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 nr. 120 812 van 18 maart 2014 

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 Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 25 juni 2013 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 15 maart 

2013 tot intrekking van het recht op vestiging. 

 

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 3 juli 2013 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 februari 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 maart 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat T. SMET verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn trad op 22 oktober 2005 in het 

huwelijk met een Belgisch onderdaan. 

 

Op 7 november 2011 diende de verzoekende partij een aanvraag in tot vestiging, in functie van dit 

afgesloten huwelijk. 

 

Op 28 januari 2008 verkrijgt de verzoekende partij een F-kaart. 
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Bij arrest van het hof van beroep van Antwerpen van 26 februari 2013 wordt dit huwelijk nietig verklaard 

als zijnde een schijnhuwelijk. 

 

Op 15 maart 2013, met kennisgeving op 29 mei 2013, neemt de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris de volgende beslissing die de bestreden beslissing vormt: 

 

“(…) Betrokken vreemdeling verkreeg een inschrijving in het Belgische bevolkingsregister op basis van 

zijn Belgische echtenote W. K. met wie hij huwde op 22/10/2005. Op 07/11/2005 diende hij een 

aanvraag vestiging in in functie van zijn Belgische echtgenote overeenkomstig met het toenmalige art 40 

van de wet van 15.12.1980, Er werd hem een attest van immatriculatie afgeleverd. Hij ontving een 

identiteitskaart voor vreemdelingen op 09/05/2006 die op 28/01/2008 werd omgezet in een F kaart. Op 

12/03/2009 werd de betrokkene na zijn herinschrijving in het bezit gesteld van een C kaart. 

Het Hof van Beroep van Antwerpen bevestigde op 26/02/2013 (rolnummer 2012/AR/456) het vonnis van 

de Rechtbank van Eerste Aanleg van Antwerpen van 30/11/2011 (A. R, nr 11/306/A) en vernietigt 

hiermee het huwelijk tussen Q. Y. en W. K. als zijnde een schijnhuwelijk en dus strijdig met de 

internationale en Belgische orde. 

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 W. K., Zijn frauduleuze 

intentie blijkt duidelijk uit boven genoemd vonnis en arrest. 

Als gevolg van het algemeen rechtsprincipe "fraus omnia corrumpif wordt zijn recht op vestiging in het 

Rijk ingetrokken.(…)“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij aan: 

 

“Schending van: 

- Artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen 

- artikel 62 van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980 

- het zorgvuldigheidsbeginsel 

- het recht van verdediging 

De Wet betreffende uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen schrijft voor dat de overheid op 

straffe van onwettigheid van de beslissing in de akte die de beslissing zelf bevat ook de motivering voor 

deze beslissing moet opnemen. Deze motivering moet bestaan uit de juridische en feitelijke 

overwegingen die aan de beslissing ten grondslag liggen. De motivering moet daarenboven afdoende 

zijn, dit wil zeggen draagkrachtig en deugdelijk...  

"Vage duistere of niet terzake dienende uitleg, onduidelijke, onnauwkeurige, ongeldige of niet- 

plausibele motivering, stereotiepe, geijkte of gestandariseerde motiveringen is niet afdoende" (VAN 

HEULE, D., Vluchtelingen: Een overzicht na de Wet van 6 mei 1993. Gent, Mys en Breesch, 1993, 78. 

en VAN HEULE, D., "De motiveringsplicht en de vreemdelingenwet", T. V.R., 1993/2,67-71). 

De motivering moet in feite en in rechte afdoende zijn, en uit alle motieven zelf moet blijken dat de 

overheid heeft afgewogen of een evenredigheid bestaat tussen de motieven en de door de maatregel 

veroorzaakte gevolgen. 

Overeenkomstig voormelde wetsbepalingen dienen administratieve beslissingen met afdoende redenen 

omkleed te zijn. 

De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht bevoegd na te gaan of de overheid die de 

beslissing heeft genomen, bij de beoordeling van de aanvraag tot machtiging van een verblijf van meer 

dan drie maanden in het Rijk, is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op de grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen. 

