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 nr. 242 988 van 26 oktober 2020 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X  

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. LAMMERTYN 

Kerkstraat 1 

8570 ANZEGEM 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Syrische nationaliteit te zijn, op 20 mei 2020 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 20 april 2020 tot weigering van de 

afgifte van een visum type D. 

 

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 27 mei 2020 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 7 september 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 oktober 

2020. 

 

Gehoord het verslag van voorzitter G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. DE WOLF, die loco advocaat J. LAMMERTYN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat A. DE WILDE, die loco advocaat D. MATRAY en verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster diende op 18 december 2018 een aanvraag in tot afgifte van een visum type D om 

haar in België verblijvende echtgenoot te kunnen vervoegen. 
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1.2. De gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

nam op 15 juli 2019 de beslissing om het gevraagde visum type D niet toe te staan. 

 

1.3. Verzoekster diende op 6 december 2019 nogmaals een aanvraag in tot afgifte van een visum type 

D om haar in België verblijvende echtgenoot te kunnen vervoegen. 

 

1.4. De gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

nam op 20 april 2020 de beslissing om het op 6 december 2019 gevraagde visum type D niet toe te 

staan. Deze beslissing is gemotiveerd als volgt: 

 

“Commentaar: Betrokkene kan geen beroep doen op de bepalingen betreffende de gezinshereniging in 

art. 10,1,1,4 van de wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.  

 

Overwegende dat een aanvraag werd ingediend door [A.B.] […] teneinde de heer [J.T.] in België te 

vervoegen.  

 

Overwegende dat ter staving van de huwelijksband een huwelijksakte wordt voorgelegd, opgesteld op 

10/09/2018 voor een huwelijk afgesloten op 31/08/2014  

 

Overwegende dat krachtens artikel 27 van het wetboek van internationaal privaatrecht een buitenlandse 

akte, om erkend te worden, moet voldoen aan de voorwaarden die volgens het recht van de Staat waar 

zij is opgesteld, nodig zijn voor haar echtheid, en haar rechtsgeldigheid moet worden vastgesteld 

overeenkomstig het op haar toepasselijke recht en meer bepaald met inachtneming van artikel 21 

IPRcodex;  

 

Overwegende dat artikel 21 van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht 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 een eerdere aanvraag tot gezinshereniging het voorwerp heeft uitgemaakt van een 

weigering op grond van onderstaande redenen:  

 

"Overwegende dat de heer [J.] in zijn asielaanvraag daterende van 06/11/2015 naar eer en geweten 

verklaarde ongehuwd te zijn.  

 

Overwegende dat de heer [J.] de verklaringen in zijn asielaanvraag heeft ondertekend, duidelijk kennis 

genomen van de melding dat "hij zich blootstelt aan vervolgingen op grond van leugenachtige of 

bedrieglijke verklaringen en dat anderzijds, de familieleden waarvan hij het bestaan verborgen heeft, 

zouden kunnen geweigerd worden zich bij hem te voegen".  

 

Overwegende dat gedurende de hele asielprocedure de heer [J.] duidelijk verklaard heeft ongehuwd te 

zijn.  

 

Overwegende dat een visumaanvraag wordt ingediend op naam van [A.B.], op grond van een huwelijk 

afgesloten op 31/08/2014, hetzij voordat de man naar België kwam. 

  

Overwegende dat in dit geval blijkt dat deze gegevens geenszins de inhoud van het administratief 

dossier bevestigen: het administratieve dossier maakt geen enkele melding van een huwelijk; echter 

volgens de ingediende visumaanvraag willen betrokkenen nu laten geloven dat ze alsnog gehuwd 

waren voor de aankomst van de man in België. Echter gelet op de tegenstrijdigheden met het 

administratieve dossier kan niet anders dan gesteld worden dat er sprake is van een frauduleuze 

handeling.  

 

Overwegende bovendien dat volgens de huwelijksakte de registratie van het huwelijk plaatsvond via een 

vonnis van de rechtbank daterende van 26/07/2018, maar dat dit document niet werd voorgelegd. 

