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 nr. 102 736 van 13 mei 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Rwandese nationaliteit te zijn, op 8 januari 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 20 september 2012 tot intrekking van het recht op vestiging in het Rijk. 

 

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 11 januari 2013 met refertenummer 26072. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 4 april 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 mei 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat I. OGER, die loco advocaat V.  VEREECKE verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster kwam op 28 januari 2007 België binnen. Zij was in het bezit van een paspoort dat was 

voorzien van een visum type C. 

 

1.2. Via een op 23 februari 2007 gedateerd schrijven diende verzoekster, overeenkomstig het toenmalig 

artikel 9, derde 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) een aan-

vraag in om, op basis van haar relatie met F. K., tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd. 
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1.3. Bij schrijven van 2 oktober 2007 deelde verzoekster mee afstand te doen van haar aanvraag om tot 

een verblijf te worden gemachtigd, aangezien zij haar relatie met F. K. had verbroken en verzocht zij 

om, op basis van haar relatie met F. D., tot een verblijf te worden gemachtigd.   

 

1.4. Verzoekster trad op 14 februari 2008 in het huwelijk met F. D. 

 

1.5. Op 7 maart 2008 diende verzoekster, in functie van haar Belgische echtgenoot, een aanvraag tot 

vestiging in. 

 

1.6. Verzoekster werd op 26 augustus 2008 in het bezit gesteld van een F-kaart. 

 

1.7. Bij vonnis van 21 december 2009 van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge werd het huwelijk 

tussen verzoekster en F. D. nietig verklaard. Verzoekster tekende tegen dit vonnis beroep aan. 

 

1.8. Het hof van beroep te Gent bevestigde bij arrest van 2 februari 2012 het vonnis waarbij het huwelijk 

tussen verzoekster en F. D. nietig werd verklaard.  

 

1.9. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding nam op 20 september 2012 de beslissing tot intrekking van verzoeksters recht op 

vestiging in het Rijk. Deze beslissing, die verzoekster op 10 december 2012 ter kennis werd gebracht, is 

gemotiveerd als volgt: 

 

“De bet[ro]kken vreemdeling verkreeg een F kaart op basis van gezinshereniging met haar Belgische 

echtgenoot [D., F.] met wie zij huwde op 14.02.2008. Zij diende een aanvraag vestiging in op basis van 

het artikel 40 van de wet van 15.12.1980 op 07.03.08. Zij verkreeg een F kaart op 26.08.08. 

Het Hof van beroep te Gent vernietigde bij arrest op 02.02.12 (ref 2010/AR/72) het huwelijk tussen [D.] 

en [R. M.] als zijnde een schijnhuwelijk, hiermee het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te 

Brugge dd 21.12.09 bevestigend. Het huwelijk werd dus vernietigd en als strijdig met de Belgische en 

internationale openbare orde bevonden. 

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

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

Haar frauduleuze intentie blijkt duidelijk uit voornoemd arrest van het Hof van Beroep. 

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

het Rijk ingetrokken.” 

 

Dit is de bestreden beslissing.  

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Verweerder betwist de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de 

bestreden beslissing. Uit hetgeen hierna volgt zal blijken dat de vordering tot schorsing en het beroep tot 

nietigverklaring samen dienen te worden behandeld, aangezien het beroep tot nietigverklaring slechts 

korte debatten vereist. In die omstandigheden is het niet nodig om de opgeworpen exceptie te 

onderzoeken. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Verzoekster voert in een eerste middel de schending aan van artikel 40bis, § 2 van de 

Vreemdelingenwet, 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) en van het gelijkheidsbeginsel.  

 

Zij verschaft volgende toelichting: 

 

“In de bestreden beslissing van 20 september 2012 wordt beslist dat het recht op vestiging in het Rijk 

van verzoekster moet worden ingetrokken. Er wordt geen precieze opgave gedaan van de artikelen op 

grond waarvan deze intrekking gebeurt. 

 

De motivering beperkt zich tot de uiteenzetting van de feitelijke overwegingen op grond waarvan zij 

meent dat het verblijfsrecht van verzoekster dient te worden ingetrokken. Er wordt enkel verwezen naar 

het rechtsbeginsel “fraus omnia corrumpit", doch er worden geen wettelijke bepalingen aangehaald 

waaruit blijkt dat de toepassing van dit rechtsbeginsel de intrekking van de verblijfskaart mogelijk maakt.  
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Daar de motivering duidelijk en precies moet zijn, zou in beginsel moeten verwezen worden naar de 

artikelen van de toepasselijke regelgeving (I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, Formele motivering van 

bestuurshandelingen, die Keure, Brugge, 1999, 139, nr. 174). 

