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 nr. 161 459 van 5 februari 2016 

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 Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 26 oktober 2015 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 7 september 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 21 december 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 januari 

2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat C. SLABBAERT 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. Verzoekster huwt op 11 maart 2003 met een Belgisch onderdaan.  

 

1.2. Op 31 maart 2003 dient zij een aanvraag in tot afgifte van een visum type D met oog op gezins-

hereniging. Deze wordt haar toegestaan op 12 maart 2004. 

 

1.3. Op 14 juni 2004 dient zij in het kader van gezinshereniging met haar Belgische echtgenoot een 

verblijfsaanvraag in.  

1.4. Op 30 november 2004 wordt verzoekster in het bezit gesteld van een identiteitskaart voor 

vreemdelingen.  
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1.5. Op 10 december 2007 verkrijgt verzoekster een recht op vestiging en wordt zij in het bezit gesteld 

van een C-kaart.  

 

1.6. De Belgische echtgenoot van verzoekster wordt op 5 maart 2007 afgeschreven naar het buitenland.  

 

1.7. Op 20 juni 2013 bevalt verzoekster van een zoon, die over de Nigeriaanse nationaliteit beschikt. 

 

1.8. Bij vonnis van 11 april 2013 heeft de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen verzoeksters 

huwelijk nietig verklaard als zijnde een schijnhuwelijk.  

 

1.9. Bij arrest van 10 december 2014 heeft het hof van beroep te Antwerpen voormeld vonnis bevestigd.  

 

1.10. Op 7 september 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 verzoekster op 25 september 2015 in kennis 

wordt gesteld. De  motieven luiden als volgt:  

 

“U.A.B. (…)nationaliteit: Nigeria (…)   

en haar minderjarig kind: 

U.F.C. (…) nationaliteit: Nigeria  

 

Mevrouw.Mijnheer de burgemeester, 

 

De betrokkene heeft een C kaart bekomen op basis van gezinshereniging met haar Belgische 

echtgenoot O.A. met wie ze huwde op 11.03.03. Zij diende een aanvraag tôt het verkrijgen van een 

visum D op basis van het toenmalige art 40 van de wet van 15.12.1980 in op 31.03.03. Dit werd haar 

toegestaan op 12.03.04. Op 14.06.04 diende zij een aanvraag vestiging in op basis van haar echtgenoot 

en werd in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie. Op 30.11.05 werd zij in het bezit gesteld 

van een identiteitskaart voor vreemdelingen die op 10.12.07 werd omgezet naar een C kaart. Zij is 

bevallen van een zoon op 20.06.2013. Het kind werd bij geboorte ingeschreven in het bevolkingsregister 

gezien hij de administratieve situatie van zijn moeder volgde. 

Op 10.12.14 bevestigde het Hof van beroep te Antwerpen (ref 2013/AR/1732) het vonnis van de 

rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 11.04.13 (AR 12/907/A) en vernietigde aldus het huwelijk 

tussen U. en O. als zijnde een schijnhuwelijk. Het huwelijk werd dus strijdig bevonden met de Belgische 

en internationale openbare orde. Het beschikkend gedeelte van het vonis werd overgeschreven op 

16.05.2015. De betrokkene heeft de Belgische procédures 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 bovengenoemd vonnis en arrest. 

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

ingetrokken evenals het verblijfsrecht van haar zoon F. dat uit het hare voortvloeit.” 

 

1.11. Op 7 september 2015 neemt de gemachtigde tevens een beslissing tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten. Dit is de tweede bestreden beslissing waarvan verzoekster op 25 

september 2015 in kennis wordt gesteld. De motieven luiden als volgt:  

 

“mevrouw, die verklaart te heten: 

naam: U. , 

voornaam: A.B.  

(…) 

nationaliteit: Nigeria 

 

in het verleden ook gekend onder haar alias B.K. (…)  nationaliteit Soedan wordt het bevel gegeven het 

grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten 

voile toepassen(2), tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te 

begeven, 

 

binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving / uiterlijk op 24 oktober 2015. 

 

Haar minderjarig kind U., F.C. (…) volgt de administratieve situatie van zijn moeder. 
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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, alinéa 1 : 

 

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

Het wettig verblijf van de betrokkene en haar minderjarige zoon is verstreken. Als een gevolg van de 

vernietiging van het huwelijk op basis waarvan de betrokkene haar recht op vestiging in het Rijk 

verkreeg vervallen ook alle uit het huwelijk voortgevloeide rechten. Zo ook het recht op 

gezinshereniging. Zie ook de beslissing tot intrekking van het verblijfsecht genomen door de Dienst 

Vreemdelingenzaken op 07.09.2015. 

