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 nr. 228 979 van 19 november 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X  

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. VANTOMME 

Beheerstraat 44 

8500 KORTRIJK 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Eritrese nationaliteit te zijn, op 14 augustus 2019 heeft 

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

Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 12 juli 2019 tot weigering van een 

visum gezinshereniging. 

 

Gezien titel Ibis, 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 tot vaststelling van het rolrecht van 20 augustus 2019 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 24 september 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 oktober 

2019. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat D. VANTOMME verschijnt 

voor de verzoekende partij en van attaché F. VAN DIJCK, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster meldt zich op 13 augustus 2018 aan bij de Belgische ambassade in Addis Abeba om 

een visum gezinshereniging aan te vragen, dit als echtgenote van een op 11 maart 2015 in België 

erkende vluchteling, die eveneens de Eritrese nationaliteit heeft. Verzoekster is met hem getrouwd op 

15 mei 2018 in Ethiopië.  
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1.2. De gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

neemt op 12 juli 2019 een beslissing tot weigering van het gevraagde visum. Deze beslissing, die 

verzoekster op 17 juli 2019 ter kennis wordt gebracht, luidt als volgt:  

 

“[…] Betrokkene kan zich niet beroepen op de richtlijnen van art 10 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 13/08/2018 een visumaanvraag gezinshereniging ingediend werd op 

naam van T.W.W., * 01/01/1999. A.K., van Eritrese nationaliteit, om de echtgenoot in België F.G.S. * 

1990. van Entrese nationaliteit, te vervoegen.  

Deze aanvraag werd ingediend op grond van een huwelijk dat 15/05/2018 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 16 en 21;   

Overwegende dat artikel 18 van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht bepaalt dat voor de 

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

kunnen beschikken, geen rekening wordt   gehouden met feiten en handelingen gesteld me t 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 voorzover 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 is wanneer uit 

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

niet is gericht 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.   

Ten slotte schrijft artikel 30 IPR-codex voor dat een buitenlandse authentieke akte moet worden 

gelegaliseerd om in België   geheel of gedeeltelijk in origineel of bij afschrift te worden voorgelegd;    

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

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

-Het is een gearrangeerd huwelijk, ze zijn beginnen te telefoneren naar elkaar in oktober 2017  

-Meneer is van België naar Addis-Abeba getrokken op 06/04/201 8 en waren 3 maanden tezamen    

-Ze huwden op 15/05/2018 te Addis-Abeba    

-Ze zagen mekaar voor de laatste keer op 05/07/2018 toen meneer naar België terugkeerde    

-Mevrouw is zwanger en verklaart dat meneer de vader is  

in het licht van deze elementen besliste de Dienst Vreemdelingenzaken op 11/03/2019 om het advies 

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

voltrokken huwelijk.   

In het advies van 16/05/2019 is de Procureur des Konings van mening dat uit het geheel van voormelde 

omstandigheden en  gegevens blijft dat de intenties van minstens één van de echtgenoten kennelijk niet 

gericht zijn op het tot stand komen van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen 

van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de   staat van gehuwde. Er is een combinatie 

van verschillende factoren aanwezig, die samen genomen voldoende bepaalde,  

Het huwelijk is een vormgebonden overeenkomst waardoor twee partners toetreden tot een wettelijke 

regeling en zo een gebonden levenslang gewilde leefgemeenschap doen ontstaan. Er dient dus 

onderzocht te worden of het afgesloten huwelijk   tussen T.W.W. en F.G.S. voldoet aan deze bij wet 

gestelde vereiste. Het is duidelijk dat een levenslang gewilde levensgemeenschap tussen twee mensen 

een uitermate ernstige aangelegenheid is, die verregaande wettelijke consequenties heeft en dus 

duidelijk verschilt van een samenlevingscontract of het gewoon samenwonen.    