 

Het is niet nodig dat de toepasselijke artikelen volledig worden geciteerd, doch de verwijzingen moeten 

de rechtsonderhorige toelaten aldaar de rechtsgrond van de weigering te vinden. 

 

Er wordt enkel melding gemaakt van het 'algemeen rechtsprincipe" fraus omnia corrumpit. Een wettelijke 

bepaling wordt niet aangehaald, noch nopens de procedure tot het nemen van de beslissing, noch 

nopens de bevoegdheid, noch nopens de macht om dergelijke intrekking uit te vaardigen. 

 

De loutere verwijzing naar een algemeen rechtsbeginsel, kan niet volstaan om de rechtsonderhorige 

precies en concreet te informeren. 

 

OPDEBEEK en COOLSAET stelt (I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, o.c., nr. 176) : 

 

“De verwijzing moet ook duidelijk en precies zijn. De verwijzing naar een wettekst die ve[r]schillende 

hypothesen dekt, zonder te preciseren welke hypothese concreet door het bestuur van toepassing wordt 

geacht is niet afdoende”. 

 

De toepasselijke bepalingen waaruit de wettelijke/inhoudelijke voorwaarden blijken waaraan verzoekster 

volgens de bestreden beslissing niet voldoet, worden niet in de beslissing vermeld. 

 

Verzoekster moet steeds kennis krijgen van de rechtsgrond die de beslissing schraagt (RvV nr. 91 985, 

11 september 2012). 

 

Verzoekster is niet in de mogelijkheid de juridische grondslag van de beslissing voldoende in te 

schatten.” 

 

3.1.2.1. De Raad merkt op dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de 

beslissingen van de besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische 

en de feitelijke overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze 

motivering afdoende moet zijn.  

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip “afdoende” zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk het determinerende motief aangeeft 

op grond waarvan zij is genomen. Er wordt, met verwijzing naar het algemeen rechtsbeginsel “fraus 

omnia corrumpit”, gemotiveerd dat het vestigingsrecht van verzoekster wordt ingetrokken omdat zij dit 

recht verkreeg op basis van een huwelijk met een Belgische man en dit huwelijk, op grond van de 

vaststelling dat verzoekster niet de bedoeling had om een duurzame levensgemeenschap tot stand te 

brengen, werd vernietigd door het bevoegde rechtscollege. Deze motivering is pertinent en draag-

krachtig en laat verzoekster toe haar rechtsmiddelen met kennis van zaken aan te wenden. 

 

Nu in de motivering van de bestreden beslissing wordt verwezen naar het algemeen rechtsbeginsel 

“fraus omnia corrumpit” kan verzoekster niet worden gevolgd in haar stelling dat de juridische grondslag 

van de bestreden beslissing niet of onvoldoende is vermeld. Ook een algemeen rechtsbeginsel kan 

immers als rechtsgrond worden aangewend om een bestuurlijke beslissing te onderbouwen (cf. RvS 19 

juli 2012, nr. 220.341). In dit verband dient tevens te worden verwezen naar het feit dat de wetgever een 

artikel 42septies in de Vreemdelingenwet heeft ingevoerd dat bepaalt dat een einde kan worden gesteld 

aan het verblijfsrecht van een burger van de Unie of van zijn familieleden indien deze valse of 

misleidende informatie of valse documenten hebben gebruikt of fraude gepleegd hebben of andere 

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

dit recht. Aangaande deze bepaling wordt in de memorie van toelichting gesteld dat “dit motief voor de 

beëindiging van het verblijf een toepassing is van het algemeen rechtsprincipe ‘Fraus omnia corrumpit.’” 

(Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondge-

bied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Memorie van Toelichting, Parl.St. 

Kamer, 2006-2007, nr. 2845/001, 76). Hieruit blijkt onmiskenbaar dat de wetgever in de gevallen waarin 
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fraude heeft geleid tot het toekennen van het verblijfsrecht het algemeen rechtsbeginsel ”fraus omnia 

corrumpit” als juridische grondslag heeft aanvaard om een verblijfs- of vestigingsrecht te beëindigen en 

zich zelfs op dit algemeen rechtsbeginsel heeft gesteund om een wetsartikel in de Vreemdelingenwet op 

te nemen. Het gegeven dat in de bestreden beslissing niet uitdrukkelijk wordt verwezen naar enige 

bepaling van de Vreemdelingenwet leidt in voorliggende zaak dan ook niet tot de vaststelling dat niet 

zou zijn voldaan aan de vereisten die voortvloeien uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991. 