 

□  3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen 

schaden; 

Bij arrest van het Hof van beroep te Antwerpen van 10.12.2014 (ref 2013/AR/1732) werd betrokkenes 

huwelijk met de Belgische onderdaan O.A.  vernietigd als zijnde een schijnhuwelijk en dus als strijdig 

bevonden met de Belgische openbare orde.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding te haren laste te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekster voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 62 van de 

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). Het middel wordt als volgt uiteengezet: 

 

“Doordat de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie in de bestreden beslissing  besluit tot de intrekking 

van het verblijfsrecht van verzoeker. 

 

Dat verzoeker met betrekking tot de motivering van de bestreden beslissing verwijst naar de beslissing 

desbetreffend. 

 

Terwijl overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen, alsook overeenkomstig artikel 62 van de Vreemdelingenwet, de 

administratieve beslissingen met redenen dienen omkleed te worden. 

 

Dat het de wil van de wetgever geweest is te eisen dat een individuele bestuurshandeling duidelijk, 

nauwkeurig en rechtsgeldig zou worden gemotiveerd. 

 

Dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen dienen te vermelden die 

aan de beslissing ten grondslag liggen.  Zij moet afdoende zijn.   

 

Dat in casu wordt verwezen naar de nietigverklaring van het huwelijk van verzoeker, doch op geen 

enkele wijze rekening werd gehouden met de concrete omstandigheden eigen aan deze beslissing. 

 

Dat bovendien geen rekening wordt gehouden met de omstandigheid dat verzoeker sedert 20.06.2013 

bevallen is van een zoon. 

 

Dat in casu een belangenafweging dient te worden gemaakt gelet op de vaststaande verankering van 

verzoeker en de belangen van haar minderjarig kind. 
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Dat aldus niet rechtmatig en in overeenstemming met de beginselen van behoorlijk bestuur werd 

gehandeld door de verwerende partij en verzoeker aldus enkel kan besluiten dat een niet afdoende 

motivering opzichtens hem werd weerhouden. 

 

Dat aldus de bestreden beslissing niet afdoende werd gemotiveerd. 

 

Dat een dergelijke motivering niet duidelijk, nauwkeurig en rechtsgeldig is. 

 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

3.2. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen verplichten de administratieve overheid in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op “afdoende” wijze. Het 

afdoend karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze 

duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat 

de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste bestaansreden 

van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde wet van 29 juli 1991, bestaat erin 

dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op 

grond waarvan ze werd genomen, opdat hij met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het 

aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (Rvs 11 december 2015, nr. 

233.222) Hetzelfde geldt voor artikel 62 van de vreemdelingenwet.  

 

De schending van de formele motiveringsplicht wordt enkel aangevoerd ten aanzien van de eerste 

bestreden beslissing.  

 

De eerste bestreden beslissing geeft duidelijk de feitelijke en juridische overwegingen en determineren-

de motieven aan op grond waarvan zij is genomen. Zo verwijst de bestreden beslissing naar het 

algemene rechtsbeginsel “fraus omnia corrumpit” als rechtsgrond. Verder wordt in feite gemotiveerd dat 

het huwelijk van verzoekster met een Belgisch onderdaan werd vernietigd als zijnde een schijnhuwelijk 

door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen op 11 april 2013, hetgeen door het hof van beroep te 

Antwerpen bij arrest van 10 december 2014 werd bevestigd. De gemachtigde besluit dat verzoekster de 

Belgische procedures tot gezinshereniging heeft misbruikt gezien zij in werkelijkheid niet de intentie had 

om een duurzame levensgemeenschap aan te gaan met een Belgisch onderdaan. Haar frauduleuze 

intentie blijkt uit het vermelde vonnis en arrest zodat als gevolg van het rechtsprincipe 'fraus omnia 

corrumpit' haar recht op vestiging in het Rijk wordt ingetrokken. Verder wordt in de bestreden beslissing 

gesteld dat de zoon van verzoekster in het bevolkingsregister werd ingeschreven en de administratieve 

situatie van verzoekster volgt. Het verblijfsrecht van haar zoon, dat voortvloeit uit haar recht op 

vestiging, wordt eveneens ingetrokken.  

 

De motieven van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in die beslissing gelezen worden 

zodat verzoekster er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de eerste 

bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte beschikt. 

Daarmee is voldaan aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals voorge-

schreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 

en artikel 62 van de vreemdelingenwet. 

Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering haar niet in staat zou stellen te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de eerste bestreden beslissing is 

genomen, derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele 

motiveringsplicht.  Een schending van de formele motiveringsplicht blijkt niet. 

