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 nr. 220 866 van 8 mei 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. DARSALIA 

Elisabethlaan 122 

2600 BERCHEM 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

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

24 december 2018 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 8 

november 2018 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied 

te verlaten (bijlage 20). 

 

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. 

 

Gelet op de beschikking van 15 februari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 maart 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. PEKER, die loco advocaat N. DARSALIA verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat N. VANDENDRIESSCHE, die loco advocaten D. MATRAY & S. 

VAN ROMPAEY verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster diende op 10 november 2017 een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie, op grond van artikel 40bis van de wet van 15 december 1980 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: 

de vreemdelingenwet). Deze aanvraag werd op 4 mei 2018 geweigerd. 

 

1.2. Op 15 mei 2018 diende verzoekster een nieuwe aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie. Op 8 november 2018 werd een beslissing tot weigering van 
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verblijf van meer dan drie maanden genomen zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

Dit is de thans bestreden beslissing, die als volgt gemotiveerd is: 

 

“(…) 

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 15/05/2018 werd 

ingediend door: 

 

[…] 

 

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. 

 

Betrokkene deed opnieuw een aanvraag tot verblijf als echtgenote van B., R. (RR …). Spaanse 

referentiepersoon. 

 

Ter staving van dit huwelijk werd een huwelijksakte voorgelegd, opgemaakt op 7.10.2016 te Marokko. 

 

Overwegende dat de Procureur des Konings van Antwerpen in haar schrijven dd. 24.04.2018 het 

huwelijk niet wenst te erkennen omdat op basis van onderstaande opmerkingen ertoe is besloten dat 

het huwelijk niet gericht is op een duurzame levensgemeenschap. Het onderzoek heeft immers het 

volgende uitgewezen: 

een bijlage 19ter in, in functie van haar echtgenoot. 

Thans beschikt zij over een attest van immatriculatie geldig tot 15/11/2018. Mevrouw heeft tevens 

langdurig verblijfsrecht in Spanje sinds 04/08/2010 en beschikt over een Spaans verblijfsdocument 

geldig tot 03/08/2020. 

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

permanent verblijf in België. 

vaag en tegenstrijdig ontmoetingsrelaas: betrokkenen leerden mekaar kennen in 2010 in een 

restaurant in Spanje waar mevrouw werkte. De verklaringen over hun ontmoetingsrelaas stemmen niet 

overeen. Zowel tijdens het interview afgenomen door uw diensten als aan de politie verklaarde meneer 

dat hij mevrouw aansprak in het restaurant en dat ze vervolgens telefoonnummers uitwisselden. 

Volgens mevrouw wachtte meneer buiten tot ze klaar was met werken en werden op dat moment 

nummers uitgewisseld. Uit hun eerste gesprek bleek dat betrokkenen in mekaars buurt woonde in 

Spanje. Vervolgens zagen ze mekaar regelmatig op straat. Hun verklaringen over de eerste periode van 

hun relatie en hoe ze mekaar beter leerden kennen zijn bijzonder vaag. Ook over het tijdstip en de 

omstandigheden van het huwelijksaanzoek zijn hun verklaringen tegenstrijdig, erg vaag en onduidelijk. 

In 2014 kwam meneer naar België om naar werk te zoeken. Sinds 24/03/2015 werd hij in het bezit 

gesteld van een E-kaart geldig tot 10/03/2020 (Europees werknemer). Mevrouw zou meneer 

verschillende keren komen bezoeken zijn in België maar ook hierover leggen betrokkenen tegenstrijdige 

verklaringen af. 

Volgens de verklaring van de meneer bij de politie kwam mevrouw 3 keer naar België; mevrouw 

verklaard dat ze meneer 8 keer bezocht zou hebben. Ze kunnen hiervan geen bewijzen voorleggen. 

In oktober 2016 zou meneer de hand van mevrouw aan mevrouw haar moeder in Marokko zijn gaan 

vragen. 

De huwelijksakte werd ondertekend op 06/10/2017. Op 15/10/2017 werd een huwelijksfeest gegeven. 

Sindsdien zou mevrouw met meneer samenwonen in België. 

 

 

Betrokkenen leggen tegenstrijdige verklaringen af over hun ontmoetingsrelaas, over het aantal keer dat 

mevrouw meneer kwam bezoek in België en over het huwelijksaanzoek (cf. supra). 

