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 nr. 195 558 van 27 november 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. ANDRIEN 

Mont Saint-Martin 22 

4000 LIEGE 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Togolese nationaliteit te zijn en die handelt in eigen 

naam en samen met F.A als wettelijke vertegenwoordiger van zijn minderjarige dochter X, op 

17 december 2013 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, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 15 april 2013 tot intrekking van verzoekers recht 

op vestiging in het Rijk evenals van het verblijfsrecht van zijn minderjarige dochter X, van de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 21 november 2013, waarbij een aanvraag om machtiging tot verblijf op basis 

van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk wordt verklaard en van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 21 november 2013 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13). 

 

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 8 januari 2014 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 22 september 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 oktober 

2017. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

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

de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 
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WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker trad in 2006 in het huwelijk met een Belgische vrouw, A.H. Verzoeker werd op basis van 

dit huwelijk in het bezit gesteld van een identiteitskaart voor vreemdelingen op 20 april 2007 en van een 

F-kaart op 16 oktober 2008. 

 

1.2. Op 7 augustus 2010 wordt verzoekers dochter, F.A. geboren uit een relatie met een Togolese 

vrouw. Dit kind verkrijgt eveneens een verblijfsrecht. 

 

1.3. Op 16 mei 2012 vernietigt de rechtbank van eerste aanleg van Mons verzoekers huwelijk met zijn 

Belgische vrouw omdat het huwelijk wordt beschouwd als een schijnhuwelijk. In het vonnis dat zich 

bevindt in het administratief dossier  kan gelezen worden, “En conséquence, il est établi que l’intention 

du défendeur n’était pas de fonder une communauté de vie stable et durable avec la demanderesse 

mais bien de s’assurer une régularisation de sa situation sur le territoire belge.”  Tegen dit vonnis wordt 

geen beroep aangetekend.      

 

1.4. Op 28 november 2012 diende verzoeker een aanvraag om verblijfsmachtiging in op grond van 

artikel 9bis 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), die verschillende 

keren werd geactualiseerd.  

 

1.5. Op 15 april 2013 trof de verwerende partij  een beslissing tot intrekking van het recht op vestiging 

van verzoeker evenals van het verblijfsrecht van zijn minderjarige dochter S.A. 

 

Dit vormt de eerste bestreden beslissing. Zij is gemotiveerd als volgt:         

 

“[…] 

Betrokken vreemdeling verkreeg een F kaart op basis van gezinshereniging met zijn Belgische 

echtgenote [A.H.] met wie hij huwde op 18.11.06. Hij diende een aanvraag vestiging in op basis van het 

toenmalige artikel 40 van de wet van 15.12.1980 op 21.11.06 in functie van zijn echtgenote. Hij verkreeg 

een identiteitskaart voor vreemdelingen op 20.04.2007. Deze werd omgezet naar een F kaart op 

16.10.08. 

Op 07.08.2010 wordt te Elsene uit zijn relatie met een andere vrouw zijn dochter [A.S.M.] geboren. Het 

kind wordt ingeschreven in het bevolkingsregister gezien haar vader ingeschreven was in het 

bevolkingsregister.  

De rechtbank van eerste aanleg van Mons heeft op 01.05.2012 (ref 2010/72/A) het huwelijk tussen [A.] 

en [H.] vernietigd als zijnde een schijnhuwelijk en dus als strijdig met de internationale en Belgische 

openbare orde bevonden. Het beschikkend gedeelte van het vonnis werd overgeschreven in de 

registers van de gemeente op 27.12.2012. 

De betrokkene heeft de Belgische procedures tot gezinshereniging misbruikt gezien hij in werkelijkheid 

niet de intentie had om een duurzame levensgemeenschap aan te gaan met een Belgische onderdane. 

Zijn frauduleuze intentie blijkt duidelijk uit voornoemd vonnis: “… Il est établie que l’intention d[u] 

défendeur n’était pas de fonder une communauté de vie stable et durable avec la demanderesse mais 

bien de s’assurer une régularisation de sa situation sur le territoire belge…”. 