 

3.1.2.2. Verzoekster laat verder na in haar eerste middel uiteen te zetten waarom zij van oordeel is dat 

artikel 40bis, § 2 van de Vreemdelingenwet en de (materiële) motiveringsplicht en het gelijkheids-

beginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur geschonden zijn, zodat dit onderdeel van het 

middel, gelet op het ontbreken van de vereiste toelichting, onontvankelijk is. 

 

Het eerste middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.      

 

3.2.1. In een tweede middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 40bis, § 2 en 

42quater, § 1 van de Vreemdelingenwet, 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 (hierna: het EVRM), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991, van de (materiële) motiveringsplicht, van het rechtszekerheidsbeginsel en van het wettigheids-

beginsel.    

 

Haar betoog luidt als volgt: 

 

“Eerste onderdeel: schending van het aangevoerde middel aangezien het verblijfsrecht werd inge-

trokken na meer dan twee jaar. 

 

In de bestreden beslissing wordt de beëindiging van het verblijfsrecht als volgt gemotiveerd: 

 

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

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

Haar frauduleuze intentie blijkt duidelijk uit voornoemd arrest van het Hof van Beroep. 

Als een gevolg van het rechtsprincipe ‘fraus omnia corrumpit' wordt zijn recht op vestiging in het Rijk 

ingetrokken. Zijn C kaart dient te worden ingehouden". 

 

Verwerende partij beroept zich op het rechtsbeginsel « fraus omnia corrumpit ». In de bestreden 

beslissing wordt nergens anders enige rechtsgrond aangehaald. 

 

Verzoekster is gehuwd op 14 februari 2008 met de heer F. D. (Belgische nationaliteit). Er werd op 4 

september 2002 een aanvraag tot vestiging ingediend op 7 maart 2008, dewelke na het nodige 

onderzoek werd toegekend op 26 augustus 2008. 

 

Verzoeker bekwam een verbl[ij]fsrecht als familielid van een Belg, in toepassing van artikel 40ter juncto 

artikel 40bis §2 Vw. dat stelt : 

 

« § 2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd : 

1° de echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap werd gesloten dat 

beschouwd wordt als zijnde gelijkwaardig met het huwelijk in België, die hem begeleidt of zich bij hem 

voegt;». 

[…] 

 

De mogelijkheid om een einde te stellen aan het verblijfsrecht van een familielid van een EU-burger (en 

bij uitbreiding conform artikel 40ter al. 1 Vw.) naar aanleiding van de nietigverklaring van het huwelijk, 

wordt geregeld in artikel 42quater § 1 Vw. dat stelt : 

 

«§ 1. Er kan gedurende de eerste twee jaar van hun verblijf in de hoedanigheid van familielid van de 

burger van de Unie een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht van de familieleden van een burger 

van de Unie die zelf geen burger van de Unie zijn, door de minister of zijn gemachtigde in de volgende 

gevallen : 

1° er wordt, op basis van artikel 42bis, § 1, een einde gesteld aan het verblijfsrecht van de burger van 

de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben; 

2° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, vertrekt uit het Rijk; 
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3° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, overlijdt; 

4° het huwelijk met de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, wordt ontbonden of 

nietig verklaard, het geregistreerd partnerschap dat aangegaan werd, zoals bedoeld in artikel 40bis, § 2, 

eerste lid, 1° of 2°, wordt beëindigd, of er is geen gezamenlijke vestiging meer; 

5° de familieleden van een burger van de Unie, bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 2° of 3°, vormen 

een onredelijke belasting voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. 

In de loop van het derde jaar van hun verblijf als familielid van de burger van de Unie, vermeld in artikel 

40, § 4, eerste lid, 1° en 2°, volstaat de motivering, gebaseerd op een in het eerste lid bedoeld element, 

enkel indien zij aangevuld wordt met elementen die wijzen op een schijnsituatie. (...)». 

[…] 

 

Specifiek voor het geval van vernietiging van het huwelijk op basis waarvan de verblijfskaart aan het 

familielid werd toegekend, voorziet de wet een mogelijkheid tot beëindiging van het verblijfsrecht, 

weliswaar beperkt terloops het eerste twee jaar. 