 

Volgens mevrouw verbleef meneer voorafgaand aan zijn verblijf in België in Spanje en daarna in 

Frankrijk. 

Meneer spreekt enkel over Spanje. 
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Volgens meneer heeft een imam het huwelijk tijdens het traditioneel huwelijksfeest, 2 weken na de 

ondertekening van de huwelijksakte, ingezegend. Volgens mevrouw heeft niemand het huwelijk 

ingezegend tijdens het traditionele huwelijksfeest. 

Meneer verklaart dat hij mevrouw een halsketting en een ring cadeau gedaan heeft; mevrouw spreekt 

enkel over een halsketting. 

Meneer verklaart dat zijn relatie met mevrouw zijn eerste relatie is; volgens mevrouw had meneer eerder 

in Spanje een relatie met een zekere “E.”. 

Betrokkenen leggen tegenstrijdige verklaringen af over het tijdstip tot wanneer ze naar school gingen en 

over de lievelingskleur van meneer, over het aantal genodigden op het traditionele huwelijksfeest en 

over hun tijdsbesteding het weekend voorafgaand aan het verhoor (volgens meneer ging hij op zondag 

1 keer naar de moskee; volgens mevrouw 4 keer). 

Meneer verklaart dat hij nooit gewerkt heeft in Spanje; volgens mevrouw werkte hij Spanje bij een 

bakker. Mevrouw zegt dat ze geen vriendinnen heeft; volgens meneer heeft ze vriendinnen maar hij kent 

hun namen niet. Over hun kinderwens (mevrouw is reeds 52 jaar!) verklaart mevrouw dat ze nog graag 

2 kinderen wilt. 

Meneer verklaart dat mevrouw graag een dochter wilt maar dat ze het aantal kinderen nog niet 

besproken hebben. 

 

 

Meneer weet niet sinds wanneer mevrouw naar Europa gekomen is en sinds wanneer mevrouw verblijf 

heeft in Spanje. 

Beiden geven aan niet juist meer te weten wanneer ze mekaar voor het eerst ontmoetten. Volgens 

meneer was het in 2010 of 2011 maar hij wist niet meer in welke maand. Volgens mevrouw was het in 

2010 maar ook zij wist niet meer wanneer juist. 

Mevrouw kent de huwelijksdatum niet! 

Mevrouw kent de juiste geboorteplaats van meneer niet. 

Meneer weet niet juist sinds wanneer mevrouw niet meer werkt. Meneer weet dat mevrouw in het 

verleden gehuwd was maar weet verder niets over dit huwelijk; 

Hij kent de naam van haar ex-echtgenoot niet. 

 

duurzaamheid van hun relatie kunnen staven, hoewel ze al sinds 2010 beweren een relatie te hebben. 

Uit de periode voor het huwelijk kan slechts 1 ongedateerde foto worden voorgelegd. Andere bewijzen 

waren volgens de verklaring van meneer opgeslagen op een gsm waarvan eerst gezegd werd dat hij 

stuk gegaan was en nadien dat hij gestolen werd in een café. Volgens mevrouw waren er uit de periode 

voorafgaand aan het huwelijk 2 foto’s beschikbaar doch heeft meneer een ervan eens verscheurd 

tijdens een ruzie… 

 

Betrokkenen leggen slechts een paar foto’s voor van het huwelijksfeest. Tijdens de woonstcontrole kon 

de politie geen foto’s van betrokkenen samen aantreffen in de woning. 

Het parket komt daarbij tot de volgende conclusie: 

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 grondvoorwaarden overeenkomstig het toepasselijke 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 toestemmingen 

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

echtgenoten kennelijk niet gericht is op het tot standbrengen van een duurzame levensgemeenschap, 

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 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 Belgische rechtsbestel en een 

miskenning van dat instituut maakt een schending uit van de Belgische openbare orde (art. 21 WIPR). 
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Om deze redenen verleent mijn ambt een negatief advies. 

De Dienst Vreemdelingenzaken wenst zich bij deze analyse aan te sluiten en erkent dus 

overeenkomstig art. 27 WIPR, gelezen in samenhang met art. 46 en 47 WIPR het huwelijk van 

betrokkene niet, dit omdat het op bedrieglijke wijze is afgesloten (met een ander doel dan een duurzame 

levensgemeenschap), wat in strijd is met de openbare orde (art. 21 WIPR). 