Als een gevolg van het algemeen rechtsprincipe “fraus omnia corrumpit” wordt zijn recht op vestiging in 

het Rijk ingetrokken evenals het verblijfsrecht van zijn minderjarig kind [A.S.M.] dat rechtstreeks 

voortvloeit uit het zijne.” 

 

1.6. Op 21 november 2013 trof de verwerende partij een beslissing waarbij de in punt 1.4. bedoelde 

aanvraag onontvankelijk werd verklaard. 

 

Dit vormt de tweede bestreden beslissing.     

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf voor de genaamde [A.H.G.] […] die 

optreedt in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordiger van het minderjarige kind: [A.S.M.] […] 

opgesteld op 20/11/2012 ingediend op 28/11/2012 (datumstempel van het gemeentebestuur van op de 

aanvraag) + actualisaties dd. 27/12/2012 en 22/03/2013 en 09/10/2013  
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in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is. 

 

Reden (en): 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure namelijk via de 

diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het 

buitenland. 

 

Wat betreft de in het verzoekschrift aangehaalde argumenten die betrekking hebben op de medische 

toestand van betrokkene, namelijk dat hij medische problemen ondervindt tengevolge van een 

arbeidsongeval en dat hij een astmalijder is, dient opgemerkt te worden dat de wet van 15 september 

2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 duidelijk een onderscheid maakt tussen twee 

verschillende procedures: aan de ene kant het artikel 9bis dat in België verblijvende personen die 

menen te beschikken over buitengewone omstandigheden om humanitaire redenen een 

verblijfsmachtiging kunnen aanvragen bij de burgemeester van de plaats waar zij verblijven, aan de 

andere kant het artikel 9ter als een unieke procedure voor in België verblijvende personen met een 

medische aandoening. 

 

De hier ingeroepen medische elementen vallen buiten de context van artikel 9bis en derhalve kan in dit 

verzoek aan deze medische argumenten geen verder gevolg worden gegeven. (RW Arrest nr. 75.380 

van 17.02.2012 en RW Arrest nr. 80.233 van 26.04.2012). Het staat betrokkene steeds vrij een 

aanvraag op basis van art 9ter in te dienen zoals bepaald in art 7§1 van het KB van 17 mei 2007 tot 

vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet 

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen, zoals gewijzigd door het KB van 24.01.2011 (B.S. 28.01.2011): via 

aangetekend schrijven bij de Sectie 9ter van de Dienst Humanitaire Regularisaties, Dienst 

Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59B te 1000 Brussel. 

 

De betrokkene verhaalt de geschiedenis van zijn huwelijk met de Belgische onderdane [H.A.], wijzend 

op de daarmee samenhangende duur van zijn legaal verblijf en de daarmee gepaard gaande toelating 

tot tewerkstelling en zijn financiële inspanningen ook ten aanzien van zijn echtgenote en haar kind. Dit 

huwelijk werd echter nietig verklaard. Bijgevolg kan dit argument niet worden beschouwd als een 

buitengewone omstandigheid die hem verhindert om terug te keren naar het herkomstland. 

 

De aangehaalde elementen van integratie, waaronder de duur van zijn verblijf, zijn tewerkstelling, zijn 

kennis van de Franse en Nederlandse taal, de scholing van zijn kind in de kleuterschool, de gevolgde 

cursussen, verantwoorden niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend. 

 

De betrokkene wist immers dat zijn verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de 

asielprocedure en dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Zijn asielaanvraag dd. 

20/04/2004 werd op 26/07/2007 afgesloten door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen met de 

weigering om aan hem het vluchtelingenstatus en de subsidiaire bescherming toe te kennen. 

 

De betrokkene was inmiddels echter reeds in het huwelijk getreden met een Belgische onderdane, 

[H.A.]. Deze laatste meldde dat zij het slachtoffer was geworden van een schijnhuwelijk en dat haar 

echtgenoot haar bedroog. 

 

Op 07/08/2010 werd [A.S.M.] geboren te Elsene[…]. De betrokkene heeft dit kind erkend als het zijne. 

