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 nr. 152 863 van 18 september 2015 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Egyptische nationaliteit te zijn, op 17 april 2015 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 30 januari 2015 tot intrekking van het recht op vestiging en 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 23 april 2015 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 17 juni 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 juli 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat S. MATROYE, 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. Verzoeker huwt op 11 maart 2003 met een Belgische burger. 

 

1.2. Verzoeker wordt op 16 september 2003 in het bezit gesteld van een verblijfskaart in de 

hoedanigheid van familielid van een Belg.  

 

1.3. Op 18 september 2008 verwerft verzoeker een recht op vestiging (C-kaart).  
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1.4. Op 22 februari 2010 wordt het huwelijk van verzoeker door een vonnis de rechtbank van eerste 

aanleg te Antwerpen nietig verklaard omdat het bestaan van een schijnhuwelijk wordt vastgesteld wat 

strijdig is met de Belgische en internationale openbare orde. Dit vonnis wordt op 30 maart 2011 door het 

hof van beroep te Antwerpen bevestigd. Op 4 december 2012 wordt het beschikkende gedeelte van het 

arrest overgeschreven in de registers van burgerlijke stand. 

 

1.5. Op 30 januari 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) een beslissing tot intrekking van het recht op 

vestiging. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan verzoeker op 18 maart 2015 in kennis wordt 

gesteld. De motieven luiden als volgt: 

 

“E.S.B.M.M. 

(….) 

nationaliteit: Egypte 

 

Mijnheer de burgemeester, 

Betrokkene vreemdeling verkreeg zijn C kaart op basis van gezinshereniging met zijn Belgische 

echtgenote Mevr. V.V.H. met wie hij huwde te Brasschaat op 11/03/2003. Hij diende een aanvraag in tot 

het bekomen van een verblijfsrecht op basis van artikel 40 van de wet van 15.12.1980 in functie van zijn 

Belgische echtgenote op 16/05/2003. Attest van immatriculatie werd hem afgeleverd op 16/04/2003. Hij 

werd in het bezit gesteld van een identiteitskaart voor vreemdelingen op 16.09.03. Dit verblijfsdocument 

werd omgezet naar een elektronische C Kaart op 18/09/2008. 

Het arrest van het Hof van beroep te Antwerpen (2010/AR/1645) van 30.03.2011 bevestigde het vonnis 

van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 22/02/10 (A.R. nr 07/7909/A) en vernietigde zo 

het huwelijk tussen E.S. en V.V. als zijnde een schijnhuwelijk en bevond het aldus strijdig met de 

Belgische en internationale openbare orde. Het beschikkend gedeelte van het arrest werd 

overgeschreven in de registers van de gemeente op 04/12/2012. 

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

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

Zijn frauduleuze intentie blijkt duidelijk uit bovengenoemd vonnis en arrest. Als gevolg van het algemeen 

rechtsprincipe "faus omnia corrumpit' wordt zijn verblijfsrecht in het Rijk ingetrokken. Zijn C kaart moet 

worden ingetrokken.” 

 

1.6. Op 30 januari 2015 neemt de gemachtigde eveneens een beslissing tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit is de tweede bestreden beslissing waarvan de motieven 

luiden als volgt: 

 

“De heer: 

naam: E.S.B.M.M. 

(…) 

nationaliteit: Egypte 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen
(2)

, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist 

zijn om er zich naar toe te begeven, 

 

binnen dertig (30) na de kennisgeving / uiterlijk op 17/04/2015
 

 

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 volgende feiten: 

 

Artikel 7, alinea 1 : 

 

□ 2° de vreemdeling verblijft langer in het Rijk dan de termijn waartoe hij gemachtigd is door de visum 

of de visumverklaring dat of die in zijn paspoort of in zijn daarmee gelijkgestelde reistitel werd 

aangebracht (art.6 eerste lid, van de wet) 
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Het wettig verblijf van betrokkenen is verstreken. Als gevolg van de vernietiging van het huwlijk op basis 

waarvan betrokkene zijn recht op verblijf in het Rijk verkreeg vervallen ook alle uit het huwelijk 

voortgevloeide rechten . Zo ook het recht op gezinshereniging. 

 

□ 3° wanneeer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde of de nationale veirligeheid te 

kunnen schaden. 

Bij het arrest van Hof van beroep te Antwerpen van 30.03.2011 (ref 2010/AR/1645) werd betrokkenes 

huwelijk met mevr V.V.H. vernietigd zijnde een schijnhuwelijk en werd het aldus strijdig met de openbare 

orde bevonden.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert in een tweede middel de schending aan van het algemeen rechtsbeginsel “fraus 

omnia corrumpit”, van het zorgvuldigheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel, van artikel 62 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), 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 artikel 41 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: 

Handvest). Verzoeker haalt tevens de figuur van rechtsverwerking aan en werpt een manifeste 

beoordelingsfout en bevoegdheidsoverschrijding op. Het middel wordt als volgt uiteengezet: 

 

“4.2.1. 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen moeten alle 

administratieve beslissingen met redenen omkleed worden. 

Overwegende dat artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 bepalen dat de bestuurshandelingen 

uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd en dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering 

afdoende moet zijn. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel kan omschreven worden als een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur 

dat de overheid verplicht zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te 

zorgen dat de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk geïnventariseerd en 

gecontroleerd worden. 

Bovenstaande beginselen zijn eveneens ingeschreven in artikel 41 van het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie, ‘recht op behoorlijk bestuur’: 

“1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de 

instellingen en organen van de Unie worden behandeld. 

2. Dit recht behelst met name : 

- het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele 

maatregel wordt genomen, 

- het recht van eenieder om toegang te krijgen tot het dossier hem betreffende, met inachtneming van 

het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en het zakengeheim, 

- de plicht van de betrokken instanties om hun beslissingen met redenen te omkleden.” 