 

3.3. Waar verzoekster inhoudelijke argumenten ontwikkelt tegen de bestreden beslissing, voert zij in 

wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel van het middel vanuit 

dit oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de 

bevoegdheid van de Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van deze van de administratieve 

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

overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen (RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

Verzoekster betwist de rechtmatigheid van de toepassing van het algemeen rechtsbeginsel ‘fraus omnia 

corrumpit’ niet. Evenmin betwist zij dat haar huwelijk werd vernietigd als zijnde een schijnhuwelijk, 
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hetgeen steun vindt in de stukken van het administratief dossier. Verzoekster gaat niet in op deze 

concrete motieven.  

 

Verzoekster houdt enkel voor dat op een geen enkele wijze rekening wordt gehouden met de concrete 

omstandigheden eigen aan de nietigverklaring van het huwelijk. Wat deze “concrete omstandigheden” 

zijn, licht zij niet toe.   

 

De Raad wijst erop dat, wil verzoekster een rechtsmiddel op ontvankelijke wijze aanvoeren, zij haar 

grieven op concrete, precieze en nauwkeurige wijze dient te ontwikkelen en dient aan te tonen dat de 

gemachtigde bij zijn besluitvorming de grenzen van zijn beoordelingsvrijheid is te buiten gegaan of 

onzorgvuldig is tewerk gegaan. Er kan enkel rekening gehouden worden met elementen die met de 

nodige precisie worden aangebracht (RvS 9 juni 2005, nr. 145.681).  

 

De vaststellingen in de bestreden beslissing – met name dat (1) verzoekster haar verblijfs- en 

vestigings-recht verkreeg op basis van een huwelijk met een Belgische man en dat (2) de vernietiging 

van dit huwelijk, op grond van de vaststelling dat het een schijnhuwelijk betrof daar verzoekster een 

huwelijk is aangegaan waarmee zij 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 verzoekster. 

 

Met haar zeer vaag en summier betoog, maakt verzoekster niet aannemelijk dat de bestreden beslissing 

niet zorgvuldig werd voorbereid, noch dat de bestreden beslissing is tot stand gekomen met miskenning 

van de voorliggende gegevens of op grond van een incorrecte feitenvinding. Verzoekster maakt 

evenmin aannemelijk dat in het licht van de nietigverklaring van het huwelijk als schijnhuwelijk en in het 

licht van de vaststelling dat zij haar verblijfs- en vestigingsrecht heeft verworven op grond van dit 

schijnhuwelijk, het kennelijk onredelijk is om op grond van het algemeen rechtsbeginsel ‘fraus omnia 

corrumpit’ haar vestigingsrecht in te trekken.   

 

3.4. Verzoekster verwijst naar de geboorte van haar zoon en stelt dat een belangenafweging diende te 

worden gemaakt gelet op haar vaststaande verankering en de belangen van haar minderjarig kind.  

 

Ook hier stelt de Raad vast dat verzoekster haar grief niet concreet ontwikkelt. Met een enkele 

verwijzing naar een “vaststaande verankering” die op geen enkele wijze wordt toegelicht noch 

aangetoond, slaagt verzoekster er niet in de motieven van de bestreden beslissing aan het wankelen te 

brengen.  

 

Verder blijkt uit de bestreden beslissing dat wel degelijk rekening werd gehouden met haar zoon en zijn 

belangen. Zo wordt gesteld: “Zij is bevallen van een zoon op 20.06.2013.Het kind werd bij geboorte 

ingeschreven in het bevolkingsregister gezien hij de administratieve situatie van zijn moeder volgde.(…).  

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

ingetrokken evenals het verblijfsrecht van haar zoon F. dat uit het hare voortvloeit.” Ook in het bestreden 

bevel wordt uitdrukkelijk gesteld: “Haar minderjarige kind (…) volgt de administratieve situatie van zijn 

moeder.”  

 

Met welke precieze belangen van haar zoon verder rekening moest worden gehouden, wordt door 

verzoekster niet geconcretiseerd.  

De bestreden beslissingen hebben niet tot doel of gevolg dat de minderjarige zoon wordt gescheiden 

van zijn moeder, in casu verzoekster. Doordat de zoon de administratieve situatie van zijn moeder volgt, 

wordt de eenheid van het gezin verzekerd. Verzoekster maakt niet aannemelijk dat dit niet in het belang 

van haar kind zou zijn. 

 

3.5. Met haar betoog maakt verzoekster niet aannemelijk dat de gemachtigde bij het nemen van de 

bestreden beslissing onzorgvuldig of kennelijk onredelijk heeft gehandeld. Een schending van de 

materiële motiveringsplicht blijkt niet.  

 

Het enige middel is niet gegrond en geeft geen aanleiding tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf februari tweeduizend zestien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