Tengevolge van het legale verblijf van de betrokkene, kreeg dit kind verblijfsrecht. Vervolgens verwierf 

ook de moeder ervan, [A.F.] geboren te […], met de Togolese nationaliteit […] verblijfsrecht in functie 

van haar legaal verblijvend kind. 

 

Zijn huwelijk met de Belgische onderdane werd nietig verklaard wegens schijnhuwelijk. De betrokkene 

heeft met het schijnhuwelijk de openbare orde geschonden. 
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Bijgevolg werd zijn verblijfsrecht, meer bepaald de F-kaart, en dat van zijn kind op 15/04/2013 

ingetrokken. Aan zijn nieuwe partner werd de facto geen verlenging van het tijdelijk verblijf meer toe 

gestaan. 

 

De betrokkene verkoos om op volstrekt illegale wijze verder in het Rijk te verblijven. Uit de duur van zijn 

verblijf kunnen nochtans geen rechten geput worden met het oog op een regularisatie van zijn 

verblijfstoestand. 

 

Evenmin kan hij rechten putten uit het legale verblijf van [A.F.] - een legaal verblijf dat zij in functie van 

hem heeft bekomen en dat inmiddels niet meer werd verlengd daar zijn verblijf en dat van hun kind werd 

ingetrokken. 

 

Geheel ten overvloede dient opgemerkt te worden dat haar gegevenshistoriek van het Rijksregister een 

"declaratie vertrek" aangeeft met vraag om inschrijving op een nieuw adres voor haarzelf en hun kind. 

Zelfs indien de betrokkene heden toch nog een gezin vormt met deze vrouw en het door hem erkende 

kind, dan nog vormt dit geen belemmering om al dan niet tijdelijk terug te keren naar het herkomstland. 

Zijn partner heeft dezelfde nationaliteit als hemzelf. Het gehele gezin verkeert in illegaal verblijf en dient 

gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat aan hen zal betekend worden. 

Huidige beslissing houdt dus helemaal geen scheiding van de gezinsleden in. 

 

Dat het minderjarige kind in België naar de kleuterschool gaat, geeft enkel aan dat het recht op 

onderwijs niet werd ontzegd aan dit kind. Dit verandert echter niets aan de vaststelling dat de ouders 

bewust de keuze hebben gemaakt om hun uiterst precaire verblijf verder te zetten ondanks de weigering 

die al aan hen betekend werd. Zij lieten het schoolbezoek van hun kind bewust plaatsvinden in deze 

precaire situatie. Uit een dergelijk verblijf kunnen nochtans geen rechten geput worden met het oog op 

een regularisatie van de verblijfstoestand. Daarbij komt nog dat kinderen jonger dan 6 jaar niet 

schoolplichtig zijn in België (arrest Raad van State van 11 maart 2003 nr. 116.916). Bijgevolg kan de 

scholing van het kind niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid die het indienen van een 

aanvraag tot regularisatie in België verantwoordt. 

 

De gestaafde tewerkstelling van de betrokkene kan niet worden beschouwd als buitengewone 

omstandigheid daar het hem in België niet langer toegestaan is om tegen betaling arbeidsprestaties te 

leveren. 

 

De overige elementen, - dat hij steeds voor zijn eigen inkomsten heeft ingestaan en de integratie -, 

hebben betrekking op de gegrondheid en worden in deze fase niet behandeld. Aangezien de aanvraag 

onontvankelijk is, kan niet worden ingegaan op de elementen ten gronde.” 

 

1.7. Eveneens op 21 november 2013 trof de verwerende partij een beslissing tot afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten. Dit vormt de derde bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt:      

 

“De heer 

[A.H.G.] […] 

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 30 dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

 

Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

 

De betrokkene toont niet aan dat hij in het bezit is van een geldig paspoort en geldig visum.” 