 

Bijgevolg kan niet nagegaan worden of de echtgenoot al dan niet aanwezig was bij de opmaak van dit 

vonnis.  
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Overwegende dat in de huidige visumaanvraag het vonnis van de Rechtbank wel werd voorgelegd: uit 

dit document blijkt dat het vonnis werd uitgesproken in afwezigheid van de echtgenoot (niet-

verschijning).  

 

Het voorleggen van dit document doet evenwel geen afbreuk aan de tegenstrijdige elementen die 

werden vermeld in de eerste beslissing tot weigering en weerlegt geenszins de tegenstrijdigheden 

tussen de voorgelegde huwelijksakte en de verklaringen van de man zelf in zijn asielaanvraag. In casu 

blijven de elementen vervat in de voorgaande beslissing nog steeds gelden en kan op basis van de 

bovenstaande elementen en de tegenstrijdigheden in het administratieve dossier, het voorgelegde 

document nog steeds niet weerhouden worden als bewijs van de huwelijksband, de visumaanvraag 

wordt bijgevolg geweigerd.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert in een enig middel de schending aan van artikel 12, §§ 5 en 6 – wellicht wordt 

artikel 12bis, §§ 5 en 6  bedoeld – van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingen-

wet), van artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 

mei 1955 en van de materiële motiveringsplicht. 

 

Zij verschaft de volgende toelichting in haar synthesememorie: 

 

“1.  

Artikel 12 §5 en §6 van de wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen dd. 15.12.1980 stelt:  

 

§ 5. Wanneer het familielid of de familieleden van een als vluchteling erkende vreemdeling of van een 

vreemdeling die subsidiaire bescherming geniet, met wie de bloed- of aanverwantschapsbanden al 

bestonden vóór hij het Rijk betrad, geen officiële documenten kunnen overleggen die aantonen dat zij 

voldoen aan de in artikel 10 bedoelde voorwaarden met betrekking tot de bloed- of aanverwantschaps-

band, wordt rekening gehouden met andere geldige bewijzen die met betrekking tot die band in dit 

verband worden overgelegd. Bij gebrek hieraan, kunnen de in § 6 voorziene bepalingen worden 

toegepast.  

 

§ 6. Indien wordt vastgesteld dat de vreemdeling de ingeroepen bloed- of aanverwantschapsbanden niet 

kan bewijzen door middel van officiële documenten, overeenkomstig artikel 30 van de wet van 16 juli 

2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht of de internationale overeenkomsten 

betreffende dezelfde materie, kan de minister of zijn gemachtigde rekening houden met andere geldige 

bewijzen die in dit verband worden overgelegd.  

 

Indien dat niet mogelijk is, kan de minister of zijn gemachtigde overgaan of laten overgaan tot een 

onderhoud met de vreemdeling en de vreemdeling die vervoegd wordt, of tot elk onderzoek dat 

noodzakelijk wordt geacht en in voorkomend geval voorstellen om een aanvullende analyse te laten 

uitvoeren.  

 

In [de] beslissing van verwerende partij hanteert zij standaard clausules teneinde te stellen dat niet de 

nodige stavingsstukken van het huwelijk zouden voorliggen. Verweerster verwijst hierbij in haar 

beslissing ondermeer naar artikel 27 WIPR en artikel 21 WIPR. Verwerende partij beperkt zich tot 

verwijzing naar voormelde artikelen, doch gaat voorbij aan artikel 12 § en §6 van de Vreemdelingenwet. 

  

Overwegende dat krachtens artikel 21 van het wetboek van internationaal privaatrecht een buitenlandse 

akte, om erkend te worden, moet voldoen aan de voorwaarden die volgens het recht van de Staat waar 

zij is opgesteld, nodig zijn voor haar echtheid, en haar echtheid moet worden vastgesteld overeen-

komstig het op haar toepasselijke recht, en meer bepaald met inachtneming van artikel 21 IPRcodex.  

