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 nr. 195 112 van 16 november 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. VRIJENS 

Kortrijksesteenweg 641 

9000 GENT 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 8 augustus 2017 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 6 juni 2017 die een einde 

stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 21). 

 

Gezien titel I bis, 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 houdende de vaststelling van het rolrecht van 11 augustus 2017 met 

refertenummer 71706. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 28 september 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

26 oktober 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

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

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

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 15 februari 2010 diende verzoekster een aanvraag in voor een visum lang verblijf (type D) om haar 

echtgenoot in België te komen vervoegen. 

 

Op 23 juni 2011 werd verzoeksters aanvraag voor een visum lang verblijf (type D) om haar echtgenoot in 

België te komen vervoegen, geweigerd na negatief advies van het parket van Dendermonde.  
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Op 16 oktober 2012 weigerde de rechtbank van eerste aanleg van Dendermonde verzoeksters 

buitenlandse huwelijksakte te erkennen. Verzoekster diende tegen dit vonnis beroep in bij het hof van 

beroep van Gent. 

 

Op 14 januari 2015 diende verzoekster een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Europese Unie.  

 

Op 13 juli 2015 nam de gemachtigde van de staatssecretaris een beslissing tot weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Op 15 juli 2015 diende verzoekster een tweede aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Europese Unie. 

 

Op 14 januari 2016 wees het hof van beroep van Gent bij arrest met nummer 2012/EV/76 het hoger 

beroep ingesteld tegen het vonnis van 16 oktober 2012 waarbij de buitenlandse huwelijksakte van 

verzoekster niet werd erkend, af. 

 

Op 29 januari 2016 werd verzoekster in het bezit gesteld van een F-kaart. 

 

Op 6 maart 2017 werd verzoekster gevraagd om in het kader van een eventuele intrekking van haar 

verblijf op grond van artikel 42ter, § 1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de 

Vreemdelingenwet) alle volgens haar nuttige documenten in te dienen. 

 

Op 6 juni 2017 nam de gemachtigde een beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer 

dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissingen vormen de bestreden 

beslissingen en zijn gemotiveerd als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 42quater §1, 6° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 54 van het 

koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 

en de verwijdering van vreemdelingen wordt er een einde gesteld aan het verblijf van: 

 

Naam: O. 

Voornaam: T. 

Nationaliteit: Ghana 

Geboortedatum: […]1975 

Geboorteplaats: A. 

Identificatienummer in het Rijksregister: […] 

Verblijvende te: […] AALST 

 

Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 dagen. 

 

Reden van de beslissing: 

 

Betrokkene vroeg het verblijfsrecht aan overeenkomstig art. 40ter, §2,1° van de wet van 15.12.1980. De 

F-kaart werd op 29.01.2016 afgeleverd. 

 

Verder onderzoek heeft intussen uitgewezen dat de voorgelegde huwelijksakte niet als rechtsgeldig kan 

worden beschouwd. 

 

Gelet op het negatief advies dd. 14.06.2011 van de Procureur des Konings te Dendermonde; 

 

Gelet op het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde dd. 16.10.2012 waar de 

weigering van erkenning huwelijk bevestigd werd. 

 

Gelet op het arrest van het Hof van beroep te Gent dd. 14.01.2016 waar de weigering van erkenning 

huwelijk bevestigd werd. 

 

Het negatief advies dd. 14.06.2011 van de Procureur des Konings te Dendermonde luidt als volgt: 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

 

“Met verwijzing naar uw brief dd. 19 oktober 2010 inzake het op 22 januari 2010 in het buitenland 

afgesloten huwelijk tussen T.A. en O.T. heb ik de eer u mee te melden dat op basis van het momenteel 

gevoerde onderzoek mijn ambt negatief adviseert met betrekking tot de afgifte van een visum met het oog 

op een gezinshereniging ten gunste van O.T. 

 

Een buitenlandse authentieke akte wordt in België door alle overheden slechts erkend, zonder dat een 

beroep moet worden gedaan op enige procedure indien haar rechtsgeldigheid wordt vastgesteld 

overeenkomstig het krachtens deze wet toepasselijk recht, en meer bepaald met inachtneming van de 

artikelen 18 en 21 Internationaal Privaat Recht codex. Artikel 27§1 internationaal Privaat Recht codex. 

 

De artikelen 21 en 27 Internationaal Privaat Recht codex beschouwen als strijdig met de Belgische 

Openbare Orde elke huwelijksvoltrekking waarvan uit een geheel van omstandigheden blijkt dat intentie 

van minstens één van de echtgenoten kennelijk niet gericht is op het tot stand brengen van een duurzame 

levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden 

aan de staat van de gehuwde. 

 

Er zijn thans immers omstandigheden gebleken die aangeven dat er sprake is van een schijnhuwelijk: 

- Het is reeds het vierde huwelijk van T.A. Uit zijn vorige drie huwelijken heeft hij in totaal zes kinderen. 

Bovendien adopteerde hij en zijn eerste echtgenote M.H. 4 kinderen van de zus van M.H. 

- Volgens T.A. heeft hij zijn echtgenote leren kennen op een feest in Ghana, wanneer weet hij niet meer 

en zonder dat hij werd voorgesteld door iemand. O.T. daarentegen verklaart in het interview dat ze 

elkaar leren kennen hebben in 2007 in de kerk via een vriend van haar. 