2. Over de ontvankelijkheid 
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2.1. In het proces-verbaal van de terechtzitting werd het volgende opgenomen: 

 

“[...] De voorzitter wijst erop dat de samenhang tussen enerzijds de beslissing tot onontvankelijkheid van 

een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 en 

het bevel om het grondgebied te verlaten en anderzijds de beslissing tot intrekking van verblijf in vraag 

kan worden gesteld, zoals de verwerende partij ook doet in haar nota. De verzoekende partijen 

repliceren dat de verantwoording voor het middels eenzelfde verzoekschrift aanvechten van voormelde 

beslissingen erin bestaat dat zij met hun handelwijze uitsluiten dat hun grieven met betrekking tot 

hogere rechtsnormen, in casu artikel 8 van het EVRM, op een verschillende wijze worden beoordeeld 

door verschillende rechters van de Raad; risico dat wel bestaat indien zij de beslissingen zouden 

aanvechten met aparte verzoekschriften. Indien de Raad de samenhang niet zou aanvaarden, 

beschouwen de verzoekende partijen de beslissing tot intrekking van verblijf als de belangrijkste. 

Voor wat betreft de exceptie van onontvankelijkheid wegens laattijdigheid die de verwerende partij in 

haar nota heeft aangevoerd t.a.v. de beslissing tot intrekking van verblijf, wijst de voorzitter erop dat de 

datum van kennisgeving van deze beslissing niet blijkt uit het administratief dossier. De verwerende 

partij stelt hierover geen nadere toelichting te kunnen verstrekken. [...]” 

 

2.2. In het belang van een goede rechtsbedeling dient diegene die een beroep doet op de rechter voor 

elke vordering een afzonderlijk geding in te spannen om alzo de rechtsstrijd overzichtelijk te houden en 

een vlotte afwikkeling van de zaak mogelijk te maken (R. STEVENS, Raad van State I. afdeling 

bestuursrechtspraak, 2. Het procesverloop, Brugge, die Keure, 2007, 65). Verscheidene vorderingen 

kunnen slechts ontvankelijk in één enkel verzoekschrift worden ingesteld indien bij uitzondering de 

goede rechtsbedeling daardoor wordt bevorderd, meer bepaald indien de vorderingen, wat hun 

voorwerp of wat hun grondslag betreft, zo nauw samenhangen dat het als waarschijnlijk voorkomt dat 

vaststellingen gedaan of beslissingen genomen met betrekking tot de ene vordering, een weerslag 

zullen hebben op de uitkomst van de andere vordering. In casu tonen verzoekende partijen de 

samenhang tussen enerzijds de eerste bestreden beslissing en anderzijds de tweede en derde 

bestreden beslissing niet aan op grond van hun hypothetisch betoog over het risico op een verschillende 

beoordeling van hun grief inzake artikel 8 van het EVRM.  

 

2.3. Aangezien verzoekers aangeven “Indien de Raad de samenhang niet zou aanvaarden, beschou-

wen de verzoekende partijen de beslissing tot intrekking van verblijf als de belangrijkste.”, is het beroep 

onontvankelijk voor zover het wordt ingediend tegen de tweede en derde bestreden beslissing. Dit heeft 

als gevolg dat het vierde middel niet wordt behandeld evenmin als het tweede middel in de mate dat het 

betrekking heeft op de tweede en derde bestreden beslissing.  

 

De exceptie van onontvankelijkheid van het beroep voor zover het werd ingediend tegen de tweede en 

derde bestreden beslissing, opgeworpen in de nota met opmerkingen wegens een gebrek aan 

samenhang tussen de voormelde bestreden beslissingen en de eerste bestreden beslissing, is in de 

aangegeven mate gegrond.  

 

2.4. De verwerende partij werpt in haar nota met opmerkingen voorts op dat het beroep onontvankelijk is 

voor zover het werd ingediend tegen de eerste bestreden beslissing, gezien het laattijdig is. De 

verwerende partij preciseert dat uit mailberichten van 16 juli 2013 en 11 oktober 2013 blijkt dat 

verzoeker reeds veel eerder in kennis werd gesteld van de intrekking van zijn verblijfsrecht. Verwerende 

partij stelt vervolgens in haar nota, “In de mail van 21 oktober 2013 stelt verzoekers raadsman immers 

zelf dat zijn verblijfsrecht werd ingetrokken ten gevolge van de vernietiging van het huwelijk. Daar huidig 

verzoekschrift dateert van 19 december 2013, is het laattijdig.”      