Er mag dan ook van uitgegaan v/orden dat aanstaande huwelijkspartners nopens het afsluiten van een 

huwelijk zich onder meer goed zullen beraden, de tijd nemen om mekaar echt te leren kennen en dit 

juist allemaal om de gewenste duurzame levensgemeenschap te vormen en te doen slagen, In casu 

werd dit duidelijk niet gedaan, integendeel. Mijn ambt stelt vast dat betrokkenen een religieus "Marriage 

Certificate" voorleggen van de "federal Democratie Republic of Ethiopia Vital Event Registration” dat 

evenwel niet door een beëindigd vertaler vertaald werd. De Belgische ambassade Addis Abeba stelde in 

haar schrijven d.d.23A06/2018 overigens vast dat betrokkenen (geen attest geen huwelijksbeletsel 

hebben aangevraagd alvorens een huwelijk te stuiten in Ethiopië - niettegenstaande dit een vereiste is 

om als in België verblijvend erkend vluchteling een geldig huwelijk te sluiten in het buitenland,   Alleen al 

wegens het feit dat de gebruikelijke procedures voorzien door de Belgische en de Ethiopische 

wetgeving teneinde een geldig huwelijk te sluiten niet werden gevolgd, kan mijn ambt geen gunstig 

advies verlenen,  
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Uit het onderzoek zijn   bovendien volgende niet onbelangrijke vaststellingen aan het licht gekomen die 

mijn ambt doen twijfelen aan de oprechtheid   van dit huwelijk :    

1.. er kan vooreerst gesteld worden dat betrokkenen wel erg snel In het huwelijk getreden zijn. Blijkens 

hun verklaringen werden zij aan elkaar voorgesteld door respectievelijk de broer van F.G.S. en de 

schoonbroer van T.W.W.. Zij zouden in oktober 2017 voor het eerst telefonisch contact gehad hebben   

waarna F.G.S. op 06/04/2018 naar Addis Abeba afreisde alwaar zij elkaar voor het eerst hebbers   

ontmoet Het huwelijk vond amper één maand later plaats.    

2. betrokkenen blijken elkaar vervolgens niet zo goed te kennen als verwacht mag worden van partners 

die beslist hebben om te huwen en voorhouden dagelijks met elkaar te communiceren. Zo blijkt F.G.S. 

niet te weten waarom zijn echtgenote Eritrea heeft verlaten en naar Ethiopië is   afgereisd. Hij weet 

evenmin dat één van haar broers in Zweden verblijft en vermoedt dat deze in Duitsland asiel heeft   

aangevraagd. T.W.W. blijft op haar beurt niet te weten dat haar echtgenoot zijn vader verloor toen hij 

nog kind was. Zij blijkt verder evenzeer volledig in het duister te tasten wat betreft de 

beroepsbezigheden en het inkomen van haar echtgenoot.    

3 betrokkenen blijken er ten slotte een ander mening op na te houden vrat betreft de financiële 

ondersteuning van T.W.W. door F.G.S. Waar deze laatste 2elf verklaart na zijn verblijf in Ethiopië zo'n 

40.000 Birr te hebben achtergelaten bij zijn echtgenote, haar vervolgens nog eens 1000 euro gaf via 

een kennis die naar Addis Abeba afreisde en slechts één keer 100 euro naar haar opstuurde via 

Moneygram, beweert T.W.W.  nochtans maandelijks een bedrag van 200 euro ontvangen te hebben van 

haar echtgenoot. 

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 d 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 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. […]” 

 

Dit is de bestreden beslissing.  

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoekster heeft ervoor geopteerd een synthesememorie neer te leggen. 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 voor Vreemdelingenbetwistingen 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. Verzoekster voert in een enig middel een schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 

1991), van de omzendbrief van 6 september 2013 inzake de wet van 2 juni 2013 tot wijziging van het 

Burgerlijk Wetboek, van de artikelen 10 en 62 van de Vreemdelingenwet, van het proportionaliteits-

beginsel, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Zij verstrekt volgende toelichting bij het middel:  

 

“[…] 1.1. De bestreden beslissing stelt dat het huwelijk werd gesloten in Somalië. Dit is onjuist, het 

huwelijk werd gesloten te Addis-Abeba. Addis-Abeba is de hoofdstad van Ethiopië. 