- Er zijn nog tal van tegenstrijdigheden in hun verklaringen: 

 Onder andere in verband met communicatietaal: zij verklaart dat hij enkels spreekt en een

 “Belgische taal”. Hij zegt Ngana (Ghanese taal) tegen elkaar te spreken; 

 In verband met haar beroep: hij verklaart dat ze werkt in de fabriek, terwijl zij zegt kapster te  zijn. 

 

- De echtgenoten weten weinig persoonlijke gegevens over elkaar. Zo weet T.A. niet dat zijn echtgenote 

reeds eerder gehuwd was, in 2005 gescheiden en twee kinderen heeft. Zij weet anderzijds niet 

hoeveel kinderen haar echtgenoot heeft. Bovendien weet ze zijn leeftijd niet. 

- Op het huwelijk waren geen getuigen aanwezig. Bovendien weet T.A. niet welke personen er 

aanwezig waren. 

- Sedert het huwelijk op 22 januari 2010 heeft T.A. zijn echtgenote niet meer opgezocht. Er zou enkel 

telefonisch contact geweest zijn. Doch het telefoonnummer van O. blijkt niet in zijn GSM te zitten. Hij 

beweert dan maar te telefoneren vanuit een telefoonshop. 

 

Wanneer we de redenen voor het niet erkennen van het huwelijk bekijken, moet worden vastgesteld dat 

betrokkene onder valse voorwendsels het verblijfsrecht als familielid van een Belg heeft bekomen. 

Immers, het is redelijk aan te nemen op basis van bovenstaande informatie dat het huwelijk louter werd 

aangegaan om er verblijfsrechtelijk voordeel uit te halen. Het is dus redelijk om aan te besluiten dat deze 

huwelijksakte tussen betrokkene en de heer T.A. louter een handeling was met het enkele doel om er 

verblijfsrechtelijk voordeel uit te halen, er is dus sprake van wetsontduiking overeenkomstig art. 18 WIPR. 

 

Uit alle elementen uit het dossier blijkt dus dat het huwelijk niet gericht is op het stichten van een duurzame 

levensgemeenschap. Vandaar dat hier moet worden vastgesteld dat betrokkene het verblijfsrecht heeft 

bekomen door valse of misleidende informatie te verstrekken. Dit document, in casu de huwelijksakte, 

was wel degelijk van doorslaggevend belang om het verblijfsrecht te erkennen, vandaar dat 

overeenkomstig art. 42 quater §1, 6° van de wet van 15.12.1980 heden een einde moet worden gesteld 

aan het verblijfsrecht van betrokkene. 

 

Overeenkomstig art. 42 quater van de wet van 15.12.1980 dient rekening gehouden te worden met de 

duur van het verblijf van betrokkene in het Rijk, haar leeftijd, haar gezondheidstoestand, haar gezins- en 

economische situatie, haar sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin zij bindingen heeft 

met haar land van oorsprong. 

 

Betrokkene legde volgende bijstukken voor: 

 

- Loonbrieven accent jobs juni 2016 – februari 2017 op naam van betrokkene + verklaring werkgever 

betreffende haar werk als keukenmedewerker + Overeenkomsten voor uitzendarbeid (dd. 17.06.2016, 

29.11.2016, 13.12.2016): 
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het feit dat betrokkene werkt vormt geen obstakel om een terug te keren naar het land van herkomst. 

Integendeel, het toont aan dat het voor betrokkene ook geen probleem hoeft te vormen om in het land 

van herkomst een job te vinden. 

- Brief integratie en inburgering dd. 03.03.2016 waaruit blijkt dat betrokkene uitgenodigd werd voor een 

gesprek + Deelcertificaten Nederlands voor anderstaligen + inschrijvingsformulieren: aangezien het 

volgen van deze lessen een verplichting is, toont dit niet aan dat betrokkene op een bijzondere manier 

reeds geïntegreerd is in België of grote moeite doet om geïntegreerd te geraken. 

 

De duur van het verblijf kan alvast een terugkeer naar het land van herkomst niet in de weg staan. Het 

betreft immers een relatief kort verblijf in verhouding met de periode die betrokkene in haar land van 

herkomst of origine heeft doorgebracht. 

Aangezien zij jarenlang in Ghana heeft gewoond en als volwassene het land heeft verlaten, kunnen we 

stellen dat het redelijk is om aan te nemen dat er nog voldoende banden zijn met het land van oorsprong. 

Ook haar leeftijd is niet van die aard dat het een terugkeer naar het land van herkomst zou hinderen. De 

gezinssituatie spreekt voor zich, het huwelijk was louter gericht op het verkrijgen van verblijfsrechtelijk 

voordeel en dus onder valse voorwendselen. In deze dient trouwens opgemerkt te worden dat alle 

eventuele verworven economische belangen, sociale en culturele integratie in België, en andere 

humanitaire elementen waarmee rekening gehouden moet worden, al dan niet opgebouwd werden onder 

valse voorwendselen. 

 

Gezien het geheel van bovenstaande elementen, wordt het verblijfsrecht van betrokkene ingetrokken. 

Haar F-kaart dient te worden gesupprimeerd. 

 

Aan betrokkene wordt het bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen 30 dagen. 