 

2.5. Artikel 39/57, §1 van de Vreemdelingenwet zoals het luidde op het ogenblik van het treffen van de 

bestreden beslissing bepaalt dat het beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet worden 

ingediend binnen een termijn van dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen het is 

gericht.  

 

Artikel 62 van de Vreemdelingenwet luidde op het ogenblik van het treffen van de eerste bestreden 

beslissing als volgt:  

 

“De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed. Zij worden ter kennis gebracht van de 

betrokkenen die een afschrift ervan ontvangen, door de burgemeester van de gemeente waar de 

vreemdeling zich bevindt of door diens gemachtigde;(...)”. 
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De eerste bestreden beslissing diende verzoeker individueel te worden betekend zoals artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet het voorschrijft. De Raad merkt op dat zich in het administratief dossier  geen 

kennisgevingsakte bevindt van de bestreden beslissing, met hierop de datum van kennisgeving, de 

handtekening van de betekenende overheid en de handtekening van verzoeker. Ook de verwerende 

partij brengt dit niet aan bij haar nota. Uit de emailberichten die de verwerende partij voegt bij haar nota 

kan niet worden afgeleid dat de eerste bestreden beslissing daadwerkelijk in extenso eerder ter  kennis 

is gebracht van verzoeker dan de door hem in het verzoekschrift voorgehouden betekeningsdatum van 

2 december 2013. Verwerende partij kan de emailberichten dan ook niet aanwenden om te concluderen 

dat verzoeker reeds op 21 oktober 2013 kennis had van de eerste bestreden beslissing (cf. RvS 24 

oktober 2006, nr. 163.956). Bij gebrek aan een bewijs van een individuele kennisgeving van de eerste 

bestreden beslissing aan verzoeker kan de Raad niet tot de conclusie komen dat het beroep laattijdig 

werd ingediend. De exceptie van de verwerende partij kan dan ook niet worden aangenomen. 

 

3. Onderzoek van het beroep voor zover het is gericht tegen de eerste bestreden beslissing   

 

Uit de bespreking van onderstaand middel blijkt dat slechts korte debatten vereist zijn.  

 

3.1. In een eerste middel werpt verzoeker onder meer de schending op van artikel 62 van de Vreemde-

lingenwet en van artikel 54 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

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

lingenbesluit). 

 

Verzoeker betoogt onder meer als volgt:  

 

“• Premier grief. 

 

“ (..) En l'occurrence, le requérant fut mis en possession d'une carte F valide du 16 octobre 2008 au 23 

septembre 2013. 

  

A l'époque, cette carte de séjour impliquait un séjour définitif un an après sa délivrance ; par la suite ce 

délai est passé à trois ans , puis à cinq ans. 

 

Autrement dit, le requérant disposait d'un droit définitif au séjour qui ne pouvait lui être retiré que sur 

base d'une disposition expresse. 

 

Or, seul l'article 13 §4,5° de la loi autorise expressément le ministre à donner l'ordre de quitter aux 

membres de la famille visés à l'article 10bis, § 2, dans le cas notamment où il est établi que le mariage a 

été conclu uniquement pour permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume. L'article 42 quater de 

la loi ne prévoit pas cette possibilité (outre qu'elle prévoit un délai de cinq ans), pas plus que l'article 42 

septies, lequel n'est de toute façon visé par aucun des actes attaqués. 

 

A tout le moins, à défaut de la moindre base légale, la décision du 15 avril 2013 ne peut être tenue pour 

légalement et adéquatement motivée. 