In casu werd een einde gesteld aan het verblijfsrecht van verzoeker op grond van volgende motivering: 

(…) 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat DVZ er van uit gaat dat verzoeker op het nemen van de 

beslissing recht heeft op vestiging in het Rijk als familielid van een Burger van de Unie. 

Er wordt een einde gesteld aan dit recht op vestiging, doch de bestreden beslissing geeft geen 

enkele rechtsgrond aan die een dergelijke beeindiging toelaat. 

In de bestreden beslissing wordt enkel verwezen naar het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia 

corrumpit". Dit rechtsbeginsel is echter zo vaag en wordt niet verder toegelicht in de bestreden 

beslissing. Het is voor verzoeker dan ook niet mogelijk om uit te maken of de beslissing kan 

aangevochten worden en op welke gronden. Dit geldt des te meer omdat er enkel een einde kan gesteld 
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worden aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden of het duurzaam verblijf overeenkomstig de 

bepalingen van artikels 42quater en 42septies Vw. 

Artikel 42quater Vw. stelt: 

(…) 

Art. 42septies Vw. stelt: 

(…) 

Art. 42quater §1,4° Vw. verwijst uitdrukkelijk naar de situatie waarin het huwelijk tussen de 

vreemdelingen en de burger van de Unie vemietigd wordt, doch enkel wanneer dit plaatsvindt binnen 

een beperkte periode. In casu werd het huwelijk pas vemietigd na 8 jaar.  

Art. 42quater §1, derde lid Vw. stelt daarenboven dat om in deze gevallen een einde te kunnen stellen 

aan het recht op verblijf steeds rekening moet gehouden worden met de duur van het verblijf van de 

betrokkene in het Rijk, diens leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en 

culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong. 

De administratie heeft dus niet de verplichting om automatisch het recht op verblijf te beeindigen in het 

geval van een vemietiging van het huwelijk. Zij dient steeds na te gaan of dit in het concrete geval 

noodzakelijk is, en evenredig met het beoogde doel. 

In casu blijkt uit de bestreden beslissing niet of het onderzoek conform art. 42quater §1, derde lid Vw. 

werd uitgevoerd. 

Art.42 septies Vw. laat toe om een einde te stellen aan het recht op verblijf in het geval er sprake is van 

o.a. fraude die van doorslaggevend belang waren bij het bekomen het recht op verblijf. 

Ook hier valt duidelijk uit de bewoordingen van het wetsartikel af te leiden dat er geen verplichting is om 

automatisch over te gaan tot een beeindiging van het recht op verblijf in geval van fraude. 

Er dient dus uitdrukkelijk gemotiveerd te worden waarom de administratie in het concrete geval toch 

overgaat tot een beeindiging van het recht op verblijf. 

Minstens dient gemotiveerd te worden waarom er geen toepassing gemaakt wordt van de bepalingen 

voorzien bij wet, maar slechts beroep wordt gedaan op een algemeen rechtsbeginsel. 

Verzoeker had verblijfsrecht verworven voor de inwerkingtreding van de wet van 25 april 2007, doch dit 

is tevens van toepassing van verzoeker aangezien er sprake is van mogelijke fraude, hetgeen tevens 

voorzien werd in art. 45 Vw. (RvV 30 november 2011, nr. 71.122). 

Het is echter alleen artikel 42septies Vw. en niet het beginsel "fraus omnia corrumpit" dat op zichzelf de 

wettelijke grondslag kan vormen voor een beslissing tot intrekking van het recht op vestiging. (RvV 28 

oktober 2010, Rev.dr. etr. 2010, 548; L. DENYS, Overzicht van het vreemdelingenrecht, UGA, 2012, p. 

237). 

De bestreden beslissing schendt aldus de motiveringsplicht aangezien deze niet gesteund is op de 

correcte juridische grondslag. 

Het middel is emstig.” 