 

Vervolgens besluit verweerster dat het zou gaan om schijnhuwelijk en dat verzoekster zich bijgevolg niet 

zou kunnen beroepen op artikel 10 van de Vreemdelingenwet. 

 

Verzoekster heeft de aanvraag tot gezinshereniging ingediend o.b.v. artikel 10 van de Vreemdelingen-

wet, meer in het bijzonder §1 4° van voormeld artikel, hetgeen luidt als volgt: 

[…] 
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In eerste instantie dient te worden nagegaan of dat beide echtgenoten de vereiste leeftijd bezitten, of zij 

zullen samenleven en of verzoekster de hoedanigheid van echtgenoot bezit en dit naar recht van de 

nationaliteit van de betrokkene (RvS 15 maart 1984, 24.089; 9 juli 1986, 26.851, T. Vreemd. 186, n°40, 

13.). 

 

Verzoekster heeft de Eritrese nationaliteit. 

In de beslissing van verweerster wordt nergens nagegaan of dat verzoekster de hoedanigheid van 

echtgenoot bezit naar het Eritrese recht. 

 

Verweerster stelt: 

 

"Alleen al wegens het feit dat de gebruikelijke procedures voorzien door de Belgische en de Ethiopische 

wetgeving teneinde een geldig huwelijk te sluiten niet werden gevolgd, kan mijn ambt geen gunstig 

advies besluiten" 

 

Deze motivering is niet correct in het licht van de Vreemdelingenwet. Er dient eerst en vooral te worden 

nagegaan of het huwelijk rechtsgeldig is naar Eritrees recht (én niet naar Ethiopisch recht). 

In beginsel wordt de hoedanigheid bewezen o.b.v. een huwelijksakte. 

 

Verzoekster heeft een Marriage Certificate voorgelegd uitgegeven door de Ethiopische overheid. 

De akte werd gelegaliseerd en is vertaald in het Engels. De "waarde" van het Certificate naar Eritrees 

huwelijksrecht werd buiten beschouwing gelaten door verweerster. 

 

Derhalve is de beslissing van verweerster niet op basis van de juiste feitelijke gegevens genomen noch 

o.b.v. de correcte juridische overwegingen. 

 

De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid echter op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding 

van de beslissing en een deugdelijk onderzoek te voeren, zodat er met kennis van zaken een beslissing 

kan worden genomen... In casu liet verweerster dit na. Ingevolge art. 10 Van de Vreemdelingenwet 

diende verweerster minstens de hoedanigheid van echtgenoten naar Eritrees recht te onderzoeken. 

 

1.2. Dienvolgens weigert verweerster het huwelijk te erkennen naar Belgisch recht en dit o.b.v. art. 18 

van het Wetboek Internationaal Privaatrecht (hierna Wetboek IPR), artikel 21 van het Wetboek IPR en 

artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek (hierna B.W.). 

 

Verweerster gaat bijzonder kort door de bocht om te besluiten dat er een aantal factoren aanwezig zijn 

om te besluiten tot een schijnhuwelijk. Bovendien wordt het schijnhuwelijk niet gemotiveerd o.b.v. de 

gangbare, wettelijke criteria. Onder meer de omzendbrief over de strijd tegen schijnhuwelijken en 

schijnsamenwoningen van 06.09.2013 van de minister van Justitie geeft een overzicht van de factoren 

die gecombineerd een ernstige aanduiding kunnen vormen dat een schijnhuwelijk weergeven. 

 

Verzoekster wijst op de factoren zoals gestipuleerd in de omzendbrief en het feit dat de motieven van 

verweerster geen rekening houdt met deze factoren om te komen tot haar besluit. De factoren zijn dan 

ook niet van toepassing in casu. 