Hieruit volgt dat de betrokkene niet voldoet aan de voorwaarden tot gezinshereniging die gestipuleerd 

werden in de wet van 15.12.1980, artikel 40bis, §2, 1°, betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

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

worden ingetrokken. 

De Dienst Vreemdelingenzaken wenst uw aandacht erop te vestigen dat de te vervullen voorwaarden 

van de gezinshereniging cumulatief zijn. Aangezien minstens één van deze voorwaarden niet vervuld is, 

wordt uw aanvraag van verblijf geweigerd. 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft de andere voorwaarden niet volledig onderzocht. 

Deze beslissing belet de Dienst Vreemdelingenzaken dus niet om bij de indiening van een nieuwe 

aanvraag van verblijf deze andere voorwaarden na te gaan of over te gaan tot een onderzoek of analyse 

die zij nodig acht. 

De Dienst Vreemdelingenzaken raadt u aan uw dossier grondig na te kijken vooraleer een nieuwe 

aanvraag in te dienen. De te vervullen voorwaarden en voor te leggen bewijsstukken kan u terugvinden 

op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken (www.dofi.fgov.be). 

(…)” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid, van de vreemdelingenwet kunnen de beroepen bedoeld in 

artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) worden 

gebracht door de vreemdeling die doet blijken van een benadeling of van een belang. Uit de memorie 

van toelichting bij het wetsontwerp waarbij voornoemde bepaling in de vreemdelingenwet werd 

ingevoerd, blijkt dat voor de interpretatie van het begrip ‘belang’ kan worden verwezen naar de invulling 

die de Raad van State aan hetzelfde begrip heeft verleend (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad 

van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer, 2005-06, nr. 

2479/001, 118). Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, 

rechtstreeks, actueel en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr. 148.037). Het actueel karakter van 

het belang houdt in dat het belang moet voorhanden zijn zowel op het ogenblik van het indienen van het 

beroep tot nietigverklaring, als op het tijdstip dat de Raad uitspraak doet over het beroep. 

 

Opdat verzoekster een belang zou hebben bij de vordering, volstaat het niet dat zij gegriefd is door de 

bestreden rechtshandeling, m.a.w. een nadeel erdoor ondervindt. De vernietiging van de bestreden 

beslissing moet aan verzoekster bovendien enig voordeel verschaffen en een nuttig effect sorteren. 

 

2.2. Uit bijkomende informatie, verschaft door de verwerende partij, blijkt dat verzoekster op 19 februari  

2019 een derde aanvraag heeft ingediend voor een verblijfskaart als familielid van een burger van de 

Unie en dat haar op diezelfde dag een bijlage 19ter en een attest van immatriculatie werd afgegeven dat 

geldig is tot 19 augustus 2019.  

 

Hierover ondervraagd ter terechtzitting, bevestigt de verzoekende partij dat de nieuwe aanvraag van de 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie opnieuw is ingediend in functie van haar 

Belgische echtgenoot. Verzoeksters aanvraag steunt aldus op dezelfde grond als de aanvraag van 15 

mei 2018 en zal leiden tot een nieuwe beoordeling van verzoeksters aanspraken op een verblijfsrecht. 

Daarmee heeft verzoekster reeds verkregen wat ze met het huidige beroep tracht te verwezenlijken, met 

name dat haar aanvraag opnieuw wordt beoordeeld op basis van de door haar –eventueel bijkomende – 

voorgelegde bewijsstukken.  

 

In deze omstandigheden ziet de Raad niet in welk voordeel de nietigverklaring van de thans bestreden 

beslissing de verzoekende partij nog kan opleveren. Ter terechtzitting verklaart de verzoekende partij 

zich hieromtrent naar de wijsheid van de Raad te gedragen. 

 

Gelet hierop is de Raad van oordeel dat verzoekster in het huidige geschil niet langer doet blijken van 

het rechtens vereiste actueel belang.  

 

http://www.dofi.fgov.be/
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Het beroep is om die reden niet-ontvankelijk.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht mei tweeduizend negentien door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 