 

4.2.2. 

De bestreden beslissing aangaande de intrekking van het verblijfsrecht en het uitwijzingsbevel hebben 

geen wettelijke basis. 

De Dienst Vreemdelingenzaken verwijst zonder in te gaan op verzoekers individueel verblijfsdossier 

enkel en alleen naar het algemeen rechtsbeginsel ‘fraus omnia corrumpit’ teneinde haar beslissing te 

schragen. 

4.2.3. 

De Dienst Vreemdelingenzaken kan evenwel geen toepassing maken van dit rechtsbeginsel ‘fraus 

omnia corrumpit’. 

De verzoeker verwijst naar een ander rechtsfiguur waarvan toepassing moet gemaakt worden, zijnde de 

rechtsverwerking. 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft onmiskenbaar een houding aangenomen die objectief 

onverenigbaar is met de uitoefening van dit eventueel recht om het verblijf in te trekken. 

Hierdoor werd bij de verzoeker als wederpartij het rechtmatig vertrouwen gewekt dat geen toepassing 

zou gemaakt worden van dit rechtsbeginsel. 

De figuur van de rechtsverwerking is aldus gesteund op het rechtmatig vertrouwen van de verzoeker dat 

de Dienst Vreemdelingenzaken afstand gedaan heeft van haar mogelijks recht om het verblijf in trekken. 
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De rechtspraak bepaalt hieromtrent het volgende: 

"Er kan sprake zijn van misbruik van recht als een recht zonder redelijk en voldoende belang wordt 

uitgeoefend, inzonderheid wanneer het berokkende nadeel buiten verhouding is met het door de houder 

van dat recht beoogde of verkregen voordeel. De rechter moet, bij de boordeling van de in het geding 

zijnde belangen, met alle omstandigheden van de zaak rekening houden.” 

(Cass. 17 mei 2002, J.T. 2002, 694; Cass. 15 maart 2002, J.T. 2002, 814; Cass. 30 januari 2003, 

T.B.B.R. 2004, 405.) 

"Rechtsmisbruik bestaat in de uitoefening van een recht op een wijze die kennelijk de grenzen van de 

normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en oplettend persoon te buiten gaat. Dit is 

inzonderheid het geval wanneer de veroorzaakte schade niet in verhouding staat tot het voordeel dat de 

houder van dat recht beoogd of verkregen heeft. Bij de beoordeling van de voorhanden zijnde belangen, 

moet de rechter rekening houden met alle omstandigheden van de zaak. (…).” 

(Cass. 9 maart 2009, J.T. 2009, 392.) 

 

4.2.4. 

Teneinde toepassing te kunnen maken van de rechtsverwerking is het vereist dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken een houding aangenomen heeft die strijdig is met de uitoefening van dat recht. 

Dit is het geval. 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft op ondubbelzinnige wijze zich gedragen als een persoon die 

afstand heeft gedaan van haar eventueel recht om het verblijf in trekken. 

De Dienst Vreemdelingenzaken is evenwel radicaal van houding veranderd ten opzichte van de 

verzoeker terwijl in hoofde van de verzoeker het rechtmatig vertrouwen is ontstaan dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken zijn verblijf niet zou intrekken. 

De verzoeker kan dit gemakkelijk aantonen. 

Inderdaad. 

Het huwelijk werd kennelijk beschouwd als een schijnhuwelijk ingevolge het arrest van het Hof van 

Beroep te Antwerpen dd. 30/03/2011. 

Hoewel de Dienst Vreemdelingenzaken reeds jarenlang op de hoogte was, werd slechts op datum van 

30/01/2015 plots besloten door de Dienst Vreemdelingenzaken om het verblijfsrecht te beëindigen en dit 

met toepassing van het beginsel ‘fraus omnia corrumpit’. 

- 4.2.4.1. 

Het belangrijke tijdsverloop tussen het arrest én de bestreden beslissing - bijna 4 jaren – in voorliggend 

dossier mag terecht verbazen. 

De Dienst Vreemdelingenzaken was immers niet onwetend omtrent de situatie ! 

- 4.2.4.2. 

De houding van de Dienst Vreemdelingenzaken is zonder enige aanleiding radicaal veranderd. 

De verzoeker heeft immers zijn verblijfstitel die verstreek op datum van 03/09/2013, zonder enige 

opmerking vanwege de Dienst Vreemdelingenzaken verlengd gekregen. 

Deze houding bevestigt trouwens dat de verzoeker aan alle verblijfsvoorwaarden van woonst en 

tewerkstelling voldeed zoniet zou de Dienst Vreemdelingenzaken, die niet onwetend was van het thans 

ingeroepen arrest, het verblijf niet hebben verlengd. 

- 4.2.4.3. 

Zoals reeds aangehaald verblijft de verzoeker reeds lange tijd in België. Zijn verblijfskaart betrof een C-

kaart. 

Zijn laatste verblijfskaart, die nu werd afgenomen, was geldig tot september 2018 en werd in het najaar 

van 2013 zonder enige opmerking van de Dienst Vreemdelingenzaken afgeleverd. 

 

4.2.5. 

Verwijzende naar hetgeen hierboven werd uiteengezet, dient er toepassing gemaakt te worden van de 

rechtsfiguur rechtsverwerking. 

De vernietiging van de intrekking van het recht op verblijf en het bevel om het grondgebied te verlaten 

dringt zich dan ook op.” 

 

2.2. Zoals verzoeker terecht opmerkt, houdt de formele motiveringsplicht neergelegd in artikel 62 van de 

vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 in dat duidelijk de determinerende 

motieven moeten worden aangeven op grond waarvan de bestreden beslissing genomen is.  