 

Het staat niet ter betwisting, en wordt zelfs in de bestreden beslissing vermeld, dat verzoekster reeds 

verblijft in het Rijk sinds 26 augustus 2008 als houder van een F kaart (EU burger). 

 

De toepasselijke wetsartikelen voorzien na een verblijf van 2 jaar geen mogelijkheid meer om het 

verblijfsrecht te beëindigen op grond van de nietigverklaring van het huwelijk. 

 

De beslissing van 20 september 2012 is dan ook strijdig met artikel 40quater § 1 Vw. 

 

Minstens dient vastgesteld te worden dat de bestreden beslissing op geen enkele wijze motiveert 

waarom wordt afgeweken van de bepalingen van artikel 40quater en/of waarom het beweerde 

rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit" zou primeren op de wettelijk bepalingen en procedure ter zake. 

Minstens moet hieruit een schending worden afgeleid van de motiveringsverplichting. 

 

Tweede onderdeel: schending van de aangevoerde bepaling doordat de verblijfskaart werd ingetrokken 

nadat reeds meer dan drie jaar is verlopen sinds het huwelijk is voltrokken. 

 

Artikel 42quater §4 Vw. omschrijft de gevallen waarin een beëindiging van het verblijfsrecht van de 

vreemdeling NIET meer mogelijk is op grond van nietigverklaring van het huwelijk, zelfs indien dit zou 

zijn gebeurt binnen de wettelijke termijn: 

 

« § 4. Onder voorbehoud van het bepaalde in § 5 is het in § 1, eerste lid, 4°, bedoelde geval niet van 

toepassing indien : 

1° hetzij het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke vestiging bij de aanvang van de 

gerechtelijke procedure tot ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk of bij de beëindiging van het 

geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke vestiging, ten minste drie jaar heeft geduurd, waarvan 

minstens één jaar in het Rijk; 

 

Het wordt niet betwist en zelfs in de beslissing aangehaald dat het huwelijk tussen verzoeker werd 

aangegaan op 14 februari 2008 terwijl de nietigverklaring werd uitgesproken bij arrest van het hof van 

beroep te GENT op 2 februari 2012, zijnde 4 jaar nadat het huwelijk is aangegaan. 

 

Minstens moet hieruit een schending worden afgeleid van de motiveringsverplichting. 

 

Derde onderdeel: schending van het aangevoerde middel doordat in de bestreden beslissing geen 

rekening wordt gehouden met het actuele privé- en familieleven van verzoekster. 

 

Verzoekster heeft een relatie met een Belgische onderdaan, de heer [R. F.] en vormt sinds augustus 

2009 (intussen meer dan 3 jaar) een gezin. Sede[r]t 6 augustus 2011 is het gezin samen ingeschreven 

op het huidige adres. 

 

Op 18 mei 2012 werd uit deze relatie trouwens een zoontje geboren, [S. F.], eveneens met de Belgische 

nationaliteit. 

 

Verwerende partij kan niet onwetend zijn van deze elementen, aangezien alle personen samen 

ingeschreven zijn op hetzelfde adres. 
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Daarbij komt nog dat verzoekster sinds september 2012 een master opleiding volgt aan de UCL. 

 

De Raad van State aanvaardt dat […] de bescherming van het gezins- en privéleven valt onder het 

toepassingsgebied van artikel 8 EVRM (zie ondermeer R.v.St. 18 februari 1998, nr. 71.921; R.v.St. 26 

juni 1987, nr. 28.239; EHRM 9 april 1996, Adegbie t./ Oostenrijk; EHRM 26 maart 1992, Beljoudi t./ 

Frankrijk). 

 

Weliswaar laat artikel 8.2 EVRM toe om uitzonderingen te maken op de bescherming van het privéleven 

wanneer dit nodig is voor de maatschappelijke orde, doch er wordt wel steeds verwacht dat de overheid 

daarbij een afweging maakt tussen de belangen van het individu (behoud gezin met partner en drie 

kinderen, ev. ook behoud van werk en sociaal contact, ...) en de verblijfsweigering. 

 

In casu is er geen dergelijke afweging gemaakt, zodat niet kan nagegaan worden of het proportionali-

teitsbeginsel werd geëerbiedigd (artikel 8 EVRM en de motiveringsplicht). 

 

Verwerende partij was nochtans op de hoogte van deze gegevens. 