Wettelijke basis artikel 7,1,2° van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België is verstreken 

 

Hierbij werd wel degelijk rekening gehouden met art. 74/13 van de wet van 15.12.1980. Er is nergens 

sprake van gemeenschappelijke kinderen of medische problemen op naam van betrokkene. Zoals eerder 

aangehaald spreekt de gezinssituatie voor zich, het huwelijk was louter gericht op het verkrijgen van 

verblijfsrechtelijk voordeel en dus onder valse voorwendselen. Uit fraude kunnen geen rechten geput 

worden.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

In een eerste middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 42quater, 44 en 62 van de 

Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen (hierna verkort de wet van 29 juli 1991), van de motiveringsplicht, 

het zorgvuldigheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en het 

rechtszekerheidsbeginsel. Zij meent ook dat de gemachtigde bij zijn beoordeling een manifeste 

beoordelingsfout heeft gemaakt. 

 

Verzoekster verschaft de volgende toelichting: 

 

“1. 

Dat het voorwerp van onderhavig beroep de beslissing is van de gemachtigde van de Staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie van 6 juni 2017 waarbij een einde wordt gesteld aan het verblijfsrecht van 

verzoekster, dat was toegekend op basis van artikel 40ter Vw. en waarbij haar een bevel wordt betekend 

om het land te verlaten. 

 

Als motivatie wordt in de bestreden beslissing verwezen naar het negatieve advies van de procureur des 

konings te Dendermonde dd. 14 juni 2011, het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te 

Dendermonde dd. 16 oktober 2012 en het arrest van het Hof van Beroep te Gent dd. 14 januari 2016, 

waarbij telkens de erkenning van de buitenlandse huwelijksakte van verzoekster en haar echtgenoot wordt 

geweigerd. 

 

Dat verzoekster kennis neemt van deze adviezen en uitspraken, doch zij en haar echtgenoot nog steeds 

betwisten dat hun huwelijk een schijnhuwelijk zou zijn. 

 

Verzoekster en haar echtgenoot zijn met elkaar in het huwelijk getreden uit liefde en omdat zij een 

duurzame levensgemeenschap wilden opbouwen. Verzoekster verblijft inmiddels sedert januari 2015 in 

België en woont sedertdien ononderbroken samen met haar echtgenoot. 
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Ook na de herhaaldelijke weigeringsbeslissing tot erkenning van hun huwelijksakte, kiezen verzoekster 

en haar echtgenoot ervoor om met elkaar te blijven samenleven. De mogelijkheid voor verzoekster om 

verblijfsrecht te komen in België, was immers geen doorslaggevende reden voor verzoekster en haar 

echtgenoot om met elkaar te huwen. 

 

Dat verweerder dan ook geen rekening heeft gehouden met het feit dat verzoekster en haar echtgenoot 

nog steeds een gezinscel vormen en er dan ten onrechte werd gesteld dat het huwelijk niet gericht zou 

geweest zijn op het stichten van een duurzame levensgemeenschap en er in casu sprake zou zijn van 

wetsontduiking. 

 

Evenzeer ten onrechte motiveerde verwerende partij dat verzoekster haar verblijfsrecht zou bekomen 

hebben door valse of misleidende informatie te verstrekken en de huwelijksakte van doorslaggevend 

belang zou geweest zijn om haar verblijfsrecht te erkennen, zodat overeenkomstig artikel 42quater, §1, 

6° Vw. een einde moet worden gesteld aan verzoeksters verblijfsrecht. 

 

Dat, gelet op het feit dat verzoekster wel degelijk nog steeds samenwoont met haar echtgenoot en dus 

een duurzame levensgemeenschap met hem vormt, de bestreden beslissing dan ook niet correct 

gemotiveerd is waar gesteld wordt dat verzoekster valse of misleidende informatie verstrekt heeft, zodat 

een einde moet worden gesteld aan verzoeksters verblijfsrecht. 

 

Verzoekster heeft immers geen valse of misleidende informatie verstrekt, doch heeft enkel haar 

huwelijksakte voorgelegd. Het feit dat de Belgische autoriteiten de redenen voor het huwelijk van 

verzoekster verkeerd interpreteren, doet niets af aan het gegeven dat verzoekster en haar echtgenoot wel 

degelijk om de juiste redenen met elkaar gehuwd zijn, wat blijkt uit het feit dat zij nog steeds – na anderhalf 

jaar en eindeloos procederen – een gezinscel vormen. 

 

Dat de bestreden beslissing bovendien geen enkele motivering geeft waarom geen rekening dient 

gehouden te worden met het feit dat verzoekster en haar echtgenoot nog steeds samenleven, zodat de 

bestreden beslissing een schending inhoudt van het motiveringsbeginsel en artikel 62 Vw., evenals de 

artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991. 

 

Dat conform artikel 42quater §1, 6° Vw. er door de minister of zijn gemachtigde binnen de vijf jaar na de 

erkenning van hun recht op verblijf een einde kan gesteld worden aan het verblijfsrecht van de familieleden 

van een burger van de Unie die zelf geen Unieburgers zijn en die verblijven in de hoedanigheid van 

familielid van de burger van de Unie, wanneer het verblijf conform artikel 44 Vw. wordt ingetrokken. 

