reeds duidelijk dat het niet om een schijnhuwelijk gaat. 

Daar partijen zich willen herenigen werd er een verzoek tot erkenning van het huwelijk ingediend alsook 

een verzoek tot gezinshereniging. Beiden werden afgewezen daar men van mening is dat het om een 

schijnhuwelijk gaat. Een eerste verzoek tot gezinshereniging werd in het verleden ook reeds afgewezen. 

C. 

Met het hieronderstaande relaas willen partijen aantonen dat het niet om een schijnhuwelijk gaat partijen 

hebben wel degelijk voor elkaar gekozen. 

Zij wensen alle incoherenties te verduidelijken zoals hieronderstaand. Tevens wensen zij mee te geven 

dat de tolk die de man bijstond een ander Arabisch sprak dan het Arabisch van verzoeker, waardoor er 

een aantal communicatieproblemen waren (Arabisch Algarijns/Syrisch tegenover Arabisch Marokkaans) 

D. 

Uit het negatief advies blijkt dat het om het om een schijnhuwelijk zou gaan en men enkel een 

verblijfsrechtelijk voordeel wenst te bekomen. 

Onder verwijzing naar de artikelen 23 en 27 WIPR moet worden vastgesteld dat er aan de grond- en 

vormvoorwaarden werd voldaan. 

De vormvoorwaarden voor het huwelijk beheerst door het Marokkaanse recht werden voldaan, hierover 

is er ook geen betwisting. 

Wat de grondvoorwaarden betreft kan er met zekerheid gesteld worden dat er een oprechte 

toestemming is met het huwelijk. Verzoeker en zijn vrouw hebben oprecht de intentie met elkaar het 

leven te delen als een gehuwd koppel. In september 2018 zullen zij reeds twee jaar samenwonen. 

Graag wil verzoeker dit alles verder verduidelijken aan de hand van het interview zoals afgelegd. 

Verzoeker verwijst naar de verklaringen tijdens het interview zoals hieronderstaand uiteengezet en 

weerlegd: 

1. Onduidelijkheden aangaande verblijf in België en eerste kennismaking: 

Verzoeker verbleef het jaar 2014 afwisselend in België en Spanje. Hij overnachtte afwisselend bij zijn 

zus of vrienden. Verzoeker en zijn vrouw hebben elkaar december 2014 leren kennen. Zijn vrouw 

woonde in hetzelfde appartement als de zus van verzoeker. Vanaf maart 2015 is verzoeker vaker naar 

België gekomen, doch daar hij geen permanente verblijfsvergunning had in België ging hij regelmatig 

over en weer naar Spanje. Oktober 2015 is hij zich definitief gaan vestigen in België. Tien september 

2016 zijn verzoeker en zijn vrouw gaan samenwonen. 

2. Onduidelijkheden omtrent bezoek Marokkaanse consulaat: 

Mevr. (..) heeft zelf beslist naar het Marokkaanse consulaat te gaan zonder informatie te vragen. 

Verzoeker daarentegen heeft informatie opgevraagd en het advies ontvangen eerst volgens de 

Marokkaanse wet te trouwen. 

3. Onduidelijkheden omtrent de bezigheden tijdens het weekend (20/01 en 21/01) 

Mevr. (..) had vermeld dat ze beide dagen heeft gewerkt. Verzoeker had vermeld dat ze zaterdag heeft 

gewerkt en zondag gerust. Verzoeker had het bij het rechte eind, mevr. (..) had zich vergist. Zij voegt 

haar uurrooster ter verduidelijking. Hieruit blijkt dat verzoeker wel degelijk goed op de hoogte was van 

het uurrooster van mevr. (..). Het is mevr. (..) die haar uurrooster niet meer kon herinneren. (stuk 7) 

4. Onduidelijkheden omrent de werkuren tijdens de week voorafgaand aan het interview (22/01 tot 

28/01): 

Mevr. (..) gaf het volgende uurrooster op: 

Maandag: vrij 

Dinsdag: 7:00 - 14:30 

Woensdag: 11:00-20:00 
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Donderdag: 07:00 - 14:30 