 

De plus, suivant l'article 54 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, « Si le ministre ou son délégué met fin au 

séjour en application des articles 40ter, alinéea 4, 42bis, 42ter, 42quater ou 42septies de la loi, cette 

décision est notifiée à l'intéressé par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 

21 comportant, le cas échéant, un ordre de quitter le territoire. Il est procédé au retrait de l'attestation 

d'enregistrement ou de la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ». Aucun 

document conforme au modèle figurant à l'annexe 21 n'a été notifié au requérant. Les actes attaqués 

méconnaissent cette disposition également 

 

Outre que l'illégitimité déduite de la violation de l'adage «fraus omnia corrumpit» doit reposer sur des 

manoeuvres frauduleuses imputables au requérant (Conseil d'Etat, arrêt n° 167.665 du 9 février 2007). 

A supposer qu'un acte frauduleux ait été commis, quod non, il n'est pas le fait de la fille du requérant. 

Prétendant opposer l'adage «fraus omnia corrumpit» à celle-ci, la partie adverse ne motive ni 

légalement ni adéquatement sa décision et commet une erreur manifeste d'appréciation. 

 

3.2. Een van de kernpunten van verzoekers betoog is dat de bestreden beslissing artikel 54 van het 

Vreemdelingenbesluit schendt.  
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3.3. In de bestreden beslissing wordt verwezen naar de toepassing van het algemeen rechtsprincipe, 

“fraus omnia corrumpit”. Vraag is of dit adagium de bestreden beslissing op zich kan schragen en of 

verzoeker conform artikel 54 van het Vreemdelingenbesluit de afgifte van een bijlage 21 kon 

verwachten, dit in toepassing van een wetsbepaling van de Vreemdelingenwet.     

 

3.4. Artikel 54 van het Vreemdelingenbesluit luidde op het ogenblik van het treffen van de bestreden 

beslissing als volgt: 

 

“Indien de minister of zijn gemachtigde een einde stelt aan het verblijf in toepassing van artikelen 40ter, 

vierde lid, 42bis, 42ter, 42quater of 42septies, van de wet, wordt de betrokkene hiervan kennis gegeven 

door afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 21 met, zo nodig, een bevel om 

het grondgebied te verlaten. De verklaring van inschrijving of de verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie wordt ingetrokken.” 

 

Deze bepaling verwijst onder meer naar de toepassing van artikel 42septies van de Vreemdelingenwet.     

 

Artikel 42septies van de Vreemdelingenwet luidde op het ogenblik van het treffen van de bestreden 

beslissing als volgt: 

 

“De minister of zijn gemachtigde kan de binnenkomst weigeren of een einde stellen aan het verblijfs-

recht van de burger van de Unie of van zijn familieleden indien deze of dezen valse of misleidende 

informatie of valse of vervalste documenten hebben gebruikt, of fraude gepleegd hebben of ander 

onwettige middelen gebruikt hebben die van doorslaggevend belang geweest zijn voor de erkenning van 

dit recht”. 

 

3.5. Artikel 42septies werd ingevoerd door de wet van 25 april 2007 tot wijzing van de Vreemdelingen-

wet.  Deze bepaling luidde dan als volgt: 

 

“De minister of zijn gemachtigde kan een einde stellen aan het verblijfsrecht van de burger van de Unie 

of van zijn familieleden indien deze of dezen valse of misleidende informatie of valse of vervalste 

documenten hebben gebruikt of fraude gepleegd hebben of ander onwettige middelen gebruikt hebben 

die van doorslaggevend belang geweest zijn voor de erkenning van dit recht.” 

 

In de voorbereidende werken met betrekking tot voormelde wet kan gelezen worden dat “artikel 

42septies, nieuw (artikel 32 van dit ontwerp), [...] (..) , bevestigt dat er in geval van schijnhuwelijk of 

fraude op elk moment een einde kan worden gemaakt aan het verblijf van het familielid” (Parl.St., zitting 

2006- 2007, n 2845/001, p. 55.). Door de wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 

werd deze bepaling vervangen en luidde ze zoals weergeven in punt 3.4. Het blijkt niet dat de intentie 

van de wetgever gewijzigd is om met deze bepaling schijnhuwelijken te beteugelen. 