 

Verweerster had zich moet baseren op o.a. de volgende factoren: 

- partijen verstaan mekaar niet, of kunnen enkel op een gebrekkige wijze met elkaar communiceren, of 

doen beroep op een tolk; 

- partijen hebben elkaar vóór de huwelijkssluiting nooit eerder ontmoet; 

- een van de partijen woont duurzaam samen met iemand anders; 

- partijen kennen elkaars naam of nationaliteit niet; 

- een van de aanstaande echtgenoten weet niet waar de andere werkt; 

- manifest uiteenlopende verklaringen omtrent de omstandigheden van de ontmoeting; 

- een som geld wordt beloofd bij het aangaan van het huwelijk; 

- het uitoefenen van prostitutie door één van beiden; 

- het optreden van een tussenpersoon; 

- een groot leeftijdsverschil; 

- een van de partijen heeft het recht op gezinshereniging door huwelijk of wettelijke samenwoning al 

geopend voor een of meerdere andere personen; 

- een van de partijen heeft al een of meer pogingen gedaan om een schijnhuwelijk of een schijn-

wettelijke samenwoning te sluiten; 
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- een van de partijen is niet geslaagd in alle wettelijke mogelijkheden om zich in België te vestigen... 

 

De motivering van verweerster is niet redelijk, zij besluit o.b.v. veel minder zwaarwichtige elementen tot 

een schijnhuwelijk: 

 

- Partijen kenden elkander niet lang 'genoeg'... 

 

- Dhr. F.S. zou zogenaamd niet weten dat verzoekster in Ethiopië zou verblijven. Dit houdt geen steek, 

hij wist dit wél, partijen zijn getrouwd in Ethiopië... 

 

Bovendien zou verzoekster de beroepsbezigheden van haar man niet kennen. Ook dit is logisch te 

verklaren gelet op het feit dat dhr. F.S. geen vaste beroepsbezigheid heeft. Hij wordt nu en dan 

aangesteld door een interimkantoor... 

- Het derde motief van verweerster is ook zeer zwak. Alwaar verzoekster meedeelt dat zij maandelijks 

200 euro ontvangt van haar echtgenoot, zegt hij haar een 1.000 euro te hebben gestort. Verweerster 

mag niet besluiten dat dit tegenstrijdig is. Zo is het perfect mogelijk dat dhr. F.S. bedoelt dat hij 1.000 

euro in totaal heeft gestort, en dit over een periode van 5 maand. 

 

Onder meer het redelijkheidsbeginsel is flagrant geschonden: o.b.v. de motivering van verweerster kan 

men onmogelijk besluiten dat het huwelijk een schijnhuwelijk zou uitmaken en bijgevolg de 

gezinsherenging te weigeren. Er is een kennelijke wanverhouding tussen de motieven en de inhoud van 

de beslissing. 

 

Men kan op grond van de motivering hoogstens tot de conclusie komen dat het een gearrangeerd doch 

vrijwillig - en dus niet verboden - huwelijk betreft! 

 

Er moeten meerdere indicatoren aanwezig zijn vooraleer sprake kan zijn van een mogelijk 

schijnhuwelijk. Eén enkel element zoals bepaald in de omzendbrief is onvoldoende. 

In casu zijn de factoren niet voorhanden en is de motivering bijzonder zwak en lichtzinnig. De strijd 

tegen schijnhuwelijken mag er niet toe leiden dat elk gemengd huwelijk automatisch als verdacht 

bestempeld wordt. 

 

Het bovenstaande toont tevens aan dat er ook op dit onderdeel geenszins een grondig onderzoek werd 

gevoerd door verweerster. In die zin is tevens het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden. De 

omstandigheden van het huwelijk en de relatie tussen partijen werden onvoldoende onderzocht. 

Nochtans is verweerster ook ingevolge de materiële motiveringsplicht gehouden haar beslissing op 

motieven te steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en motieven die in rechte 

ter verantwoording van haar beslissing in aanmerking kunnen worden genomen... 