 

Overwegende dat artikel 21 van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht 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.  
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Er staat niet de discussie dat geen gelegaliseerde huwelijksakte werd neergelegd zoals omschreven in 

artikel 30 van de Vreemdelingenwet. In die optiek dient toepassing worden gemaakt van artikel 12bis §5 

en §6 van de vreemdelingenwet, hetgeen door verwerende partij niet is gebeurd.  

 

Verzoekster legt bij haar aanvraag aanvullende stukken neer dewelke zij niet bij haar eerste aanvraag 

voegde en dewelke een verdere staving van haar huwelijk met de heer [T.] bewijzen.  

 

Verwerende partij put uit het voorgelegde vonnis evenwel bijkomende argumentatie in de zin dat zij de 

afwezigheid van de heer [T.] in deze beschouwd als een element ten nadele van de visumaanvraag van 

verzoekster.  

 

Verzoekster wenst hierbij op te merken dat verwerende partij erkent dat door de heer [T.] reeds in 2015 

een asielaanvraag werd neergelegd. De heer [T.] verbleef op datum van voormelde zaak dan ook reeds 

in België. Uit de afwezigheid van de heer [T.] kunnen geen argumenten worden afgeleid.  

 

Op geen enkele wijze heeft verwerende partij enig ander onderzoek uitgevoerd hetwelke het bestaan 

van een huwelijksband kan bewijzen. Verzoekster, noch haar in België verblijvende echtgenoot, werden 

door verwerende partij gehoord. Aan de heer [T.] werd geen enkele bijkomende verduidelijking 

gevraagd omtrent de beweerde vermelding in diens asielaanvraag dat hij ongehuwd was.  

 

Het hanteren van stijlformules en de afwezigheid van elke andere onderzoeksdaad van verwerende 

partij maakt het duidelijk dat huidige visum aanvraag door verwerende partij op geen enkele wijze werd 

geïndividualiseerd. Door verwerende partij wordt niet de moeite genomen beide echtgenoten te horen 

betreffende het huwelijk, waarin beide partijen ontegensprekelijk een belangrijke rol spelen.  

 

Verzoekster verwijst in deze naar het standpunt van de UNHCR  

 

It would therefore seem more appropriate, taking into account the special situation of refugees and their 

family members seeking to reunite, to expect them to make their identity and/or family relationship 

probable rather than proven and to allow for the benefit of the doubt, just as has been recognized by the 

ECtHR to be the case for asylum-seekers. Where country of origin information used for assessing 

asylum claims indicates that there are difficulties accessing the authorities or obtaining documentation in 

the country of origin, this can also be seen as an indication of the likely similar problems in the family 

reunification context and allowances should accordingly be made. The "Essential Right" to Family Unity 

of Refugees and Other in Need of International Protection in the Context of Family Reunification, januari 

2018 (p. 71)  

 

Verwerende partij dient zelf de nodige stappen te ondernemen teneinde de huwelijksband van 

verzoekster te onderzoeken. Zulks is in huidig dossier niet gebeurd.  

 

De vordering van verzoekster is geenszins onontvankelijk. Verwerende partij strooit zand in de ogen 

door de middelen van verzoekster af te doen als behorend tot de bevoegdheid van de burgerlijke 

rechtbanken. Verzoekster herhaalt evenwel dat zij in weze een schending aanvoert van de materiële 

motiveringsplicht en de onderzoeksplicht van de verwerende partij. 

 

2.  

Verzoekster verwijst eveneens naar artikel 8 EVRM, hetwelke als volgt luidt:  

 

Recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven:  

1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en 

zijn correspondentie.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. "  

 

Uit de rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwisting blijkt duidelijk dat artikel 8 EVRM een 

grote waarde heeft, zelfs wanneer een huwelijksband niet zou worden erkend. Verwerende partij heeft 
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dan ook de verplichting de verzoekster de mogelijkheid te bieden de gezinsband van verzoekster en de 

heer [T.] te onderhouden.  