 

Artikel 44, §1 Vw. bepaalt dat het verblijf van de burgers van de Unie en hun familieleden kan worden 

ingetrokken en hun een bevel om het grondgebied te verlaten kan worden gegeven wanneer zij valse of 

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

andere onwettige middelen hebben gebruikt, die hebben bijgedragen tot het verkrijgen van het verblijf. 

 

Dat – aangezien verzoekster geen gebruik heeft gemaakt van valste of misleidende informatie, de 

verwerende partij bovendien ten onrechte verzoeksters verblijf heeft ingetrokken op grond van de artikelen 

42quater §1, 6° Vw en artikel 44 van de Vreemdelingenwet, zodat de bestreden beslissing dient vernietigd 

te worden. 

 

2. 

Dat wanneer er een einde wordt gesteld aan het verblijfsrecht van een familielid van een burger van de 

unie, evenwel de bepalingen van de artikelen 42quater en 44 Vw. moeten worden toegepast. 

 

Meer bepaald moet volgens artikel 42quater, §1, laatste alinea Vw., bij de beslissing om een einde te 

stellen aan het verblijf van een familielid van een burger van de Unie, die zelf geen burger van de Unie is, 

rekening gehouden worden met de duur van het verblijf van de betrokkene in België, de leeftijd, 

gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, de sociale en culturele integratie in België en de 

mate waarin er binding zijn met het land van herkomst. 

 

Eenzelfde bepaling vindt men terug in artikel 44 §2 Vw. : “wanneer de minister of zijn gemachtigde 

overweegt een beslissing zoals bedoeld in paragraaf 1 te nemen, houdt hij rekening met de duur van het 

verblijf van de burger van de Unie of zijn familielid op het grondgebied van het Rijk, zijn leeftijd, 
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gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk en de 

mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong”. 

 

Door deze bepalingen aan de desbetreffende artikelen toe te voegen, heeft de wetgever duidelijk gemaakt 

dat het niet de bedoeling is om steeds de facto een einde te stellen aan het verblijfsrecht van het familielid 

van de Unieburger van zodra de bovenvermelde situatie zich voordoet. 

Verweerder laat evenwel na te motiveren waarom de beëindiging van het verblijfsrecht van verzoekster 

zich perse opdringt, temeer daar verweerder dienaangaande over een mogelijkheid beschikt en niet over 

een dwingende plicht. 

 

Dat verzoekster bovendien reeds sedert januari 2015 bij haar echtgenoot in België verblijft, zij een 

duurzame relatie hebben en nog steeds samenwonen, waaruit dan ook blijkt dat verzoekster een 

gezinsleven in België heeft. Dat verweerder hiermee evenwel geen enkele rekening heeft gehouden en 

zonder enige motivering waarom dit absoluut noodzakelijk was, het verblijfsrecht van verzoekster heeft 

ingetrokken. 

 

Dat de bestreden beslissing dan ook de artikelen 42quater, 44 en 62 Vw. schendt, evenals de artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991, nu verweerder nagelaten heeft waarom het verblijfsrecht van verzoekster 

perse diende te worden ingetrokken, niettegenstaande dit geen verplichting was voor verweerder. 

 

3. 

Dat de bestreden beslissing tevens de artikelen 42quater §1 en 44, §2 Vw. schendt, waarin bepaald wordt 

dat bij een beslissing om een einde te stellen aan het verblijf van een familielid van de burger, rekening 

moeten gehouden worden met de duur van het verblijf van de betrokkene in België, de leeftijd, 

gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, de sociale en culturele integratie in België en de 

mate waarin er binding zijn met het land van herkomst. 

 

Verweerder heeft wel bepaalde informatie opgevraagd aan verzoekster, doch maakt een onredelijke 

beoordeling van de door verzoekster verschafte gegevens. 

 

Voor wat betreft de economische situatie, dient vastgesteld te worden dat verzoekster bewijzen heeft 

voorgelegd van tewerkstelling sedert minstens juni 2016, wat aantoont dat zij haar economische belangen 

in België heeft en zij volledig financieel onafhankelijk is. 

 

Verwerende partij werpt dienaangaande op dat het feit dat verzoekster werkt, geen obstakel vormt om 

terug te keren naar het land van herkomst. Integendeel, dit zou aantonen dat het voor verzoekster 

makkelijk is om ook in het land van herkomst een job te vinden. 

 

Dat verweerder evenwel geen enkel bewijs voorlegt dat er in het land van verzoekster effectief jobs 

voorhanden zijn welke door verzoekster kunnen worden uitgevoerd 

 

Bovendien impliceert het feit dat verzoekster inmiddels meer dan een jaar aan het werk is – en dit in tijde 

van crisis en grote werkloosheid – dat zij goed geïntegreerd is en zij de Nederlandse taal goed beheerst. 

Bovendien beschikt verzoekster door haar tewerkstelling over collega’s, waardoor zij tevens over een 

sociale cirkel beschikt. 

 

Deze tewerkstelling draagt dan ook bij aan de sociale en culturele integratie van verzoekster. 

 

Daarnaast heeft verzoekster tevens aangetoond dat zij een inburgeringscursus volgde, evenals cursussen 

Nederlands. Verweerder doet deze aantoonbare bewijzen van integratie evenwel af als een verplichting, 

wat niet zou aantonen dat verzoekster op een bijzondere manier geïntegreerd zou zijn of grote moeite 

zou doen om geïntegreerd te geraken. 