 

In de motieven van de eerste bestreden beslissing wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, 

namelijk het algemeen rechtsprincipe “fraus omnia corrumpit”. Verzoeker laat gelden dat het beginsel 

“fraus omnia corrumpit” op zichzelf geen wettelijke grondslag voor een beslissing tot intrekking kan 

vormen. Dienaangaande merkt de Raad op dat het principe ‘fraus omnia corrumpit’ een algemeen 
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rechtsbeginsel is dat in principe wel degelijk, buiten elke wettekst om, kan worden toegepast. De 

bestreden beslissing kon er dan ook in rechte op steunen, alleszins toont verzoeker het tegendeel niet 

aan. De verzoeker kon dit motief, dat als juridische grondslag op zich voldoende duidelijk is, in de 

bestreden beslissing lezen. Daarnaast wordt ook op omstandige wijze uiteengezet waarom er in het 

geval van de verzoeker sprake is van een recht dat door fraude is verkregen zodat het wordt 

ingetrokken. (cf. mutatis mutandis Cass. 23 januari 2015, AR C.13.0157.N [nieuw]; RvS 19 juli 2012, nr. 

220.341).  

 

Verder worden in de eerste bestreden beslissing de volgende feiten vastgesteld: Betrokkene 

vreemdeling verkreeg zijn C kaart op basis van gezinshereniging met zijn Belgische echtgenote Mevr. 

V.V.H. met wie hij huwde te Brasschaat op 11/03/2003. Hij diende een aanvraag in tot het bekomen van 

een verblijfsrecht op basis van artikel 40 van de wet van 15.12.1980 in functie van zijn Belgische 

echtgenote op 16/05/2003. Attest van immatriculatie werd hem afgeleverd op 16/04/2003. Hij werd in 

het bezit gesteld van een identiteitskaart voor vreemdelingen op 16.09.03. Dit verblijfsdocument werd 

omgezet naar een elektronische C Kaart op 18/09/2008. 

Het arrest van het Hof van beroep te Antwerpen (2010/AR/1645) van 30.03.2011 bevestigde het vonnis 

van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 22/02/10 (A.R. nr 07/7909/A) en vernietigde zo 

het huwelijk tussen E.S. en V.V. als zijnde een schijnhuwelijk en bevond het aldus strijdig met de 

Belgische en internationale openbare orde. Het beschikkend gedeelte van het arrest werd 

overgeschreven in de registers van de gemeente op 04/12/2012. 

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

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

Zijn frauduleuze intentie blijkt duidelijk uit bovengenoemd vonnis en arrest. Als gevolg van het algemeen 

rechtsprincipe "faus omnia corrumpit' wordt zijn verblijfsrecht in het Rijk ingetrokken. Zijn C kaart moet 

worden ingetrokken.” 

 

In de tweede bestreden beslissing wordt verwezen de toepasselijke rechtsregel, met name artikel 7, 

eerste lid, 2° en 3° van de vreemdelingenwet. Daarbij wordt respectievelijk gemotiveerd: “Het wettig 

verblijf van betrokkenen is verstreken. Als gevolg van de vernietiging van het huwlijk op basis waarvan 

betrokkene zijn recht op verblijf in het Rijk verkreeg vervallen ook alle uit het huwelijk voortgevloeide 

rechten . Zo ook het recht op gezinshereniging.”  alsook “Bij het arrest van Hof van beroep te Antwerpen 

van 30.03.2011 (ref 2010/AR/1645) werd betrokkenes huwelijk met mevr V.V.H. vernietigd zijnde een 

schijnhuwelijk en werd het aldus strijdig met de openbare orde bevonden.” 

Het betoog dat de bestreden beslissing aangaande de intrekking van het verblijfsrecht en het uitwij-

zingsbevel geen wettelijk basis hebben, mist dan ook feitelijke grond en kan niet worden aangenomen.  

 

De vaststellingen in de bestreden beslissingen, met name dat 1) verzoeker zijn verblijfs- en vestigings-

recht verkreeg op basis van een huwelijk met een Belgische vrouw en dat 2) de vernietiging van dit 

huwelijk, op grond van de vaststelling dat het een schijnhuwelijk betrof daar verzoeker een huwelijk is 

aangegaan waarmee hij in werkelijkheid niet de intentie had om een duurzame levensgemeenschap tot 

stand te brengen, maar om een verblijfsrechtelijk voordeel te verwerven, werd bevestigd door een arrest 

van het hof van beroep, worden niet betwist door verzoeker. 

 

De formele motiveringsplicht heeft als bestaansreden dat de rechtsonderhorige zou weten waarom een 

te zijnen opzichte genomen ongunstige beslissing werd genomen en dit, onder meer, teneinde hem in 

staat te stellen eventueel op nuttige wijze daartegen op te komen. Verzoeker maakt niet duidelijk op 

welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op elke juridische en feitelijke gegevens de 

bestreden beslissing is gegrond derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de artikelen 

2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62 Vreemdelingenwet. Uit wat hierboven wordt besproken 

volgt dat verzoeker dus beschikt over de nodige informatie om zich daartegen met alle middelen van 

recht te verdedigen, hetgeen wordt bevestigt doordat verzoeker in zijn verdere betoog inhoudelijke 

kritiek uit. Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals neergelegd in artikel 62 van de 

vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, blijkt niet. Daargelaten de vraag of 

verzoeker zich rechtstreeks op artikel 41 van het Handvest kan beroepen, volstaat de vaststelling dat de 

bestreden beslissingen formeel werden gemotiveerd om te besluiten dat een schending van artikel 41 

van het Handvest, inzoverre de formele motiveringsplicht wordt bedoeld, evenmin wordt aangetoond.  