 

Welnu, het feitelijk bestaan van de overwegende factoren van de beslissing van verweerster zijn niét 

naar behoren bewezen, dit blijkt onder meer zowel uit het tweede als het derde motief: 

 

- Verweerster besluit dat partijen elkander niet goed kennen doch laat zij na concreet bewijs daarvan te 

leveren. Verweerster stelt dat Dhr. F. niet zou weten dat zijn echtgenote in Ethiopië verblijft, terwijl hij dit 

weldegelijk weet (ze zijn daar overigens gehuwd) en ook het feit dat verzoekster niet exact weet welke 

arbeid dhr. F. verricht is eenvoudig te verklaren: hij heeft geen vast werk. Het voormelde wijst er dus 

zeker niét op dat partijen elkaar niet "goed" kennen. 

 

- Ook het derde motief, de "tegenstrijdige" verklaringen m.b.t. tot de financiële transacties tussen partijen 

is geen deugdelijk motief, het is niet afdoende bewezen dat er zich in de verschillende verklaringen 

effectief een tegenstrijdigheid heeft voorgedaan. 

 

1.3. Te meer wordt er geen rekening gehouden met het feit dat verzoekster weldegelijk zwanger was 

van dhr. F.S. op het moment van de aanvraag (en inmiddels een kind van hem heeft hetwelk zijn naam 

draagt!). 

 

Er wordt louter aangehaald dat verzoekster verklaart dat zij zwanger is van dhr. F.S.. 

Ook in de nota van opmerkingen gaat verweerster hier niet verder op in. 

 

Verzoekster herhaalt dat dit nochtans feitelijk gezien een zeer belangrijk element is, waarvan 

verweerster op de hoogte was, en waarbij dus uitgebreid zou moeten gemotiveerd moeten worden 
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waarom het feit dat het echtpaar een kind verwachtende is toch leidt tot de conclusie dat "het huwelijk in 

hoofde van beide partners of één van hen enkel gericht is een verblijfrechtelijk voordeel te krijgen"... 

 

En dit dus niettegenstaande het feit dat het kind werd verwerkt op moment dat dhr. F.S. bij verzoekster 

was in Ethiopië (en naar Belgisch recht onder het wettelijk vermoeden van vaderschap zou vallen)... 

 

Verweerster heeft nagelaten met alle elementen rekening te houden ondanks het feit dat zij die 

informatie had. 

 

1.4. Tenslotte voldoet de relatie tussen partijen aan wettelijke criteria die voor partners worden voorge-

schreven "gelijkwaardig aan het huwelijk" (een gemeenschappelijk kind hebben, willen samenwonen, 

minstens 21 jaar oud zijn, geen duurzame relatie met een andere persoon hebben). 

 

Een redenering waarbij het huwelijk niet wordt erkend terwijl de wettelijke criteria voor partnerschap 

gelijkwaardig aan het huwelijk voldaan zijn is niét redelijk en onzorgvuldig en schendt bijgevolg de 

beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

Dat verweerster thans stelt dat verzoekster geen voldoende duidelijke omschrijving van de geschonden 

rechtsregel aantoont is manifest onjuist. 

 

Onder voormeld punt 1.1. werd duidelijk de schending van art. 10 van de vreemdelingenwet 

aangetoond. 

 

Tevens werd aangetoond dat de motiveringsplicht (zowel formeel als materieel) op verschillende 

vlakken niet naar behoren nageleefd door verweerster. 

 

Gelet op alle feiten dat verweerster ter beschikking had (in het bijzonder het feit dat partijen samen een 

kind hebben) en het gegeven dat zij toch besluit dat het huwelijk van partijen er enkel op gericht is een 

verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen en dienvolgens onder meer op die basis de afgifte van het visum 

aan verzoekster te weigeren, kan verzoekster niet anders dan oordelen dat verweerster een flagrante 

schending heeft begaan van minstens het redelijkheidbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

[…]” 

 

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

1991 en in artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van 

de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan 

beoordelen 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 21 juni 2004, nr. 132.710). De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing in casu duidelijk is 

voorzien van een feitelijke en juridische motivering. Uit een lezing van de synthesememorie blijkt ook dat 

verzoekster de motieven van de bestreden beslissing, die zij inhoudelijk bekritiseert, kent. Het doel van 

de formele motiveringsplicht is derhalve bereikt. De inhoudelijke kritiek, die verzoekster op de motieven 

uit, wordt beoordeeld vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. 