 

De niet aanvaarding van een huwelijksband staat de toepassing van artikel 8 EVRM niet in de weg, 

verzoekster verwijst hiervoor naar het arrest van de RvV207 240 van 26 juli 2018:  

 

- De Raad stelt vast dat verweerder aangeeft dat het huwelijk tussen verzoekster en M.O. niet 

rechtsgeldig Is naar Ethiopisch recht en daarenboven enkel was gericht op het verkrijgen van een 

verblijfsrechtelijk voordeel en daarom in België niet werd erkend en geregistreerd door de ambtenaar 

van de burgerlijke stand. Anderzijds erkent verweerder wel dat verzoekster, nadat zij tot een verblijf in 

het Rijk werd toegelaten, steeds samenleefde met M.O. Verweerder motiveert, met verwijzing naar een 

arrest van de Raad, dat het louter feit dat twee personen samenwonen niet automatisch het bewijs 

vormt van het bestaan van een gezinsleven. Verweerder gaat er met deze overweging echter aan 

voorbij dat het feit dat een man en een vrouw samenwonen in regel wel een belangrijke aanwijzing 

vormt inzake het bestaan van een gezinsleven. Daarenboven is er in casu niet alleen "het loutere feit dat 

betrokkenen samenwonen", doch tevens het gegeven dat verzoekster en haar partner, sedert de 

aankomst van verzoekster in het Rijk, onafgebroken als man en vrouw samenwonen en dat zij een 

gezamenlijk kind hebben. Het is, in voorliggende zaak, dan ook kennelijk onredelijk om op basis van de 

concrete feiten te insinueren - verweerder drukt zich in de bestreden beslissing immers niet duidelijk uit - 

dat verzoekster geen gezinsleven zou hebben met M.O. dat in aanmerking moet worden genomen. Uit 

de aan de Raad voorgelegde stukken blijkt niet dat verzoekster geen effectief gezinsleven heeft met 

M.O,, laat staan dat zou vast staan dat zij geen gezin vormt met hun gezamenlijke kind. Verweerder 

bevestigt dat het gezamenlijk kind "wel een bewijs van gezinsleven [zou] kunnen zijn" en voegt hieraan 

toe dat het enkele feit dat een kind bij verzoekster werd verwekt niet tot de conclusie leidt dat zij op het 

grondgebied mag blijven en dat een staat gerechtigd is "schijnsituaties tegen te gaan". In voorliggende 

zaak wordt evenwel niet op overtuigende wijze aangetoond dat er - los van de vraag of het ooit hun 

bedoeling was een schijnsituatie te creëren - heden een schijnrelatie tussen verzoekster en M.O., laat 

staan tussen M.O. en haar tot een verblijf in het Rijk toegelaten kind, bestaat. De beschouwingen om te 

duiden dat verzoekster en M.O. initieel, bij het voltrekken van het huwelijk, niet de bedoeling hadden om 

een duurzame levensgemeenschap tot stand te brengen en dat hun huwelijk dus niet rechtsgeldig is, 

doen in casu geen afbreuk aan het feit dat zij vervolgens wel een gezinscel vormden en dat er geen 

bewijzen zijn dat deze gezinscel geen duurzaam karakter heeft. Door nog te overwegen dat "het gezin" - 

waarbij verweerder in extremis schijnbaar toch aanvaardt dat er een gezinscel is en zichzelf lijkt tegen te 

spreken - zich elders kan vestigen toont verweerder niet aan dat hij op een  deugdelijke wijze rekening 

heeft gehouden met de actueel bestaande gezinstoestand, en dat hij in casu een effectieve 

belangenafweging heeft doorgevoerd waarbij hij tevens het hoger belang van het kind in aanmerking 

nam.  

 

Verzoekster kan worden gevolgd in haar standpunt dat de bestreden beslissing niet is gesteund op een 

correcte feitenvinding en het. gevolg Is van een kennelijk onredelijke appreciatie van de beschikbare 

gegevens  

 

De feitelijke situatie is uiteraard verschillend met onderhavig geval. Het gelijkaardige zit in het feit dat 

ook daar het huwelijk niet werd erkend door de verwerende partij en dat de Raad meende dat dit de 

toepassing van artikel 8 EVRM niet in de weg stond.  