 

2.3. Verzoeker betoogt verder dat er sprake zou zijn van rechtsverwerking. Deze figuur houdt in dat een 

subjectief recht teniet gaat of althans niet meer kan worden aangevoerd wanneer de houder van dat 

recht een houding aanneemt – zonder uitdrukkelijk of stilzwijgend afstand te willen doen – die objectief 

onverenigbaar is met een bepaalde uitoefening van dat recht en daardoor bij de wederpartij een 
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rechtmatig vertrouwen wekt dat het recht niet (op die wijze) zal worden uitgeoefend (zie: S. STIJNS, 

Leerboek verbintenissenrecht, II, Brugge, die Keure, 2009, 147; S. STIJNS, “La “rechtsverwerking”: dix 

ans déjà” (noot onder Rb. Namen 19 december 1988), RRD 1990, (201)). Het Hof van Cassatie 

beschouwt de figuur van rechtsverwerking als een vorm van rechtsmisbruik. Rechtsmisbruik bestaat in 

de uitoefening van een recht op een wijze die kennelijk de grenzen van de normale uitoefening van dat 

recht door een voorzichtig en oplettend persoon te buiten gaat; dit is inzonderheid het geval wanneer de 

veroorzaakte schade niet in verhouding staat tot het voordeel dat de houder van dat recht beoogt of 

heeft verkregen. Bij de beoordeling van de voorhanden zijnde belangen, moet de rechter rekening 

houden met alle omstandigheden van de zaak.  Precies deze omstandigheden kunnen erin bestaan dat 

een bepaald recht jarenlang niet werd uitgeoefend. (Cass. 1 oktober 2010, RW 2011-2012, 143 met 

noot van S. JANSEN en S. STIJNS, “Rechtsverwerking aanvaard als toepassing van rechtsmisbruik”). De 

figuur van rechtsverwerking is geen algemeen rechtsbeginsel is (Cass. 17 mei 1990, RW 1990-91, 

1085), noch een beginsel van behoorlijk bestuur. Daargelaten de vraag of de figuur van rechtsverwer-

king toepassing kent in het bestuursrecht, kijkt de Raad in casu na of uit de feiten een houding en 

concrete gedragingen van de gemachtigde blijken die objectief onverenigbaar zijn met de bestreden 

beslissing.  

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de gemachtigde op 4 maart 2010 op de hoogte werd gesteld door 

het Openbaar Ministerie van het vonnis van 23 februari 2010 van de rechtbank van eerste aanleg te 

Antwerpen waarbij het huwelijk van verzoeker werd nietig verklaard als zijnde een schijnhuwelijk.  

Op 26 augustus 2010 richtte de gemachtigde een schrijven naar de rechtbank van eerste aanleg te 

Antwerpen met de vraag of beroep werd aangetekend tegen voormeld vonnis zodat een gepast 

verblijfsrechtelijk gevolg kon worden gegeven aan het vonnis. Op 28 augustus 2010 liet de griffie van de 

rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen aan de gemachtigde weten dat er beroep was ingesteld bij 

het hof van beroep.  

 

Op 30 maart 2011 bevestigt het hof van beroep te Antwerpen het vonnis van 23 februari 2010 waarbij 

het huwelijk werd vernietigd. Op 4 december 2012 wordt het beschikkende gedeelte van het arrest 

overgeschreven in de registers van burgerlijke stand. Verzoeker lijkt er verkeerdelijk vanuit te gaan dat 

de gemachtigde “jarenlang” op de hoogte was van dit arrest van het hof van beroep. Uit het 

administratief dossier blijkt echter dat de gemachtigde nooit in kennis werd gesteld van dit arrest van het 

hof van beroep van 30 maart 2011.  

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de gemachtigde pas in november 2014 vaststelde dat er een 

ingave in het rijksregister was gebeurd, met name de overschrijving van de nietigverklaring van 

verzoekers huwelijk.  Op 17 november 2014 heeft de gemachtigde de griffie van het hof van beroep te 

Antwerpen door middel van een schrijven gecontacteerd met de mededeling niet te weten op welke dag 

het arrest uitgesproken werd en met de vraag een kopie van het volledige arrest over te maken. De 

gemachtigde wees er in het schrijven op dat hij de argumentatie van het hof van beroep nodig heeft om 

een gepast verblijfsrechtelijk gevolg te geven aan het arrest. Het arrest van 30 maart 2011 werd op 24 

november 2014 aan de gemachtigde overgemaakt. Op 30 januari 2015 nam de gemachtigde vervolgens 

de bestreden beslissingen.  

 

Uit de feiten en de gedragingen van de gemachtigde, zoals hierboven beschreven, blijkt dat de 

gemachtigde, van zodra hij kennis had van de overschrijving van de nietigverklaring van het huwelijk, op 

spoedige wijze heeft gehandeld om alle relevante inlichtingen te verzamelen, met name het arrest van 

het hof van beroep, en een onderzoek heeft gevoerd naar de tewerkstelling van verzoeker (zie uittreksel 

Dolsis in het administratief dossier). Op basis van deze feiten heeft de gemachtigde vervolgens zo 

spoedig mogelijk de bestreden beslissingen genomen.  

Er blijkt uit de feiten en de gedragingen van de gemachtigde geheel niet dat hij afstand zou hebben 

gedaan van zijn bevoegdheid om het verblijfsrecht van verzoeker in te trekken of dat hij een houding 

zou hebben aangenomen die objectief onverenigbaar is met de bestreden beslissingen.  

 

Dat de gemachtigde niet eerder heeft gehandeld, gezien het feit dat de nietigverklaring van het huwelijk 

reeds op 30 maart 2011 werd bevestigd, kan hem niet worden verweten. Geen enkele instantie of partij 

die rechtstreeks betrokken was bij de nietigverklaring van het huwelijk heeft de gemachtigde op de 

hoogte gesteld van het arrest van het hof van beroep. De gemachtigde was dan ook niet op de hoogte 

van de bevestiging van de nietigverklaring van het huwelijk toen de verblijfstitel van verzoeker in het 

najaar van 2013 werd verlengd.  
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Van zodra de gemachtigde echter kennis had van de overschrijving van de nietigverklaring van het 

huwelijk, wat inhoudt dat er een definitieve uitspraak was, heeft hij meteen alle de nodige stappen 

ondernomen om volledige inlichtingen in te winnen omtrent het arrest van het hof van beroep.  