 

Welnu, bij elke beslissing waarbij geraakt wordt aan het gezinsleven, moet [het bestuur] rekening 

houden met het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven (R.v.St. nr. 79.839, 21 april 1999, 

T.Vreemd. 1998, 336; RvS. nr. 70.427, 18 december 1997, RRD 1998, 122; RvS nr. 61.972, 25 

september 1996, T.Vreemd. 1997, 31). 

 

Doordat nergens in de beslissing uit blijkt dat er weldegelijk rekening wordt gehouden met de familiale 

en professionele elementen, miskent de bestreden akte haar motiveringsplicht (vlg. R.v.St. nr. 86.189, 

23 maart 2000, APM 2000, 71 ). 

 

De bestreden beslissing schendt dus het aangevoerde middel.” 

 

3.2.2.1. In de mate dat verzoekster opnieuw aanvoert dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

werden miskend kan het volstaan te verwijzen naar de bespreking van het eerste middel. 

 

3.2.2.2. Waar verzoekster lijkt te willen aangeven dat zij – gelet op haar huwelijk – op basis van artikel 

40ter iuncto artikel 40bis, § 2 van de Vreemdelingenwet, een recht op verblijf kan laten gelden moet 

worden benadrukt dat verzoekster niet gehuwd is met een Belg en dat, aangezien de vernietiging van 

een huwelijk “ex tunc” werkt, zij zelfs wordt geacht nooit gehuwd te zijn geweest met een Belgisch 

onderdaan. Zij kan aan voormelde wetsbepalingen dan ook geen verblijfsrecht ontlenen. 

 

3.2.2.3. In zoverre verzoekster verwijst naar de bepalingen van artikel 42quater van de Vreemdelingen-

wet moet worden geduid dat zij in haar verzoekschrift niet de correcte tekst van deze wetsbepaling 

weergeeft en schijnbaar voorbijgaat aan het feit dat dit wetsartikel volledig werd vervangen door artikel 

12 van de wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de 

voorwaarden tot gezinshereniging.  

 

Daarnaast moet worden benadrukt dat artikel 42quater van de Vreemdelingenwet bepaalt in welke 

gevallen verweerder het verblijfsrecht van een familielid van een burger van de Unie die zelf geen 

burger van de Unie is kan beëindigen. In voorliggende zaak heeft verweerder evenwel geen toepassing 

gemaakt van deze bepaling en verzoekster maakt ook niet aannemelijk dat deze bepaling in casu van 

toepassing zou zijn. Verweerder heeft namelijk duidelijk aangegeven te zijn overgegaan tot de 

“intrekking” (ex tunc) van verzoeksters vestigingsrecht op basis van de vaststelling dat haar huwelijk met 

een Belgisch onderdaan werd vernietigd omdat het niet gericht was op het tot stand brengen van een 

duurzame levensgemeenschap en niet tot de “beëindiging” (ex nunc) ervan op grond van één van de in 

artikel 42quater van de Vreemdelingenwet opgesomde gronden. De beschouwingen van verzoekster 

omtrent de beperkte termijn waarbinnen, op grond van artikel 42quater van de Vreemdelingenwet, het 

verblijfs-recht van een familielid van een burger van de Unie kan worden beëindigd zijn dan ook niet 

dienstig. Verzoekster verliest bij haar uiteenzetting trouwens evenzeer uit het oog dat de wetgever door 

het invoeren van een artikel 42septies in de Vreemdelingenwet heeft aangegeven dat de tijdsbeperking 

die in artikel 42quater is opgenomen geenszins speelt wanneer valse of misleidende informatie of valse 

of vervalste documenten werden gebruikt, fraude werd gepleegd of ander onwettige middelen werden 

gebruikt die van doorslaggevend belang zijn geweest voor de erkenning van enig recht op verblijf als 

familielid van een burger van de Unie. Rekening houdende met het arrest van het hof van beroep te 
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Gent van 2 februari 2012 staat het in casu vast dat verzoekster op frauduleuze wijze een verblijfsrecht 

verwierf. 

 

Een schending van de (materiële) motiveringsplicht, van het rechtszekerheidsbeginsel of van de 

artikelen 40bis, § 2 of 42quater, § 1 van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond.  