 

3.3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 

niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

3.4. Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de administratie bij het nemen van een 

beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

3.5. Het proportionaliteitsbeginsel maakt een vorm uit van het redelijkheidsbeginsel. Het houdt in dat de 

Raad het enkel geschonden kan achten indien het voordeel dat voor de overheid voortvloeit uit de 

bestreden beslissing buiten elke redelijke verhouding staat tot het nadeel dat verzoekster ondergaat (cf. 

RvS 4 juli 2002, nr. 108.862). 
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3.6. In casu wordt verzoekster de afgifte van een visum gezinshereniging geweigerd. Er wordt in deze 

gesteld dat zij zich niet kan beroepen op artikel 10, §1, eerste lid, 4° van de Vreemdelingenwet. Hierbij 

heeft verweerder aangegeven dat overeenkomstig artikel 27 van het WIPR een buitenlandse 

authentieke akte wordt erkend, indien haar rechtsgeldigheid kan worden vastgesteld overeenkomstig 

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

het WIPR. Er wordt aangegeven dat artikel 30 van het WIPR voorschrijft dat een buitenlandse 

authentieke akte moet worden gelegaliseerd om in België te kunnen worden voorgelegd. Verweerder 

verwijst verder naar artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek, waarbij hij aangeeft dat een 

schijnhuwelijk onverenigbaar is met de beginselen van de openbare orde. Verweerder schetst de 

voorliggende situatie, op basis waarvan hij besliste een advies van de procureur des Konings te vragen 

met betrekking tot de erkenning van het in het buitenland voltrokken huwelijk. In de bestreden beslissing 

wordt het advies van de procureur des Konings van 16 mei 2019, die besloot dat verzoeksters huwelijk 

er duidelijk enkel op is gericht een verblijfsrechtelijk voordeel te verwerven, weergegeven. Op basis van 

deze gegevens concludeert verweerder, onder verwijzing naar artikel 21 van het WIPR, dat hij het 

huwelijk in kwestie niet kan erkennen, zodat dit evenmin het recht op gezinshereniging kan openen. 

 

3.7. 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. Elke administratieve overheid kan dan 

desgevallend, met toepassing van artikel 27, § 1, eerste lid van het WIPR, weigeren een buitenlandse 

akte te erkennen.  

 

3.8. Artikel 27 van het WIPR 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.” 

 

3.9. 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.” 

 

3.10. Elke administratieve overheid vermag te onderzoeken of werd voldaan aan de bepalingen van 

Boek I, Titel V, hoofdstuk I ‘Hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk te mogen aangaan’ 

van het Burgerlijk Wetboek, waaronder artikel 146bis (J. ERAUW, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, 

XVII, Internationaal Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2009, 509-510). Artikel 146bis van het Burgerlijk 

Wetboek 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. Elke administratieve overheid kan dus, 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 (RvS 3 oktober 2011, nr. 215.497). 

 

3.11. De Raad merkt ten slotte op dat artikel 27 van het WIPR geschillen met betrekking tot de erken-

ning van de geldigheid van de buitenlandse akte expliciet toekent aan de bevoegde familierechtbank. 

De Raad vermag zich niet uit te spreken over de wettigheid van de weigering tot erkenning van een 

buitenlandse akte op zich door de gemachtigde, noch over de rechtsgeldigheid van de buitenlandse 

akte. Zoals verzoekster terecht stelt, neemt dit gegeven 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 

visumweigering en aldus kan nagaan of de motivering van de bestreden beslissing tot weigering van het 

gevraagde visum afdoende is om het gevraagde visum te weigeren (cf. RvS 18 maart 2009, nr. 191.552; 
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RvS 4 november 2013, nr. 225.311) en verweerder hierbij niet kennelijk onredelijk of onzorgvuldig 

tewerk is gegaan.  