 

Waar het volgen van een inburgeringscursus mogelijks een verplichting is in hoofde van verzoekster, is 

het aanhoudend volgen van Nederlandse lessen dit niet, zodat verzoekster wel degelijk heeft aangetoond 

inspanningen te leveren om zich te integreren. 

 

Daarenboven toont het feit dat verzoekster in tijden van economische crisis al meer dan een jaar werkt, 

aan dat zij geïntegreerd is en hiertoe ook inspanningen levert. Deze tewerkstelling is immers tevens een 

mogelijkheid om haar Nederlands bij te spijkeren en levert verzoekster tevens sociale contacten op. 
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Dat de bestreden beslissing dan ook kennelijk onredelijk en onevenredig is waar zij stelt dat deze stukken 

geen verder verblijf in België zouden rechtvaardigen. 

 

De economische, sociale en culturele verankering van verzoekster in België kan dan ook niet ontkend 

worden en zijn van groter belang dan haar belangen in Ghana, waar verzoekster nagenoeg niets of 

niemand meer heeft. Verweerder heeft dan ook een manifeste appreciatiefout gemaakt bij zijn motivatie 

om geen of onvoldoende rekening te willen houden met de economische, sociale en culturele verankering. 

 

Dat bij het uitoefenen van een discretionaire bevoegdheid het bestuur bovendien het redelijkheidsbeginsel 

in acht moet nemen en er geen kennelijke wanverhouding mag zijn tussen het bestuursoptreden en de 

feiten waarop de beslissing is gebaseerd. 

 

Dat dit in casu niet gebeurd is, nu de documenten betreffende de tewerkstelling van verzoekster enkel 

werden geapprecieerd in het kader van een economisch onderzoek, doch geen rekening werd gehouden 

met de sociale verankering welke een tewerkstelling uiteraard met zich meebrengt. 

Dat de bestreden beslissing dan ook het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel schendt. 

 

4. 

Dat verweerder pas op 6 juni 2017 een beslissing aangaande verzoeksters verblijfsrecht heeft genomen, 

terwijl het Hof van Beroep te Gent reeds een arrest heeft geveld op14 januari 2016. 

 

Dat uit het vertrouwensbeginsel volgt dat de door de overheid opgewekte gerechtvaardigde 

verwachtingen van de burger in de regel moeten worden gehonoreerd (Cass. 14 juni 1999, A.C., 1999, 

nr. 352; Cass. 17 mei 1999, A.C., 1999, nr. 285). 

 

Bij verzoekster was dan ook de gerechtvaardigde verwachting gewekt dat haar integratie en sociale 

verankering volstonden om haar verblijf in België te rechtvaardigen en haar verblijf niet zou worden 

ingetrokken. 

 

Dat de bestreden beslissing dan ook een schending inhoudt van het vertrouwensbeginsel.” 

 

Verzoekster meent dat ongeacht het negatief advies van het parket van Dendermonde en de uitspraken 

van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde en het hof van beroep te Gent tot weigering van 

erkenning van haar buitenlandse huwelijksakte, zij en haar echtgenoot niet omwille van verblijfsrechtelijke 

voordelen maar juist omwille van hun liefde voor elkaar in het huwelijk zijn getreden. Zij betwist dat het 

om een schijnhuwelijk zou gaan en is van oordeel dat dit blijkt uit het gegeven dat zij na anderhalf jaar 

nog steeds samenwonen ondanks het vele procederen. Zij meent dan ook nog steeds een gezinscel te 

vormen met haar echtgenoot en vindt dat de gemachtigde hiermee rekening had moeten houden. Zij vindt 

in de bestreden beslissing die een einde stelt aan het verblijf van meer dan drie maanden echter geen 

enkele motivering in verband met de samenwoonst met haar voorgehouden echtgenoot terug. Gezien zij 

meent geen schijnhuwelijk te hebben gesloten, meent zij ook dat de gemachtigde onjuist geoordeeld heeft 

dat zij haar verblijfsrecht heeft bekomen door middel van valse of misleidende informatie en haar 

verblijfsrecht op die grond niet had mogen worden ingetrokken.  

 
Verzoekster meent verder dat artikel 42quater, § 1, derde lid en artikel 44, § 2 van de Vreemdelingenwet 

niet bepalen dat de facto een einde moet worden gesteld aan het verblijfsrecht. Zij zou  in de bestreden 

beslissing die een einde stelt aan het verblijf van meer dan drie maanden geen motivering lezen waarom 

de beëindiging van verzoeksters verblijf zich in casu opdringt, ongeacht haar gezinsleven. Zij stelt dat de 

gemachtigde wel informatie heeft opgevraagd in het kader van zijn onderzoek maar op basis daarvan een 

onredelijke beoordeling heeft gemaakt. Zij is van oordeel dat uit de bewijzen die zij heeft voorgelegd van 

tewerkstelling niet alleen haar financiële onafhankelijkheid blijkt maar ook dat haar economische belangen 

in België liggen, dat zij goed geïntegreerd is en dat zij over een sociale cirkel beschikt in België. Zij meent 

dat haar economische en sociale belangen zich dan ook in België bevinden en niet in Ghana waar zij 

nagenoeg niets of niemand meer zou hebben. De gemachtigde zou dan ook een manifeste appreciatiefout 

gemaakt hebben door geen of niet voldoende rekening te houden met haar economische, sociale en 

culturele verankering en de gemachtigde zou ook de redelijkheids- en de zorgvuldigheidsplicht hebben 

geschonden door enkel rekening te houden met haar werk vanuit een economisch oogpunt en niet vanuit 

sociaal oogpunt. Tenslotte meent zij nog in haar eerste middel dat de gemachtigde het 

vertrouwensbeginsel heeft geschonden door zijn beslissing te nemen op 6 juni 2017 terwijl het arrest van 

het hof van beroep te Gent dateert van 14 januari 2016 en bij verzoekster ondertussen de 
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gerechtvaardigde verwachting zou gewekt zijn dat haar integratie en sociale verankering volstonden om 

haar verblijf in België te rechtvaardigen en dat haar verblijf niet zou worden ingetrokken. 