 

De bestreden beslissing is aldus tevens manifest in strijd met artikel 8 EVRM en met de materiële 

motiveringsplicht. ”  

 

Gelet op het voorgaande middel en de schending van artikel 12 §5 en §6 van de wet betreffende de 

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

15.12.1980 alsook schending van artikel 8 EVRM en van de materiële motiveringsplicht dient de 

beslissing tot weigering van de afgifte van een visum betreffende de gezinshereniging, zoals vervat in 

artikel 10,1,1,4 van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen te worden vernietigd.  

 

Verzoekster en haar partner vormen weldegelijk een gezin hetgeen blijkt uit de stukken alsook uit het 

aanvullende stuk 2 dat door verzoekster wordt voorgelegd, het mag duidelijk zijn dat verzoekster en 

haar partner een gezinsband hebben hetgeen gewaarborgd wordt door art. 8 EVRM.”  
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2.2. Inzake de aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht moet worden geduid dat de 

Raad niet bevoegd is om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. 

De Raad is bij de uitoefening van zijn wettelijk toezicht echter wel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij het nemen van een beslissing 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; RvS 28 oktober 2002, nr. 111.954). 

 

In casu stelt verzoekster, in een eerste onderdeel van haar middel, onder andere dat verweerder slechts 

een aantal standaardclausules hanteert om te stellen dat niet de nodige stavingsstukken om aan te 

tonen dat zij gehuwd is voorliggen en dat de verwijzing van verweerder naar twee bepalingen van het 

Wetboek van Internationaal Privaatrecht (hierna: het WIPR) niet volstaat. 

 

De Raad stelt vast dat verweerder in de bestreden beslissing verwijst naar de artikelen 21 en 27 van het 

WIPR. 

 

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. 

 

Artikel 24 is, voorzover nodig, van toepassing. 

 

Ingeval de overheid weigert de geldigheid van de akte te erkennen, kan beroep worden ingesteld bij de 

rechtbank van eerste aanleg, onverminderd artikel 121, overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 

23. Het beroep wordt ingesteld bij de familierechtbank indien de buitenlandse authentieke akte een 

bevoegdheid als bedoeld in artikel 572bis van het Gerechtelijk Wetboek betreft. 

 

§ 2. Een buitenlandse authentieke akte die uitvoerbaar is in de Staat waarin zij is opgesteld, wordt in 

België uitvoerbaar verklaard door de rechtbank van eerste aanleg, onverminderd artikel 121, 

overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 23 en na onderzoek van de voorwaarden bedoeld in § 

1. De vordering tot verklaring van de uitvoerbaarheid van een buitenlandse authentieke akte wordt 

ingesteld bij de familierechtbank indien deze akte een bevoegdheid als bedoeld in artikel 572bis van het 

Gerechtelijk Wetboek betreft. 

 

§ 3. Een gerechtelijke schikking aangegaan voor een buitenlandse rechter, die uitvoerbaar is in de Staat 

waar zij tot stand is gekomen, kan in België onder dezelfde voorwaarden als een authentieke akte 

uitvoerbaar verklaard worden.” 

 

Artikel 21 van het WIPR stelt het volgende: 

 

“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.” 

 

Voormelde bepalingen laten verweerder toe om de rechtsgeldigheid van een buitenlandse akte in vraag 

te stellen, onder meer omdat bij de totstandkoming van deze akte niet de correcte rechtsregels werden 

toegepast of omdat diegene op wie deze akte betrekking heeft handelingen heeft gesteld met het enkele 

doel te ontsnappen aan de toepassing van het door het WIPR aangewezen recht, en om te oordelen dat 

een buitenlandse akte, die conform het buitenlands recht werd opgesteld, niet kan worden aanvaard 

omdat dit tot een resultaat zou leiden dat kennelijk onverenigbaar is met de openbare orde.   
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De Raad merkt op dat verweerder weliswaar de draagwijdte toelicht van de artikelen 21 en 27 van het 