Vrijdag: kon mevr(..) zich niet meer herinneren  

Zaterdag: 11:00 - 20:00  

Zondag: 11:00 - 20:00 

Verzoeker gaf het volgende uurrooster op: 

Maandag: 7:00 - 14:30 

Dinsdag: 7:00 - 14:30 

Woensdag: 7:00 -14:30 

Donderdag: 07:00 - 14:30 

Vrijdag: 11:00 - 20:00 

Zaterdag: 11:00-20:00 

Zondag: 11:00-20:00 

Het correcte uurrooster is als volgt: 

Maandag: vrij  

Dinsdag: 7:00 -14:30  

Woensdag: 11:00 - 20:00  

Donderdag: 11:00 - 20:00  

Vrijdag: 07:00 - 14:00  

Zaterdag: 07:00 - 20:00  

Zondag: 11:00 - 20:00 

Hieruit blijkt dat beiden fouten hebben gemaakt omtrent het uurrooster. Dit heeft te maken met het feit 

dat mevr. (..) elke week een wisselend uurrooster heeft en het zeer moeilijk is voor partijen om voor de 

betreffende week het correcte uurrooster op te geven. Dit heeft dus niets te maken met onwetendheid 

omtrent elkaar, doch wel met het wekelijks wisselende uurrooster. (stuk 7) 

5. Onduidelijkheden omtrent de moskee waar tweede eiser naar toe gaat alsook omtrent het laatste 

moskee bezoek: 

Mevr. (..) vermeldde dat verzoeker afwisselend naar de moskee op het Kiel en deze achter de hoek in 

Deurne gaat. Verzoeker vermeldde dat hij naar de moskee in Borgerhout gaat. 

Alle drie de antwoorden kloppen. Verzoeker gaat naar de drie moskees afhankelijk van waar hij het 

dichtst bij is. Bovendien, bezoekt verzoeker de moskee tijdens de werkuren waardoor mevr. (..) niet 

steeds op de hoogte is van waar en wanneer hij gaat. 

6. Onduidelijkheden omtrent het opstap gaan met vrienden: 

Mevr. (..) geeft aan dat verzoeker vorige week met vrienden op stap is geweest. Verzoeker zegt dat hij 

geen vrienden heeft. Verzoeker is op stap geweest met zijn neef en dus in zijn ogen geen vriend, doch 

een familielid, vandaar het verschil in antwoord. Bovendien, informeren partijen elkaar niet steeds met 

wie zij op stap gaan. 

7. Onduidelijkheden omtrent wanneer partijen voor het eerst hebben afgesproken: 

Mevr. (..) vermeldt dat ze vanuit de blokken samen naar het park in Hoboken zijn gewandeld. Verzoeker 

vermeldt dat ze beiden apart zijn aangekomen. Verzoeker bekijkt de situatie vanaf het moment dat hij 

naar de sociale blokken is gegaan om dan vervolgens tesamen naar het park te gaan. Mevr. (..) 

daarentegen vanaf het moment dat ze elkaar al ontmoet hadden in de sociale blokken, vandaar het 

verschillende antwoord. 

Vervolgens stelt men tevens dat zij beiden de naam van het park niet weten. Dit klopt zij benoemen het 

park steeds als het park van Hoboken, zij weten de naam van het park niet. 

De afspraak vond plaats maart 2015. 

8. Onduidelijkheden omtrent het laatste cadeau: 

Verzoeker en zijn vrouw wisten dit niet meer daar zij beiden zeer weinig geschenken aan elkaar geven. 

Vermoedelijk was het laatste cadeau parfum van D&G voor de verjaardag van mevr. (..). 

9. Anonieme tip schijnhuwelijk 

Verzoeker en zijn vrouw hebben een vermoeden van de identiteit van de persoon die de anonieme tip 

zou hebben gegeven. Verzoeker is kapper dhr. (..) is eveneens kapper. Deze laatste is van mening dat 

verzoeker klanten van hem afneemt. Dhr. (..) heeft verzoeker al meerdere malen bedreigd, zelfs in die 

mate dat er reeds diverse PV's werden opgesteld. (stuk 8) 

In het PV 154515/17 dd. 18.12.2017 verklaart verzoeker nog dat dhr. (..) ervoor gaat zorgen dat hij het 

dossier van verzoeker met oog op het aanvragen van een verblijfskaart te België schade gaat 

toebrengen. Verzoeker en zijn vrouw voegen het PV aan het verzoekschrift. Heden blijkt dat dhr. (..) zijn 

woord heeft gehouden en het dossier van verzoeker schade heeft toegebracht. 