 
Betreffende de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel, merkt de Raad op dat het 

redelijkheidsbeginsel de Raad niet toestaat het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat 

oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 

82.301).  

 
Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat aan de overheid de verplichting wordt opgelegd 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 beginsel impliceert dat de overheid 

met alle dienstige stukken rekening moet houden. 

 
Het vertrouwensbeginsel is een beginsel van behoorlijk bestuur dat moet vermijden dat de rechtmatige 

verwachtingen welke de burger uit het bestuursoptreden put, te kort worden gedaan. Dit houdt in dat de 

burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid of op toezeggingen of beloften 

die de overheid in een concreet geval heeft gedaan.” (RvS 22 maart 2004, 129.541). 

 
Artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 

bepaalt dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. In dezelfde zin bepaalt artikel 

62 van de Vreemdelingenwet dat de administratieve beslissingen met redenen moeten worden omkleed. 

Zoals verzoekster aangeeft, impliceert dit dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht de redenen in 

rechte en in feite moet weergeven op grond waarvan de beslissing werd genomen, zodat de bestuurde 

kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt.  

 
De bestreden beslissing geeft duidelijk de redenen aan op grond waarvan de beslissing is genomen.  

 
Zo wordt gemotiveerd dat er een einde moet gesteld worden aan het verblijf van verzoekster 

overeenkomstig artikel 42quater, § 1, 6° van de Vreemdelingenwet omdat uit verder onderzoek blijkt dat 

betrokkene onder valse voorwendsels het verblijfsrecht als familielid van een Belg bekomen heeft. De 

gemachtigde wijst erop dat het redelijk is aan te nemen dat het huwelijk werd aangegaan louter om er een 

verblijfsrechtelijk voordeel uit te halen gelet op de informatie die voor handen is, met name dat het parket 

een negatief advies heeft gegeven in verband met de erkenning van de buitenlandse huwelijksakte en dat 

ook de rechtbank van eerste aanleg van Dendermonde en het hof van beroep van Gent in die zin uitspraak 

hebben gedaan. De gemachtigde motiveert verder dat nu het huwelijk niet werd aangegaan om een 

duurzame levensgemeenschap te stichten en dit huwelijk van doorslaggevend belang was om het 

verblijfsrecht toe te kennen, het verblijfsrecht beëindigd moet worden. De gemachtigde heeft dan ook heel 

duidelijk aangegeven waarom hij van mening was dat het verblijf van verzoekster beëindigd kon worden.  

 
Een schending van artikel 2 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 of van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet wordt geenszins aangetoond.  

 
Artikel 3 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de motivering in de akte de juridische 

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

afdoende dient te zijn. Het begrip ‘afdoende’ impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; 

RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De motivering moet in dit opzicht dus draagkrachtig zijn, hetgeen wil 

zeggen dat de motivering voldoende duidelijk, juist, niet tegenstrijdig, pertinent, concreet, precies en 

volledig moet zijn (RvS 31 augustus 2009, nr. 195.654).  

 
Het afdoende karakter van de uitdrukkelijke motivering en de schending van de hoger genoemde 

beginselen moeten worden beoordeeld door de toetsing van de uitgedrukte motieven aan de gegevens 

van het dossier en aan de toepasselijke wetsbepalingen, in casu de artikelen 42quater en 44 van de 

Vreemdelingenwet.  

 
Artikel 42quater, § 1, 6° van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1. In de volgende gevallen kan er door de minister of zijn gemachtigde [2 binnen vijf jaar]2 na de 

erkenning van hun recht op verblijf een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht van de familieleden 

van een burger van de Unie die zelf geen burger van de Unie zijn en die verblijven in de hoedanigheid 

van familielid van de burger van de Unie :  
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1° er wordt een einde gesteld aan het verblijfsrecht van de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd 

hebben;  

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

3° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, overlijdt;  

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

geregistreerd partnerschap dat aangegaan werd, zoals bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, 

wordt beëindigd, of er is geen gezamenlijke vestiging meer;  

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

onredelijke belasting voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk;  

6° de minister of zijn gemachtigde trekt het verblijf van de begeleide of vervoegde burger van de Unie 

overeenkomstig artikel 44 in. 

[…]” 

 

Artikel 44 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1. De minister of zijn gemachtigde kan het verblijf van de burgers van de Unie en hun familieleden 

intrekken en hun het bevel geven het grondgebied te verlaten wanneer zij valse of misleidende informatie 

of valse of vervalste documenten hebben gebruikt, of fraude hebben gepleegd of andere onwettige 

middelen hebben gebruikt, die hebben bijgedragen tot het verkrijgen van het verblijf.  