WIPR, maar dat uit zijn verdere uiteenzetting niet blijkt dat hij effectief toepassing maakt van deze 

bepalingen of dat deze bepalingen in casu dienstig zouden kunnen worden toegepast. Verweerder heeft 

in de bestreden beslissing immers nergens duidelijk gesteld dat hij concludeerde dat bij het opstellen 

van de voorgelegde huwelijksakte niet het door het WIPR bepaalde recht werd toegepast of dat de 

erkenning van de door verzoekster aangebrachte huwelijksakte aanleiding zou geven tot een resultaat 

dat  kennelijk onverenigbaar is met de openbare orde. Het is de Raad dan ook niet duidelijk waarom 

naar de bepalingen van het WIPR wordt verwezen. 

 

Uit de feitelijke uiteenzetting in de bestreden beslissing kan de Raad slechts afleiden dat verweerder 

heeft geoordeeld dat het feit dat uit de huwelijksakte blijkt dat verzoekster en T.J. op 31 augustus 2014 

zijn gehuwd niet verenigbaar is met de vaststelling dat T.J. verklaarde ongehuwd te zijn, toen hij in 

2015, in het raam van een verzoek om internationale bescherming, werd gehoord. Verweerder heeft 

hiermee niet aangegeven, laat staan aangetoond, dat het huwelijk op zich niet rechtsgeldig is op grond 

van enige bepaling van het WIPR. Hij oordeelde slechts dat, gelet op de verklaringen van T.J., de 

huwelijksakte niet kan worden aanvaard “als bewijs van [het bestaan van] de huwelijksband.” 

 

Verweerder kan dan ook niet worden gevolgd waar hij in zijn nota met opmerkingen stelt dat 

verzoeksters grief betrekking heeft op de rechtsgeldigheid van het huwelijk en een betwisting is over het 

al dan niet bestaan van “een zogenaamd schijnhuwelijk”. 

 

Daarnaast moet worden benadrukt dat het feit dat het de Raad, gelet op zijn toegewezen bevoegdheid 

en artikel 144 van de Grondwet, niet toekomt om uitspraken te doen over betwistingen omtrent burger-

lijke rechten, geen afbreuk doet aan het gegeven dat hij, gelet op artikel 39/1 van de Vreemdelingenwet, 

wel bevoegd is om te beoordelen of een beslissing op grond van een bepaling van de Vreemdelingen-

wet rechtsgeldig is genomen. De vraag of aan een bepaald document dat wordt aangevoerd om aan te 

tonen dat een recht op verblijf kan worden genoten al dan niet verkeerdelijk of op kennelijk onredelijke 

wijze bewijswaarde wordt ontzegd kan derhalve, in tegenstelling tot wat verweerder meent, in voor-

liggende zaak wel degelijk door de Raad worden onderzocht. 

 

De Raad kan voorts enkel aangeven dat verweerders besluit dat een huwelijksakte, waarvan niet werd 

vastgesteld dat ze niet authentiek is, niet als bewijs kan worden aangewend inzake het bestaan van een 

huwelijksband, omdat één van de echtgenoten in het verleden – op een ogenblik dat deze akte nog niet 

officieel was geregistreerd – verklaarde niet gehuwd te zijn, kennelijk onredelijk is. Door aldus te 

handelen geeft verweerder immers aan dat meer waarde dient te worden gehecht aan een niet 

verifieerbare verklaring van een individu dan aan een door een buitenlandse overheid afgegeven 

officieel stuk.  

 

Het determinerende motief van de bestreden beslissing is het gevolg is van een kennelijk onredelijke 

appreciatie van de voorgelegde stukken 

 

Verzoekster kan worden gevolgd waar zij stelt dat de materiële motiveringsplicht werd geschonden.   

 

Aangezien een onderdeel van het aangevoerd middel tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

leidt, is er geen noodzaak tot onderzoek van de overige in het onderzochte middel aangehaalde 

bepalingen of beginselen (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verweerder. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel 

en Migratie van 20 april 2020 tot weigering van de afgifte van een visum type D wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig oktober tweeduizend twintig 

door: 

 

dhr. G. DE BOECK, voorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 

 

 