 

3.12. Waar verzoekster aangeeft dat het huwelijk in Addis Abeba (Ethiopië) werd voltrokken en niet, 

zoals in de bestreden beslissing verkeerdelijk wordt aangegeven, in Somalië, wijst de Raad erop dat dit 

een materiële vergissing betreft. Verderop in de bestreden beslissing wordt wel degelijk gewag gemaakt 

van een huwelijk dat werd afgesloten in Ethiopië. Verzoekster toont niet aan hoe een eenmalige 

materiële vergissing in de bestreden beslissing haar belangen heeft geschaad. Dit kan dan ook geen 

aanleiding geven tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing.  

 

3.13. Verzoekster wijst erop dat zij de Eritrese nationaliteit heeft en dat nergens werd nagegaan of zij de 

hoedanigheid van echtgenoot bezit naar het Eritrese recht. Zij benadrukt dat diende te worden 

nagegaan of het huwelijk rechtsgeldig is naar Eritrees recht en zet de waarde van haar huwelijks-

certificaat naar Eritrees huwelijksrecht in de verf. De Raad ziet de relevantie van dit betoog echter niet 

in. Verzoeksters huwelijkscertificaat wordt door de verwerende partij niet erkend omdat er sprake is van 

een schijnhuwelijk. Dit kan worden afgeleid uit de conclusie van de bestreden beslissing die als volgt 

luidt, na het weergeven van het advies van het parket: 

 

“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 d 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 internationaal privaatrecht). 

Derhalve weigert de Dienst Vreemdelingenzaken het huwelijk in kwestie te erkennen waardoor het 

bijgevolg niet het recht op gezinshereniging opent”. 

 

De verwerende partij vermag dit te doen op grond van de bovenvermelde artikelen 21 WIPR juncto 

146bis van het Burgerlijk Wetboek, ongeacht of het huwelijk rechtsgeldig is naar Eritrees recht. 

 

3.14. Verzoekster zet verder onder de punten “1.2.” en “1.3.” van haar synthesememorie concreet uiteen 

waarom zij van oordeel is dat verweerder “bijzonder kort door de bocht [gaat] om te besluiten dat er een 

aantal factoren aanwezig zijn om te besluiten tot een schijnhuwelijk”. Zij verwijst naar “factoren zoals 

gestipuleerd in de omzendbrief [over de strijd tegen schijnhuwelijken en schijnsamenwoningen van 

06.09.2013]” en stelt dat “de motivering bijzonder zwak en lichtzinnig is”. Zo tracht zij aan te tonen dat 

de verschillende elementen waarop verweerder zich heeft gebaseerd om tot deze vaststelling te komen, 

lichtzinnig overkomen en minstens getuigen van een onzorgvuldig onderzoek. Met andere woorden 

betwist verzoekster aldus de vaststelling van verweerder dat er sprake is van een schijnhuwelijk en de 

daaruit voortvloeiende weigering tot erkenning van het in het buitenland afgesloten huwelijk. In de mate 

dat het werkelijk en rechtstreekse voorwerp van het middel inhoudt dat de Raad gevraagd wordt na te 

gaan of verweerder onterecht de erkenning van het buitenlands huwelijk heeft geweigerd op grond van 

artikel 21 van het WIPR – met inachtneming van artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek – moet 

worden opgemerkt dat de Raad geen rechtsmacht heeft om zich uit te spreken over een middel waarvan 

het onderzoek ertoe leidt dat hij een standpunt dient in te nemen over het bestaan of de draagwijdte van 

een burgerlijk recht (J. SALMON, Le Conseil d’Etat, Brussel, Bruylant,199, 249 en 387). Wanneer 

verweerder 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 – met inachtneming van 

artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek – dan ontstaat immers een geschil over een burgerlijk recht 

(cf. Cass. 13 april 2007, C.06.0334.N). De Raad vermag niet te oordelen over het al dan niet 

geschonden zijn van burgerlijke rechten. Op dit vlak is het 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, RvS 29 september 2010, nr. 207.734; RvS 3 oktober 2011, nr. 215.497; RvS 21 

december 2011, nr. 216.971). Zoals reeds gesteld heeft de wetgever in artikel 27, § 1, vierde lid van het 