 

2.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“Vooreerst laat verweerder nopens de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 

29.07.1991 en artikel 62 van de Wet dd. 15.12.1980, die allen de formele motiveringsplicht betreffen, 

gelden dat bij lezing van het inleidend verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij daarin niet enkel 

inhoudelijke kritiek levert, maar er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing 

weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

De verwerende partij is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat 

verzoekende partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek nopens de formele 

motiveringsverplichting (cf. R.v.St. nr. 47.940,14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.). 

De verwerende partij merkt op dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 

waarover verzoekende partij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de 

formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477). 

In antwoord op de in het middel ontwikkelde concrete kritiek die de inhoud van de motivering betreft, laat 

verweerder gelden dat de bestreden beslissing wel degelijk juridisch werd onderbouwd. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris vermeldt immers duidelijk dat de bestreden beslissing werd 

genomen in toepassing van het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit, hetgeen volstaat. 

Ook een algemeen rechtsbeginsel kan immers als rechtsgrond worden aangewend om een bestuurlijke 

beslissing te onderbouwen (cf. RvS 19 juli 2012, nr. 220.341). 

Verweerder verwijst daarbij naar volgende rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: 

"De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven van de eerste bestreden beslissing wordt verwezen naar het 
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rechtsprincipe "fraus omnia corrumpit" en naar het feit dat eerste verzoeker de Belgische procedure tot 

gezinshereniging heeft misbruikt. Hij heeft een verblijfsrecht verrezen op basis van familiehereniging in 

functie van zijn Belgische echtgenote. Pit huwelijk werd nietig verklaard als zijnde een schijnhuwelijk en 

wordt aldus strijdig geacht met de Belgische en internationale openbare orde. In de tweede bestreden 

beslissing wordt verwezen naar artikel 7, 3° en artikel 1,2° van de Vreemdelingenwet en naar het feit dat 

eerste verzoeker door zijn gedrag de openbare orde heeft geschaad en dat hij langer in het Rijk verblijft 

dan toegelaten. Aangezien het huwelijk nietig is verklaard en wordt geacht nooit te hebben bestaan en 

bij arrest van het hof van beroep alle uit het huwelijk voortgesproten rechten vervallen zijn verklaard, 

wordt de vestiging van tweede verzoekster en haar broer eveneens ingetrokken. Verzoekers maken niet 

duidelijk op welk punt deze motiveringen hen niet in staat stellen te begrijpen op basis van welke 

juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissingen zijn genomen derwijze dat hierdoor niet zou 

zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht. Een schending van de formele 

motiveringsplicht wordt niet aangetoond." 

(R.v.V. nr. 58 725 van 28 maart 2011) 

"Gelet op het feit dat aan de beslissing tot toekenning van een verblijfsmachtiging een manifest bedrog 

ten grondslag ligt, moet worden geacht dat nooit enig verblijfsrecht werd toegestaan (M. VAN DAMME 

en E. DE KEGEL, Intrekking van de administratieve rechtshandeling, Brugge, die Keure, 1994, 54). Met 

het oog op de rechtszekerheid dient 

de door bedrog uitgelokte rechtshandeling formeel uit het rechtsverkeer te warden verwijderd. 

In tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt, is de verwijzing naar het adagium "fraus omnia corrumpit" 

wel afdoende. In de bestreden beslissing wordt op afdoende wijze gemotiveerd dat verzoeker zijn 

vestigingsrecht had verkregen op grond van fraude. " (R.v. V. nr. 82 231 van 31 mei 2012) 

"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 

dal verzoekster niet de bedoeling had om een duurzame levensgemeenschap tot stand te brengen, 

werd vernietigd door het bevoegde rechtscollege. Deze motivering is pertinent en draagkrachtig 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 

grondgebied, 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 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." (R.v.V. nr. 102.736 dd. 13.05.2013) 

Verzoekende partij kan verder niet worden gevolgd waar hij voorhoudt dat ten onrechte geen toepassing 

werd gemaakt van art. 42quater of art. 42septies Vreemdelingenwet, terwijl de beeindigingsprocedure 

voorzien in deze artikelen niet zou zijn gevolgd. De gemachtigde van de Staatssecretaris zou niet 

hebben aangeduid waarom gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot beëindiging van het 

verblijfsrecht. 