 

Het vertrouwensbeginsel houdt in dat door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte rechtmatige 

verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd (RvS 28 januari 2008, nr. 179.021). De Raad 

ziet evenwel niet in hoe verzoeker in dit geval kan voorhouden dat er sprake is van een rechtmatig 

vertrouwen, nu blijkt, zoals werd bevestigd door het hof van beroep, dat hij zijn verblijfsrecht heeft 

verkregen op grond van fraude, hetgeen hij trouwens niet betwist.   

Uit het verblijfsvoordeel dat werd verkregen op basis van een schijnhuwelijk kan geen rechtmatig 

vertrouwen worden geput. Verzoeker heeft immers het instituut van het huwelijk en de Belgische 

procedures tot gezinshereniging misbruikt en dus de overheid misleid bij het toekennen van een 

verblijfsrecht op grond van zijn huwelijk. Het aangegane huwelijk werd als strijdig met de Belgische en 

internationale openbare orde gesanctioneerd met de nietigheid. Dat verzoekers verblijfsrecht nog werd 

verlengd na het arrest van het hof van beroep staat er niet aan de weg dat de gemachtigde, van zodra 

hij kennis kreeg van dit arrest, het misbruik van de Belgische verblijfsprocedure inzake gezinshereniging 

nog kon sanctioneren met de intrekking van het verblijfsrecht door toepassing van het algemeen 

rechtsbeginsel “fraus omnia corrumpit”.  

 

Verzoeker was op de hoogte van het arrest van het hof van beroep 30 maart 2011 waarbij de 

nietigverklaring van zijn huwelijk als zijnde schijnhuwelijk werd bevestigd. Hij kon zich dus verwachten 

aan een intrekking van zijn verblijfsrecht. Verzoeker heeft aldus, gezien de gepleegde fraude, geen 

enkele reden, om op rechtmatige wijze te vertrouwen dat hij een definitief verblijfsrecht had. Dat dit 

verblijfsrecht pas in januari 2015 werd ingetrokken doet geen afbreuk aan het feit dat zijn verblijfsrecht, 

gezien de gepleegde fraude, vanaf het begin als onbestaande moet worden beschouwd.    

 

Een toepassing van de figuur van rechtsverwerking wordt niet aangetoond. Evenmin kan rechtsmisbruik 

of bevoegheidsoverschrijding worden vastgesteld en blijkt ook geen schending van het vertrouwens-

beginsel.  

  

De Raad wijst er op dat het zorgvuldigheidbeginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen 

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 

2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel 

houdt in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. Gelet op het bovengestelde, dient de Raad vast te 

stellen dat niet wordt aangetoond dat de gemachtigde de bestreden beslissingen niet zorgvuldig heeft 

voorbereid, noch dat de bestreden beslissingen zijn tot stand gekomen met miskenning van de voor-

liggende gegevens of op grond van een incorrecte feitenvinding. Verzoeker betwist de feitelijke 

vaststellingen die aan de grondslag liggen van de bestreden beslissingen immers niet. Het zorgvuldig-

heidsbeginsel is niet geschonden noch blijkt een manifeste beoordelingsfout.  

 

Het tweede middel, in zoverre ontvankelijk, is niet gegrond.  

 

2.4. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van de rechten van verdediging en van 

artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest). Het 

middel wordt als volgt uiteengezet: 

 

“4.1.1. 

Hoewel het Hof van Beroep te Antwerpen op datum van 30/03/2011 een arrest wees, werden de 

bestreden beslissing van intrekking van het verblijfsrecht en het uitwijzingsbevel door de Dienst 

Vreemdelingenzaken slechts genomen op datum van 30/01/2015. 

 

4.1.2. 

Het is in dat opzicht zeer merkwaardig dat ondanks het belangrijk tijdsverloop van bijna 4 jaren tussen 

het arrest en de bestreden beslissing van intrekking van het verblijfsrecht, de verzoeker niet 

voorafgaandelijk gehoord is. 

 

4.1.3. 

Verzoekers verblijfsrecht werd op instructie van de Dienst Vreemdelingenzaken afgenomen. 

Toch is de verzoeker nooit op behoorlijke wijze door de Dienst Vreemdelingenzaken gehoord geweest 

voorafgaand aan de beslissing van intrekking en uitwijzing. 
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De verzoeker werd effectief niet op behoorlijke wijze gehoord alvorens de bestreden beslissingen 

werden genomen. 

De verzoeker heeft aldus geen verklaringen kunnen afleggen omtrent zijn privé-leven in België, zijn 

tewerkstelling, … voordat de nadelige beslissingen genomen werden. 

De beslissingen lagen al vast. 

. 

4.1.4. 

Artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie bepaalt: 

"1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de 

instellingen en organen van de Unie worden behandeld. 

2. Dit recht behelst met name: 

- het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele 

maatregel wordt genomen; 

- het recht van eenieder om toegang te krijgen tot het dossier hem betreffende, met inachtneming van 

het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en het zakengeheim; 

- de plicht van de betrokken instanties om hun beslissingen met redenen te omkleden.(...)" 

 

4.1.5. 

Deze bepaling geldt voor iedere rechtsonderhorige, onafhankelijk van diens verblijfsstatuut. 

Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (Arrest van het Hof van 

Justitie, tweede kamer, dd. 10/09/2013, zaak C-383/13 PPU, M.G. en N.R. tegen Staatssecretaris van 

Veiligheid en Justitie), verklaart advocaat-generaal Wathelet: 

“53. Het in artikel 41, lid 2, sub a, van het Handvest verankerde recht om te worden gehoord is 

noodzakelijkerwijs van toepassing op maatregelen tot verlenging van de bewaring van illegaal 

verblijvende onderdanen van derde landen die krachtens de nationale bepalingen ter omzetting van 

artikel 15, lid 6, van de terugkeerrichtlijn door de nationale autoriteiten worden genomen.(16) Dergelijke 

maatregelen, die de illegaal verblijvende onderdanen van derde landen hun vrijheid ontnemen, zijn voor 

hen zonder enige twijfel bezwarend. 

54. Hoewel de Commissie juist heeft aangegeven dat de bewaringsmaatregelen krachtens artikel 15 

van de terugkeerrichtlijn niet strafrechtelijk van aard zijn(17) en geen gevangenisstraffen zijn, moet 

eraan worden herinnerd dat het Hof in dit arrest El Dridi heeft verklaard dat het gebruik van een 

bewaringsmaatregel de zwaarste vrijheidsbeperkende maatregel is die deze richtlijn in het kader van de 

procedure tot gedwongen verwijdering toestaat.(18) 

Dit is de reden waarom een bewaringsmaatregel, die dan wel niet strafrechtelijk van aard is maar net zo 

goed tot volledige vrijheidsontneming leidt, is opgezet als een maatregel die als laatste middel moet 

worden ingezet, uitsluitend wanneer de tenuitvoerlegging van een terugkeerbesluit in de vorm van 

verwijdering in het gedrang kan komen door de houding van de betrokkene. Voor deze maatregel is een 

strikt kader opgenomen in de artikelen 15 en 16 van genoemde richtlijn, met name om ervoor te zorgen 

dat de grondrechten van de betrokken onderdanen van derde landen worden geëerbiedigd.(19) De 

terugkeerrichtlijn, die streeft naar een doeltreffend verwijderingsbeleid en repatriëring op basis van 

gemeenschappelijke normen, waakt erover dat de betrokkenen op humane wijze en met volledige 

inachtneming van hun grondrechten en hun waardigheid worden gerepatrieerd.(20)” 

Het beschikkend gedeelte van het arrest gaan verder in dezelfde zin: 

“Het Unierecht, meer bepaald artikel 15, leden 2 en 6, van richtlijn 2008/115/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de 

lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied 

verblijven, moet aldus worden uitgelegd dat wanneer in het kader van een administratieve procedure in 

strijd met het recht om te worden gehoord tot verlenging van een bewaringsmaatregel wordt besloten, 

de nationale rechter die de rechtmatigheid van dat besluit moet beoordelen, de opheffing van de 

bewaringsmaatregel pas kan gelasten wanneer hij van oordeel is, gelet op alle feitelijke en juridische 

omstandigheden van het geval, dat deze schending aan degene die haar aanvoert, ook daadwerkelijk 

de mogelijkheid heeft ontnomen om zich zodanig te verweren dat deze administratieve procedure een 

andere afloop had kunnen hebben.” 

Volgens het geciteerde arrest dringt het respect van het recht gegarandeerd door het artikel 41 van het 

Handvest zich op, zelfs indien de reglementering een dergelijke formaliteit niet uitdrukkelijk voorziet. 

 

4.1.6. 

Het is bijgevolg niet in overeenstemming met het artikel 41 van het Handvest dat de verzoeker niet 

gehoord werd voorafgaand aan de bestreden beslissingen die onmiskenbaar nadelige gevolgen hebben 

voor de verzoeker. 

Verzoekers verblijfsrecht wordt ingetrokken én hij dient het grondgebied te verlaten. 
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4.1.7. 

De verzoeker kan dienend verwijzen naar een beslissing gewezen door de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen waarin de schending van het recht om gehoord te worden weerhouden wordt, waarna de 

Raad besliste om de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te bevelen – zie RvV 170 162 / IV, 

nr. 143 053, 13/04/2015 : 

 

4.1.8. 

Net zoals in het hierboven geciteerd arrest is er een schending van het recht om gehoord te worden. 

Hierbij moet voldaan worden aan 2 cumulatieve voorwaarden, zijnde : 

- 1) De aanwezigheid van een onregelmatigheid in de uitoefening van het hoorrecht ; 

- 2) Het hoorrecht had tot een andere besluitvorming kunnen leiden. 

Aan deze 2 cumulatieve voorwaarden is voldaan. 

Inderdaad. 

- 1) De verzoeker werd hoegenaamd niet gehoord. 

De Dienst Vreemdelingenzaken zal dit dan ook niet ernstig kunnen betwisten. Er is dus een 

onregelmatigheid waar te nemen in de uitoefening van het hoorrecht ; 

- 2) Het hoorrecht had tot een andere besluitvorming kunnen leiden. 

De verzoeker diende wel degelijk gehoord te worden. 

De verzoeker heeft immers niets kunnen verklaren omtrent zijn verblijfssituatie in België, zijn 

tewerkstelling, zijn duurzame lokale verankering. 

In de bestreden beslissing wordt enkel ingegaan op een rechterlijke uitspraak maar wordt niet in 

concreto nagegaan welke verzoekers feitelijke situatie is wat niet mag verwonderen aangezien 

verzoeker niet gehoord is. 

De verzoeker had bij de uitoefening van het hoorrecht ook kunnen aankaarten dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken een zeer dubbelzinnige houding aannam. 

Inderdaad. 

De verzoeker heeft zijn verblijfstitel die verstreek op datum van 03/09/2013, zonder enige opmerking 

vanwege de Dienst Vreemdelingenzaken verlengd gekregen hoewel het arrest waarnaar verwezen 

wordt dateert van 30/03/2011. 