WIPR uitdrukkelijk bepaald dat de familierechtbank bevoegd is om te oordelen over betwistingen inzake 

de rechtsgeldigheid van een buitenlandse authentieke akte. Het komt de Raad derhalve geenszins toe 

om zich uit te spreken over de wettigheid van het materieel motief van de overweging van de 

gemachtigde dat het huwelijk niet wordt erkend (cf. RvS 25 februari 2009, nr. 190.806; RvS 28 mei 

2009, nr. 193.626). Verzoekster dient zich te richten tot de familierechtbank. 
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3.15. Waar verzoekster stelt dat geen rekening werd gehouden met het gegeven dat zij op het ogenblik 

van het indienen van de visumaanvraag zwanger was van de referentiepersoon, wijst de Raad erop dat 

uit de bestreden beslissing blijkt dat verweerder wel degelijk akte heeft genomen van verzoeksters 

verklaring dat zij zwanger zou zijn van de referentiepersoon. Er blijkt evenwel dat verweerder niet van 

oordeel was dat deze verklaring afbreuk doet aan de vaststelling dat er sprake is van een schijnhuwelijk. 

Verzoekster poneert dat zij inmiddels een kind van verzoeker heeft dat zijn naam draagt en dat het kind 

werd verwekt toen de referentiepersoon bij haar was in Ethiopië, doch dit alles wordt niet aangetoond.  

Verzoekster verwijst naar het vermoeden van vaderschap overeenkomstig het Belgisch recht doch de 

Raad ziet bijkomend niet in en verzoekster legt ook niet uit wat de grondslag is van haar claim dat 

Belgisch recht van toepassing zou. Alleszins herhaalt de Raad dat verzoekster voor een inhoudelijke 

betwisting van de beoordeling van het schijnhuwelijk en de combinatie van al dan niet relevante factoren 

in het kader van de bovenvermelde omzendbrief van 6 september 2013 en de diverse feitelijke 

elementen die aan de grondslag hiervan liggen, zich dient te richten tot de familierechtbank.  

 

3.16. Verzoekster verwijst nog naar de wettelijke criteria “voor [een] partnerschap gelijkwaardig aan het 

huwelijk” waaraan ze zou voldoen. Het is de Raad niet geheel duidelijk of verzoekster hiermee wenst te 

verwijzen naar een wettelijk geregistreerd partnerschap (artikel 10, §1, 5° van de Vreemdelingenwet), 

dan wel naar een geregistreerd partnerschap dat als gelijkwaardig beschouwd wordt met het huwelijk in 

België (artikel 10, §1, 4°, eerste streepje van de Vreemdelingenwet). Alleszins dient te worden 

opgemerkt dat voor beide vormen van partnerschap eveneens is voorzien in een onderzoek naar een 

schijnsituatie, middels respectievelijk de artikelen 1476bis en 146bis van het Burgerlijk Wetboek. De 

Raad ziet dan ook niet in waarom verzoekster meent te kunnen stellen dat zij wel zonder meer voldoet 

aan “de wettelijke criteria voor partnerschap gelijkwaardig aan het huwelijk”. Alleszins staat het verzoek-

ster vrij een visum gezinshereniging aan te vragen op basis van een “partnerschap gelijkwaardig aan 

het huwelijk”, indien zij de overtuiging is toegedaan dat zij aan de gestelde voorwaarden hiervoor 

voldoet. Zij toont hiermee alleszins niet aan dat verweerder de in casu voorliggende visumaanvraag – 

d.i. een visum gezinshereniging op basis van een huwelijk – verkeerdelijk of onzorgvuldig dan wel 

kennelijk onredelijk of disproportioneel heeft beoordeeld.  

 

Het enig middel is, in zoverre ontvankelijk, ongegrond.   

 

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 

 

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 negentien november tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 