Bij zijn kritiek ziet verzoeker evenwel over het hoofd dat het recht op vestiging niet wordt beëindigd, 

doch wel ingetrokken. Art. 42quater Vreemdelingenwet heeft betrekking op de 

beëindiging van het verblijfsrecht, en niet op de intrekking ervan. Verzoeker slaagt er dan ook geenszins 

in aan te tonen dat art.42quater Vreemdelingenwet de 'wettelijke procedure' zou vormen en zou 

primeren op het beginsel fraus omnia corrumpit (quod certe non). 
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Voorts heeft art. 42quater Vreemdelingenwet ook betrekking op familieleden van een burger van de 

Unie, hetgeen verzoeker niet is, nu het 'huwelijk' van verzoeker in werkelijkheid een schijnhuwelijk 

betrof. Daar het huwelijk van verzoeker met een Belgische vrouw nietig werd verklaard kan verzoeker 

niet meer worden beschouwd als familielid van een burger van de Unie (R.v.V. nr. nr. 68 675 van 18 

oktober 2011), hetgeen op zijn beurt volstaat om het verblijfsrecht van verzoeker in te trekken. 

Gezien het huwelijk van verzoeker nietig werd verklaard, wordt het geacht nooit bestaan te hebben en 

komen alle uit dit huwelijk voortgevloeide rechten (waaronder het verblijfsrecht voor verzoeker) te 

vervallen. 

De ingeroepen schending van art. 42quater Vreemdelingenwet kan niet worden aangenomen. 

Verzoeker kan voorts niet worden gevolgd waar hij stelt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris er 

niet toe verplicht was over te gaan tot beëindiging van het verblijfsrecht, onder verwijzing naar art. 

42septies en waarbij hij stelt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris diende te motiveren waarom 

het verblijfsrecht werd ingetrokken. 

Verweerder herhaalt dat de verwijzing naar het adagium fraus omnia corrumpit volstaat als juridische 

grondslag van de bestreden beslissing. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris geeft voorts ter dege aan wat de feitelijke grondslag is van de 

bestreden beslissing, m.n. dat verzoekende partij een verblijfsrecht bekwam op grond van een huwelijk 

met een Belgische, huwelijk dat naderhand een schijnhuwelijk bleek te zijn. 

Verzoekende partij geeft niet aan op welk punt deze motieven hem onduidelijk zouden zijn. 

Het loutere feit dat de gemachtigde van de Staatssecretaris ter zake niet over een gebonden 

bevoegdheid beschikt, maakt niet dat de gemachtigde van de Staatssecretaris de motieven van zijn 

motieven verder zou dienen te verduidelijken. 

Zie ook 

"Welnu, de Raad herhaalt de beslissing, teneinde te voldoen aan de formele motiveringsplicht die zich 

aan elke bestuurlijke overheid opdringt het voor de bestemmeling ervan mogelijk dient te maken op 

welke motieven het bestuur zich beroept. zonder dat de overheid er daarbij toe gehouden is de 

motieven van haar motieven toe te lichten. Het volstaat dan ook dat de beslissing op duidelijke en niet 

mis te verstane wijze aangeeft wat de redenen van de auteur ervan zijn, teneinde de bestemmeling van 

de beslissing toe te laten deze motieven te begrijpen en, in voorkomend geval, deze motieven te kunnen 

aanvechten in het kader van een beroep en om het bevoegde rechtscollege toe te laten haar recht tot 

toezicht uit te oefenen, hetgeen in casu zeker het geval is. 

3:3. Voor het overige herhaalt de Raad dat zij, wanneer zij wordt gevat door een geschil zoals in casu. 

zich enkel uitspreekt over de wettigheid van een beslissing. en niet over de opportuniteit ervan. De 

bewoordingen gehanteerd in het artikel 51, § 3 derde lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 

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

vreemdelingen, duiden aan dot de aflevering van een bevel om het grondgebied te verlaten in dit kader 

tot de discretionaire beoordelingsbevoegdheid van de verwerende partij behoort. Hieruit kan echter niet 

w or den afgeleid dat de verwerende partij ertoe gehouden is te motiveren om welke reden zij ervoor 

kiest de beslissing tot weigering van meer dan drie maanden te laten vergezellen door een dergelijk 

bevel. " (R.v.V. nr. 101.609 van 25 april 2013 - vrije vertaling) 

De bestreden beslissing werd afdoende gemotiveerd, en dit zowel in feite als in rechte. 