De nieuwe verblijfstitel geldig tot september 2018 bevestigt trouwens dat de verzoeker aan alle 

verblijfsvoorwaarden van woonst en tewerkstelling voldeed zoniet zou de Dienst Vreemdelingenzaken, 

die niet onwetend was van het thans ingeroepen arrest, het verblijf niet hebben verlengd. 

Het niet respecteren van de fundamentele verplichting de verzoeker te horen tast de bestreden 

beslissing van intrekking van verblijf en het uitwijzingsbevel manifest aan.” 

 

2.5. De Raad merkt op dat verzoeker zijn betoog vooral toespitst op artikel 41 van Handvest. Uit de 

bewoordingen van artikel 41 van het Handvest volgt echter duidelijk dat deze bepaling niet is gericht tot 

de lidstaten, maar uitsluitend tot de instellingen, organen en instanties van de Unie (HvJ 17 juli 2014, C-

141/12, Y.S., pt. 67), zodat verzoeker zich niet dienstig rechtstreeks op artikel 41 Handvest kan 

beroepen. Evenwel maakt het hoorrecht wel integraal deel uit van de eerbiediging van de rechten van 

verdediging, wat een algemeen beginsel van Unierecht is. (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., pt. 

81; HvJ 5 november 2014, C-166/13, Mukarubega, pt. 45) 

 

De verplichting tot eerbiediging van de rechten van de verdediging van de adressaten van besluiten die 

hun belangen aanmerkelijk raken, rust op de administratieve overheden van de lidstaten wanneer zij 

maatregelen of beslissingen nemen die binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen (HvJ 10 

september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., pt. 35). Ook het Handvest is enkel van toepassing indien de 

bestreden beslissing werd genomen in uitvoering van Unierecht. Dit volgt duidelijk uit artikel 51, lid 1 van 

het Handvest dat de werkingssfeer van het Handvest bepaalt. 

 

2.7. De eerste bestreden beslissing betreft de intrekking van een recht op vestiging dat werd verkregen 

in de hoedanigheid van familielid van een Belg die verbleef in de lidstaat waarvan zij de nationaliteit 

bezit. Er wordt niet aangetoond dat deze Belgische burger gebruik heeft of had gemaakt van haar recht 

op vrij verkeer en dat het ingetrokken vestigingsrecht van verzoeker een afgeleid verblijfsrecht betrof dat 

werd verworven in het kader richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 

2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de 

burgers van de Unie en hun familieleden, of in het kader van artikelen 21, 45 of 56 VWEU. Evenmin 

wordt aangetoond dat de eerste bestreden beslissing tot gevolg heeft dat de voormalige Belgische 

echtgenote, zijnde een Unieburger, het effectieve genot wordt ontzegd van de belangrijkste aan deze 

status ontleende rechten. Aangezien de voormalige Belgische echtgenote zelf het initatief heeft 
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genomen om verzoeker te dagvaarden in de vordering tot nietigverklaring van het huwelijk als zijnde 

een schijnhuwelijk en gezien de nietigverklaring van het huwelijk omdat niet wordt aangetoond dat het 

huwelijk erop gericht was een duurzame levensgemeenschap te vormen, doch enkel om verzoeker een 

verblijfsrechtelijk voordeel te verschaffen, kan in die omstandigheden niet worden gesteld dat artikel 20 

VWEU zich verzet tegen de eerste bestreden beslissing, minstens toont verzoeker dit niet aan (HvJ 8 

maart 2011, C-34/09, Ruiz Zambrano; HvJ 5 mei 2011, C-434/09, McCarthy; HvJ 12 maart 2014, C-

456/12, O. en B.; HvJ 12 maart 2014, C-457/12, S. en G.). 

 

De intrekking van het recht op vestiging van verzoeker heeft bijgevolg geen aanknopingspunt met het 

Unierecht en valt niet binnen de werkingssfeer van het Unierecht. (HvJ 26 februari 2013, zaak C-617/10, 

Akerberg, pt. 21). Bijgevolg kan, conform artikel 51, lid 1 van het Handvest, dan ook geen toetsing 

gebeuren aan de hand van de in het Handvest neergelegde grondrechten (HvJ 8 november 2012, zaak 

C-40/11, Iida, pt. 79-81). Evenmin kan een toetsing gebeuren aan de hand van algemene beginselen 

van het Unierecht, met name het hoorrecht, als onderdeel van eerbiediging de rechten van verdediging.  

Inzake de eerste bestreden beslissing kan verzoeker zich dus niet dienstig beroepen op een schending 

van de rechten van verdediging, hetzij als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur hetzij als algemeen 

beginsel van Unierecht, noch op een schending van artikel 41 van het Handvest. 

 

2.8. De tweede bestreden beslissing betreft een bevel om het grondgebied te verlaten dat werd 

opgelegd in toepassing van artikel 7 van vreemdelingenwet. Er wordt niet betwist dat het hoorrecht en 

de rechten van verdediging, als algemene beginselen van Unierecht, in casu gelden aangezien door het 

geven van het bestreden bevel, tevens een terugkeerbesluit, uitvoering wordt gegeven aan het 

Unierecht. Het bestreden bevel heeft, in het kader van de omzetting en toepassing van de richtlijn 

2008/115/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 

over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: Terugkeerrichtlijn), een voldoende 

aanknopingspunt met Unierecht en valt binnen de werkingssfeer ervan (HvJ 22 november 2012, C-

277/11, M.M., pt. 81; HvJ 5 november 2014, C-166/13, Mukarubega, pt. 45; HvJ 10 september 2013, C-

383/13 PPU, M.G. e.a., pt. 35).  