§ 2. Wanneer de minister of zijn gemachtigde overweegt een beslissing zoals bedoeld in paragraaf 1 te 

nemen, houdt hij rekening met de duur van het verblijf van de burger van de Unie of zijn familielid op het 

grondgebied van het Rijk, zijn 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 gemachtigde heeft op correcte feitelijke gronden en niet kennelijk onredelijk geoordeeld dat, gelet op 

het ongunstig advies van de procureur des Konings inzake de erkenning van de buitenlandse 

huwelijksakte, alsook het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Dendermonde en het arrest van 

het hof van beroep te Gent, verzoekster haar verblijfsrecht heeft bekomen door valse of misleidende 

informatie te verstrekken omdat de huwelijksakte van doorslaggevend belang was om het verblijfsrecht te 

erkennen. Door deze gegevens niet te ontkennen en in haar verzoekschrift louter te beweren dat zij en 

haar voorgehouden echtgenoot nog steeds samenwonen, kan zij deze motivering van de gemachtigde 

niet weerleggen.  Het heeft thans geen enkele zin om het gestelde door de rechtbank van eerste aanleg 

van 16 oktober 2012 en bevestigd door het arrest van het hof van beroep te Gent in zijn arrest van 14 

januari 2016 nog in vraag te stellen voor de Raad en nog steeds te betwisten dat het een schijnhuwelijk 

betreft. Het arrest van het hof van beroep heeft immers conform artikel 28 Ger. W. kracht van gewijsde 

wat een wettelijk vermoeden van waarheid van de rechterlijke beslissing inhoudt, die niet meer met de 

gewone rechtsmiddelen kan worden bestreden. Dit vermoeden belet dat wat hof van beroep heeft beslist 

nog in vraag kan worden gesteld door dezelfde of een andere gerechtelijke instantie, door een 

administratieve overheid of door de partijen in het geding. In tegenstelling tot een beslissing met gezag 

van gewijsde waartegen nog de gewone rechtsmiddelen (verzet, beroep) kunnen ingeroepen worden, 

kunnen tegen een beslissing met kracht van gewijsde nog slechts buitengewone rechtsmiddelen (o.a. 

herziening, cassatie) aangewend worden (J. DUJARDIN en J. VANDE LANOTTE, Inleiding tot het publiek 

recht. Basisbegrippen, Brugge, die Keure, 1994, 149). In casu blijkt evenmin dat verzoekster in cassatie 

zou gegaan zijn tegen dit arrest van het hof van beroep, de cassatietermijn is verstreken, dus het arrest 

is definitief in het rechtsverkeer. Bijkomend is de Raad hoe dan ook niet bevoegd om zich uit te spreken 

over geschillen met betrekking tot de erkenning van de geldigheid van de buitenlandse akte, die expliciet 

wordt toegekend aan de rechtbank van eerste aanleg (art. 27 WIPR).  

 
Verzoekster verwijst meermaals naar haar samenwoning met haar voorgehouden echtgenoot en meent 

dat hierover gemotiveerd had moeten worden. Gelet op het gegeven dat een gezamenlijke verblijfplaats 

op zich nog geen oprechte en effectief beleefde partnerrelatie aantoont en gelet ook op het supra reeds 

vermelde arrest , is het  niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde om in casu dit gegeven niet te 

hebben beschouwd als dermate zwaarwichtig dat alsnog van een oprechte duurzame 

levensgemeenschap zou moeten gesproken worden. Het hof van beroep heeft dienaangaande immers 

gesteld: “uit de vaststellingen gedaan door de wijkinspecteur kan enkel worden afgeleid dat de appellante 

(verzoekster) en haar zoon wonen op het adres van de appellant (referentiepersoon). Uit die vaststellingen 

kan evenwel geenszins worden afgeleid dat de appellanten een duurzame relatie beogen aan te gaan 

binnen het instituut van het huwelijk.” Bovendien blijkt eveneens uit het arrest van het hof van beroep dat 

verzoekster reeds huwde met de referentiepersoon op 22 januari 2010 en zij en de referentiepersoon 

elkaar niet meer ontmoet hebben tot juli 2014.  
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Verzoekster wijst verder op artikel 42quater, § 1, derde lid en artikel 44, § 2 van de Vreemdelingenwet en 

meent dat de gemachtigde in het licht van deze artikelen niet voldoende motiveert waarom een 

beëindiging van haar verblijf zich in casu per se opdringt. Uit de bestreden beslissing die een einde stelt 

aan het recht op verblijf blijkt dat de gemachtigde met alle door verzoekster ingediende stukken rekening 

hield. Hij gaf aan dat uit de loonbrieven, de verklaring van de werkgever en de overeenkomsten uit 

uitzendarbeid van verzoekster bleek dat het voor haar geen probleem zal vormen om in haar herkomstland 

tewerkstelling te vinden en dit element dan ook geen obstakel vormt om terug te keren. Uit de voorgelegde 

brief “integratie en inburgering”, de deelcertificaten Nederlands voor anderstaligen en de 

inschrijvingsformulieren leidt de gemachtigde niet af dat verzoekster op een bijzondere manier 

geïntegreerd is of grote moeite doet om geïntegreerd te geraken gezien deze lessen verplicht zijn. Hij 