Verzoeker wil met het bovenstaande relaas benadrukken dat verzoeker en zijn vrouw wel degelijk 

volledig op de hoogte zijn van elkaars leven, doch dat er een aantal zaken verschillend werden 

geformuleerd omwille van miscommunicatie, andere interpretatie, problemen met de vertaling en 

vergeetachtigheid. 
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Het is verzoeker dan ook absoluut niet te doen omwille van het verblijfsrechtelijk voordeel, doch wel om 

het leven met elkaar te delen. 

2.2. Tweede middel schending art. 8 EVRM recht op privé-leven en artikel 22 van de Grondwet 

Verzoeker roept tevens de schending in van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de 

Mens en artikel 22 van de Grondwet. 

Verwerende partij heeft nooit kunnen vaststellen dat verzoeker een actueel gevaar betekent voor de 

openbare orde en veiligheid. Verzoeker heeft zich steeds gedragen als een bonus pater familias. Hij is 

komen inwonen bij zijn vrouw van zodra hij hiertoe de toelating kreeg. Vervolgens heeft zij met de 

nodige ijver de arbeidskaart bekomen en is hij steeds professioneel actief geweest. 

Er zijn in casu dan ook geen redenen die inmenging in het privéleven verantwoorden tegenover de 

bescherming van de belangen van de overheid. In casu is er geen correcte afweging gemaakt tussen 

het beoogde doel en de ernst van de inbreuk op de belangen van verzoeker, met name de bescherming 

van zijn privéleven, familie- en gezinsleven. 

Verzoeker verwijst hieromtrent tevens naar hetgeen zoals supra uiteengezet.” 

 

2.2. Gelet op de onderlinge samenhang bespreekt de Raad beide middelen samen.  

 

2.3. Vooreerst wijst de Raad erop dat de bestreden beslissing geen bevel om het grondgebied te 

verlaten inhoudt zodat het betoog dat “Het bevel grondgebied te verlaten schendt het artikel 8 van het 

Europees Verdrag van de Rechten van de Mens” niet dienstig is.  

 

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 een familielid van een burger van de Unie een Marokkaanse 

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 verlenen van een 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. 
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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 een 

verblijf van meer dan drie maanden, aldus te verifiëren of het huwelijk waarop 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 ten slotte 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 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 afdoende is om 

verzoekende partij dit verblijf 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 22 februari 

2018, dat wordt hernomen in de bestreden beslissing. In het advies van de Procureur des Konings wordt 

vastgesteld dat het in Marokko afgesloten huwelijk er kennelijk niet op gericht is om een duurzame 

levensgemeenschap te stichten gelet op de feitelijke elementen die ter zake worden opgesomd. 

Bijgevolg wordt een negatief advies verleend wat betreft het verlenen van rechtsgevolgen aan het 

afgesloten huwelijk. 

 

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

de Procureur des Konings van 22 februari 2018 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. 

 

Verzoekende partij betoogt in essentie dat de beoordeling van het parket niet correct is en tracht alle 

elementen die geleid hebben tot het negatief advies te verklaren. De Raad stelt vast dat de inhoudelijke 

kritiek van verzoekende partij in wezen tot doel heeft om aan te tonen dat haar huwelijk wel degelijk is 

gericht op het tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap. Uit haar betoog blijkt duidelijk 

dat verzoekende partij in essentie de vaststelling van de gemachtigde van het bestaan van een 

schijnhuwelijk en de daaruit volgende weigering tot erkenning van de rechtsgeldigheid van de 

Marokkaanse huwelijksakte betwist. 