 

3.2.2.4. Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM stelt verzoekster dat 

zij sedert drie jaar een gezin vormt met R. F., met wie zij een kind heeft en dat zij zich heeft 

ingeschreven voor het volgen van een opleiding aan de UCL. Zij meent dan ook dat verweerder had 

dienen rekening te houden met haar privé- en gezinsleven en had dienen te motiveren waarom hij van 

oordeel was dat een inmenging in dit privé- en gezinsleven nodig was. 

 

Allereerst moet worden gesteld dat verzoekster verweerder nooit op de hoogte stelde van het feit dat zij 

een opleiding wenste te volgen aan de UCL, zodat verweerder niet kan worden verweten hiermee geen 

rekening te hebben gehouden. Het gegeven dat verzoekster van plan is om te beginnen studeren in 

België toont op zich ook niet aan dat zij in België enig privéleven heeft dat onder de bescherming van 

artikel 8 van het EVRM valt. Verder moet worden gesteld dat, gezien het feit dat verzoekster in het 

verleden reeds twee maal aangaf een relatie te hebben met een Belgische man en achteraf bleek dat 

deze relaties niet veel voorstelden en verzoekster er niet voor terugschrikt een schijnsituatie te creëren, 

uit het loutere feit dat zij is ingeschreven op hetzelfde adres als R. F. en dat zij een kind heeft, niet 

zonder meer kan worden afgeleid dat zij een effectieve gezinsrelatie heeft met R. F., een Belgisch 

onderdaan die meer dan tweeëntwintig jaar ouder is dan verzoekster. De bewering van verzoekster dat 

zij reeds drie jaar een gezin vormt met R. F. vindt daarenboven geen steun in de aan de Raad 

voorgelegde stukken waaruit blijkt dat verzoekster tot 6 augustus 2011 was ingeschreven op het adres 

van een vluchthuis voor vrouwen te Zedelgem. De door verzoekster aan de Raad voorgelegde stukken 

zijn bijgevolg niet van die aard dat kan worden besloten dat er in casu sprake is van enig privé- of 

gezinsleven dat onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM kan vallen.       

 

Zelfs in de veronderstelling evenwel dat verzoekster een effectieve hechte gezinsrelatie zou hebben met 

R. F., dan nog moet worden gesteld dat zij nooit op basis van deze relatie verzocht om tot een verblijf te 

worden toegelaten en dat zij niet aantoont dat zij enkel in België een gezinsleven kan hebben en dat het 

niet mogelijk zou zijn om een gezinsleven te ontwikkelen of verder te zetten in haar land van herkomst 

of elders. Er blijkt derhalve niet dat er sprake is van een effectieve inmenging in het gezinsleven van 

verzoekster of dat op verweerder, op basis van artikel 8 van het EVRM, enige positieve verplichting zou 

rusten om verzoekster toe te laten tot een verblijf op het Belgisch grondgebied. Nu geen schending kan 

worden vastgesteld van artikel 8, eerste lid van het EVRM diende verweerder geen toetsing door te 

voeren aan het tweede lid van deze verdragsbepaling. 

 

De in casu bestreden beslissing heeft bovendien slechts tot gevolg dat verzoeksters vestigingsrecht dat 

zij verkreeg ingevolge een schijnhuwelijk wordt ingetrokken en verhindert niet dat verzoekster een 

aanvraag indient om tot een verblijf in het Rijk te worden toegelaten in functie van haar voorgehouden 

relatie met de heer R. F. – verweerder bevestigt dit trouwens expliciet in zijn nota met opmerkingen – of 

dat verzoekster, met het oog op het volgen van universitaire studies, een aanvraag om machtiging tot 

verblijf indient.   

 

Tevens moet worden benadrukt dat artikel 8 van het EVRM op zich geen motiveringsplicht inhoudt en 

dat deze verdragsbepaling geen vrijgeleide vormt om de bepalingen van de Vreemdelingenwet te 

miskennen of naast zich neer te leggen. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond.  

 

3.2.2.5. Verzoekster toont met haar betoog evenmin een schending aan van het legaliteitsbeginsel, dat 

inhoudt dat de handeling van een overheidsorgaan dan pas regelmatig is wanneer zij gelijkvormig is aan 

de regelen, vastgelegd door een overheid van een hogere rang dan die waartoe de optredende overheid 

behoort (A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 

administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2009, 18). Verzoekster toont immers niet aan dat het bestuur bij 

het nemen van de bestreden beslissing een hogere rechtsnorm van objectief recht heeft miskend. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 
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Verzoekster heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan 

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

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

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

5. Kosten 

 

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

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

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

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter, 

 rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 

 