 

Het recht om te worden gehoord waarborgt dat eenieder in staat wordt gesteld naar behoren en 

daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het kader van een administratieve procedure en 

voordat een besluit wordt genomen dat zijn belangen op nadelige wijze kan beïnvloeden (HvJ 22 

november 2012, C-277/11, M.M., pt. 87 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Het wordt niet betwist dat 

het bestreden bevel dient te worden aangemerkt als een bezwarend besluit dat de belangen van 

verzoeker ongunstig kan beïnvloeden. 

 

De Raad stelt vast dat verwerende partij niet betwist dat verzoeker niet werd gehoord alvorens het 

bestreden bevel werd gegeven. In het administratief dossier zijn geen aanwijzingen voorhanden die 

aantonen dat verzoeker werd gehoord. 

 

Niettemin kan volgens vaste rechtspraak van het Hof een schending van het hoorrecht pas tot 

nietigverklaring van het na afloop van de administratieve procedure genomen besluit leiden, wanneer 

deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 

september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 38 met verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, 

Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. blz. I 307, punt 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 

288/96, Jurispr. blz. I 8237, punt 101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & 

Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. I 9147, punt 94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 

P, punt 80). Hieruit volgt dat in casu niet elke onregelmatigheid bij de uitoefening van het hoorrecht 

tijdens een administratieve procedure, in dit geval de besluitvorming inzake het afleveren van een bevel 

om het grondgebied te verlaten, een schending van het hoorrecht oplevert. Voorts is niet elk verzuim om 

het hoorrecht te eerbiedigen zodanig dat dit stelselmatig tot de onrechtmatigheid van het genomen 

besluit leidt (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 39). In deze kan de verwerende 

partij worden gevolgd. Om een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, dient de Raad in casu aan 

de hand van de specifieke feitelijke en juridische omstandigheden van het geval na te gaan of er sprake 

is van een onregelmatigheid die het hoorrecht op zodanig wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie 

een andere afloop had kunnen hebben, met name omdat verzoeker in casu specifieke omstandigheden 

had kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek de beslissing tot afleveren van een bevel om 

het grondgebied te verlaten hadden kunnen beïnvloeden (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. 

e.a., ro. 40). 
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Volgens de Terugkeerrichtlijn dienen lidstaten, wanneer is vastgesteld dat een verblijf onregelmatig is, 

een terugkeerbesluit uit te vaardigen. De vaststelling van een terugkeerbesluit hangt dus nauw samen 

met de vaststelling dat het verblijf illegaal is. Verzoeker toont niet aan dat hij moest worden gehoord 

aangaande de rechtmatigheid van zijn verblijf of zijn verblijfssituatie. (zie HvJ 11 december 2014, C-

249/13, Boudjlida, pt. 46-47). Voorafgaand aan het bestreden bevel, heeft de gemachtigde immers zijn 

vestigingsrecht ingetrokken op basis van het algemeen rechtsprincipe “fraus omnia corrumpit”. Het 

vestigingsrecht werd immers verkregen in het kader van een huwelijk met een Belgische burger dat later 

werd vernietigd als zijnde een schijnhuwelijk. De toepassing van het algemeen rechtsprincipe “fraus 

omnia corrumpit” heeft tot gevolg dat het vestigingsrecht, dat steunde op het aangegane schijnhuwelijk, 

ab initio wordt ingetrokken en voor onbestaande moet worden geacht, wat in wezen betekent dat 

verzoeker nooit rechtmatig in het Rijk heeft verbleven. Daardoor kwam het onregelmatig verblijf van 

verzoeker vast te staan.  

Het gegeven dat zijn verblijfstitel in 2013 nog werd verlengd tot  2018, hoewel het arrest van het hof van 

beroep te  Antwerpen dateert van 30 maart 2011 doet daaraan geen afbreuk. Uit het administratief 

dossier blijkt immers dat de gemachtigde pas op 17 november 2014 in kennis werd gesteld van het 

arrest van 30 maart 2011 en daarna met de nodige spoed en zorgvuldigheid heeft gehandeld.  

 

Verzoeker houdt voor dat hij moest worden gehoord omtrent zijn privéleven in België, zijn tewerkstelling 

en zijn duurzame lokale verankering, maar hij legt hieromtrent geen begin van bewijs voor. De Raad 

stelt verder vast dat verzoeker een vrijwillige vertrektermijn van 30 dagen werd gegeven en dat hij 

nergens in zijn verzoekschrift aanvoert dat deze termijn zou moeten worden verlengd. Uit artikel 74/13 

van de vreemdelingenwet volgt dat de gemachtigde bij het nemen van een terugkeerbesluit rekening 

moet houden met het belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van 

de betrokken vreemdeling. De elementen die verzoeker aanhaalt en die behoren tot zijn privéleven 

vallen echter niet onder de draagwijdte van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet te klasseren (zie HvJ 

11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, pt. 48-51). Tenslotte blijkt uit het administratief dossier dat de 

gemachtigde wel rekening heeft gehouden met een aantal elementen. In de synthesenota van 24 

november 2014 wordt uitdrukkelijk vermeld: “Resultaat: Intrekken C kaart (…) Akkoord met voorstel – 

Mijnheer is tewerkgesteld. Vloeit voort uit schijnhuwelijk.” 

 

Verzoeker maakt dan ook niet aannemelijk dat mocht hij zijn gehoord, zijn verklaringen omtrent zijn 

privéleven in België, zijn tewerkstelling en zijn duurzame lokale verankering ertoe zouden hebben geleid 

dat de besluitvorming inzake het bestreden bevel een andere afloop had kunnen hebben of de inhoud 

van het bestreden bevel had kunnen beïnvloeden. Verzoeker maakt geen schending van het hoorrecht 

en de rechten van verdediging, als algemene beginselen van Unierecht, aannemelijk.  

 

Het tweede middel is niet gegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen  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 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

4. Kosten 

 

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

partij.  
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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 achttien september tweeduizend vijftien 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