Terwijl verzoeker zich ook niet dienstig kan beroepen op de vermeende schending van de rechten van 

verdediging. 

"Het volstaat te stellen dat de rechten van verdediging op het administratiefrechtelijk vlak alleen in 

tuchtzaken bestaan. Derhalve zijn de rechten van verdediging niet van toepassing op administratieve 

beslissingen die worden genomen in het raam van de Vreemdelingenwet. " (R.v.V. nr. 1842 van 

20.9.2007) 

Het middel faalt. 

Het enig middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

2.3. 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. Artikel 62 van de vreemdelingenwet voorziet dat de motivering afdoend 

dient te 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 en artikel 62 van de 

vreemdelingenwet, impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan 



  

 

RvV X - Pagina 6 van 7 

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 de 

verzoekende partij wordt ingetrokken omdat zij dit recht verkreeg op basis van een huwelijk met een 

Belgische onderdaan en dit huwelijk, op grond van de vaststelling dat het een schijnhuwelijk betreft, 

werd vernietigd door het bevoegde rechtscollege. Het feit dat de verzoekende partij een schijnhuwelijk 

heeft afgesloten wordt door haar niet betwist en de vernietiging van het huwelijk wordt door de 

verzoekende partij erkend. Deze motivering is pertinent en draagkrachtig en laat de verzoekende partij 

toe haar rechtsmiddelen met kennis van zaken aan te wenden. Bovendien wijst de verzoekende partij in 

het middel op het bestaan van artikel 42 septies van de vreemdelingenwet. 

 

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

“fraus omnia corrumpit” kan verzoekende partij niet worden gevolgd in haar stelling dat de juridische 

grondslag van de bestreden beslissing niet of onvoldoende is vermeld. Ook een algemeen rechts-

beginsel kan immers als rechtsgrond worden aangewend om een bestuurlijke beslissing te onder-

bouwen (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, zoals ook door 

verzoekende partij wordt aangehaald, 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 

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 en 

artikel 62 van de vreemdelingenwet. 

 

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 verzoekende partij 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 het vestigingsrecht van de verzoekende partij 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 (schijnhuwelijk) 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 de verzoekende partij omtrent de beperkte termijn waarbinnen, op grond van artikel 

42quater van de vreemdelingenwet, het verblijfsrecht van een familielid van een burger van de Unie kan 

worden beëindigd en het onderzoek dat in toepassing van artikel 42quater, §1, derde lid van de 

vreemdelingenwet zou moeten gebeuren, zijn dan ook niet dienstig. Verzoekende partij 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 en de andere beperkingen die in artikel 

42quater zijn opgenomen geenszins spelen 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 van 

Antwerpen van 26 februari 2013 staat het in casu vast dat verzoekende partij op frauduleuze wijze een 

verblijfsrecht verwierf. 

 

Een schending van de (materiële) motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel of van de artikelen  

42quater en 42septies van de vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. De redenering van de 

verwerende partij in de nota kan worden aangenomen. 
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Evenmin kan de verzoekende partij op dienstige wijze verwijzen naar artikel 45 van de vreemdelingen-

wet  nu de bestreden beslissing geen besluit tot uitzetting betreft. 

 

Tot slot stelt de verwerende partij terecht dat de rechten van verdediging in administratiefrechtelijke 

zaken enkel van toepassing zijn op tuchtzaken doch niet op administratieve beslissingen die worden 

genomen in het raam van de vreemdelingenwet (RvS 3 november 2003, nr. 124.957). Ook dit onderdeel 

is niet dienstig. 

 

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

 

3. 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 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien maart tweeduizend veertien door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. BEELEN 

 