 

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, 

hetgeen ook blijkt uit haar betoog en de Raad dit betoog niet anders kan lezen, 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 
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procedure voorzien in artikel 23 WIPR juncto artikelen 1025 tot 1034 Gerechtelijk Wetboek. 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).  

 

Gelezen in deze zin is het middel niet ontvankelijk. 

 

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

steeds een nieuwe aanvraag tot het bekomen van een verblijf van meer dan drie maanden 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 kennelijk redelijke 

beslissing is.  

 

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

wel degelijk een gezinsleven heeft met de referentiepersoon.  

 

2.5. De Raad merkt op dat het waarborgen van een recht op eerbiediging van het gezinsleven, het 

bestaan veronderstelt van een gezinsleven dat beschermenswaardig is onder artikel 8 van het EVRM. 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘gezinsleven’ niet dat een autonoom begrip is en dat 

onafhankelijk van het nationale recht dient te worden geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet 

sprake is van een familie- of gezinsleven is in wezen een feitenkwestie die afhankelijk is van de 

aanwezigheid van effectief beleefde hechte persoonlijke banden (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland 

(GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 93). 

 

Vooreerst benadrukt de Raad dat artikel 8 van het EVRM niet zo kan worden uitgelegd dat het een 

verplichting inhoudt voor staten om een huwelijk ipso facto te erkennen (EHRM 2 november 2010, nr. 

3976/05, Şerife Yiğit v. Turkije, par. 97-98 en 102). Het aangaan van een huwelijk kan wel duiden op het 

bestaan van een gezinsleven indien er sprake is van een oprechte intentie om samen te wonen en op 

duurzame wijze een gezinsleven op te bouwen. Verder oordeelt het EHRM dat een huwelijk dat als 

wettelijk en oprecht wordt beschouwd (‘lawful and genuine marriage’, zie EHRM 28 mei 1985, nrs. 

9214/80, 9473/81 en 9474/81, Abdulaziz, Cabales en Balkandali v. Verenigd Koninkrijk, par. 62) een 

beschermenswaardig gezinsleven vormt dat valt binnen de werkingssfeer van artikel 8 EVRM. 

 

Nu het huwelijk van verzoekende partij niet wordt erkend omdat na onderzoek is vastgesteld dat de 

intentie van verzoekende partij 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, is er in casu dan ook geen sprake van een gezinsleven in de zin van artikel 

8 van het EVRM. De gemachtigde diende dan ook geen rekening te houden met en een 

belangenafweging te verrichten omtrent dit (vermeende) gezinsleven.  

 

Voor zover de verzoekende partij verder al gewag zou kunnen maken van een beschermenswaardig 

privéleven op het Belgische grondgebied, quod non nu het bestaan van dergelijk privéleven geenszins 

blijkt uit het administratief dossier, dient alleszins gesteld dat verzoekende partij nooit werd toegelaten 

tot een verblijf van meer dan drie maanden en uit niets blijkt dat zij haar privéleven niet kan opbouwen of 

verder zetten in het land van herkomst of verblijf. Bovendien oordeelde het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens in het arrest Nnyanzi t. het Verenigd Koninkrijk, na te hebben vastgesteld dat de 

verzoekende partij geen gevestigde vreemdeling was en dat zij nooit een definitieve toelating had 

gekregen om in de betrokken lidstaat te verblijven, dat eender welk privéleven dat de verzoekende partij 

had opgebouwd tijdens haar verblijf in het Verenigd Koninkrijk, bij het afwegen van het legitieme 

publieke belang in een effectieve immigratiecontrole, niet tot gevolg zou hebben dat de uitwijzing een 

disproportionele inmenging in haar privéleven uitmaakte. Een schending van artikel 8 van het EVRM 

wordt ook in dit verband niet aannemelijk gemaakt. 
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Een schending van artikel 8 van het EVRM, in samenhang met artikel 22 van de Grondwet, wordt niet 

aannemelijk gemaakt. 

 

2.6. De middelen zijn, in zoverre ontvankelijk, ongegrond en kunnen niet leiden tot de vernietiging van 

de bestreden beslissing. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

4. 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 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden 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 tien september tweeduizend achttien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN S. DE MUYLDER 

 