 

3.6. Vermits verzoekers huwelijk bestempeld werd als een schijnhuwelijk, diende de verwerende partij 

artikel 42septies van de Vreemdelingenwet toe te passen.  Artikel 42septies van de Vreemdelingenwet 

viseert immers alle gevallen van fraude zonder uitzondering en is derhalve ook van toepassing op 

schijnhuwelijken. Deze bepaling betreft een toepassing van het adagium “fraus omnia corrumpit” (cf. 

RvS 28 oktober 2016, nr. 236.329 en RvS 28 maart  2017, nr. 237.820).  

 

3.7. Verzoeker kan dan ook worden gevolgd wanneer hij de verwachting koestert dat hij conform het 

gestelde in artikel 54 van het Vreemdelingenbesluit juncto artikel 42septies van de Vreemdelingenwet, 

in het bezit diende te worden gesteld van een bijlage 21, quod non in casu. Deze vaststelling volstaat 

om de eerste bestreden beslissing te vernietigen. 

 

3.8. In de nota met opmerkingen wordt gesteld: 

 

“De verwerende partij heeft daarbij de eer op te merken dat een expliciete juridische basis niet vereist is 

om over te gaan tot de intrekking van een verblijfsrecht, indien dit verblijfsrecht verworven werd 

ingevolge een "manifest bedrog"  en bij gevolg toepassing gemaakt kan worden van het beginsel 'fraus 

omnia corrumpit' . De Raad voor  Vreemdelingenbetwistingen volgt tevens deze stelling, zijnde met de 

uitdrukkelijke voorwaarde dat er effectief sprake is  van bedrieglijke handelingen die van 

doorslaggevend belang  zijn geweest bij de erkenning van een vestigingsrecht" (RVV  nr. 42 543 van 29 

april 2010).  Uit het administratief dossier blijkt dat verwerende partij is  uitgegaan van de correcte 
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gegevens. De verwerende partij heeft  de eer erop te wij zen dat op 01.05.2012 het huwelijk nietig werd 

verklaard bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg  te Antwerpen (A.R. nr. 2010/75/A). Het 

huwelijk werd strijdig  geacht met de Belgische en de internationale openbare orde. Op basis van dit 

huwelijk dat werd nietig verklaard omdat uit  onderzoek is gebleken dat het enkel voltrokken werd 

omwille  van verblijfsrechtelijk voordeel, had verzoeker en zijn kind,  verzoekster, verblijfsrecht 

gekregen. Er werd bijgevolg op  rechtmatige wij ze toepassing gemaakt van het beginsel "fraus omnla 

corrumpit". Verzoeker toont niet aan dat verwerende  partij de grenzen van de haar wettelijk toegekende  

appreciatiebevoegdheid zou hebben overschreden bij het nemen  van de bestreden beslissing" (cfr RVV 

nr. 38 364 van 9  februari 2010). Het enig middel is niet ernstig.”       

 

Dit verweer waarin in se gesteld wordt dat er wel degelijk op rechtmatige wijze toepassing kon worden 

gemaakt van het beginsel “fraus omnia corrumpit” kan, gelet op het gestelde in punt 3.6. geen afbreuk 

doen aan het gestelde in punt 3.7.   

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

eerste bestreden beslissing. Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk voor zover het werd 

ingediend tegen de tweede en derde bestreden beslissing.  Er is grond om toepassing te maken van 

artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing wordt , als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, hiermee samen behandeld .  

 

5. Kosten 

 

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

partij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 15 april 2013 tot intrekking van verzoekers recht op vestiging in 

het Rijk evenals van het verblijfsrecht van zijn minderjarige dochter wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen voor zover zij zijn 

gericht tegen de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 21 november 2013, waarbij een aanvraag om 

machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

onontvankelijk wordt verklaard en tegen de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 21 november 2013 tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Artikel 3 

 

De vordering tot schorsing van de bij artikel 1 vernietigde beslissing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 4 

 

De kosten van het beroep, begroot op 350 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig november tweeduizend 

zeventien door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