wijst er nog op dat de duur van het verblijf een terugkeer niet in de weg staat gezien deze relatief kort is 

in vergelijking met de periode die verzoekster in haar land van herkomst heeft doorgebracht. Ook haar 

leeftijd acht de gemachtigde niet van die aard dat het een terugkeer naar het herkomstland verhindert en 

de gezinssituatie spreekt voor zich nu het huwelijk louter gericht was op het verkrijgen van een 

verblijfsrechtelijk voordeel. Tot slot onderstreept de gemachtigde dat alle eventuele verworven belangen, 

zowel economisch, sociaal als cultureel, werden opgebouwd onder valse voorwendselen. Deze motieven 

komen de Raad niet kennelijk onredelijk voor. Door aan te geven dat zij deze gegevens op een andere 

manier beoordeelt dan de gemachtigde, toont verzoekster ook niet aan dat de bevindingen van de 

gemachtigde onjuist of kennelijk onredelijk zijn. Verder kan in het licht van de aangehaalde beginselen 

van behoorlijk bestuur van de gemachtigde geenszins verwacht worden dat hij zou moeten “bewijzen” dat 

er in het herkomstland effectief jobs voorhanden zijn. Het feit dat verzoekster door haar tewerkstelling in 

tijden van economische crisis collega’s heeft en dus een “sociale kring”, kan ook bezwaarlijk als een reden 

worden gezien waarom de gemachtigde in casu redelijkerwijs had moeten afzien van de beëindiging van 

het verblijfsrecht. Zoals de gemachtigde stelt, kan verzoekster in Ghana een job vinden en bijgevolg 

collega’s. De bewering dat verzoekster in Ghana “niets of niemand meer heeft”, komt niet geloofwaardig 

over, nu de gemachtigde met rede heeft gewezen op het feit dat verzoekster jarenlang in Ghana heeft 

gewoond en als volwassene het land heeft verlaten. Waar verzoekster nog wijst op haar aanhoudende 

inspanningen om Nederlands te leren, blijkt alvast wederom uit het arrest van het hof van beroep dat zij 

ter zitting van 22 oktober 2015 de Nederlandse taal niet machtig was om verder in persoon door het hof 

te worden bevraagd, zonder bijstand van een tolk. Verzoekster heeft weliswaar nadien nog bijkomende 

inspanningen geleverd Nederlands te leren, maar de Raad neemt niet aan dat een eventuele kennis van 

het Nederlands de gemachtigde redelijkerwijs had moeten bewegen tot een andere beslissing. 

 
Verzoekster toont met haar betoog niet aan dat de gemachtigde met enig dienstig element geen rekening 

heeft gehouden of dat de gemachtigde de voorgelegde stukken op een onredelijke wijze heeft 

geïnterpreteerd. De Raad kan geenszins een wanverhouding vaststellen tussen de bestreden beslissing 

en de feiten waarop de beslissing is gebaseerd. 

 
Verzoekster toont niet aan dat de gemachtigde in het licht van artikel 42quater en artikel 44 van de 

Vreemdelingenwet niet afdoende gemotiveerd heeft. Een schending van artikel 3 van de voormelde wet 

van 29 juli 1991, van de motiveringsplicht, van het redelijkheidsbeginsel of van de zorgvuldigheidsplicht 

wordt niet aangetoond. Zij maakt ook geen manifeste beoordelingsfout aannemelijk. 

 
Het loutere feit dat de bestreden beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie 

maanden pas werd genomen op 6 juni 2017, hetzij meer dan een jaar nadat ook het hof van beroep te 

Gent de erkenning van de buitenlandse huwelijksakte weigerde, vormt in casu geen schending van het 

vertrouwensbeginsel. De Raad wijst erop dat op grond van artikel 42quater van de Vreemdelingenwet het 

verblijfsrecht immers kan worden beëindigd binnen een periode van vijf jaar volgend op de erkenning 

ervan. In casu was dit het geval, nu verzoekster pas eind januari 2016 een verblijfskaart als familielid van 

een Belg had gekregen. Voor het verstrijken van deze periode van vijf jaar kon verzoekster er dan ook 

niet rechtmatig op vertrouwen dat het onderzoek naar haar verblijfsrecht door de gemachtigde was 

afgesloten en dat zij haar verblijfsrecht kon behouden, te meer daar de gemachtigde geen enkele concrete 

toezegging of belofte aan verzoekster heeft gedaan, zodat de gemachtigde thans niet kan worden 

verweten dergelijk rechtmatig vertrouwen te hebben beschaamd. De Raad stelt zich bovendien ernstige 

vragen bij het geoorloofd belang dat verzoekster kan hebben bij het opwerpen van een schending van het 

vertrouwensbeginsel, nu in casu een zeer manifest geval van schijnhuwelijk door het hof van beroep werd 

vastgesteld.  

 
In zoverre verzoekster ten slotte de schending aanvoert van het rechtszekerheidsbeginsel, laat 

verzoekster na uiteen te zetten op welke manier dit beginsel door de bestreden beslissingen wordt 

geschonden. Dit onderdeel van het middel is bijgevolg onontvankelijk.  
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Het eerste middel is deels onontvankelijk, deels ongegrond. 

 

In een tweede middel voert verzoekster een schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna verkort het EVRM).  

 

Zij verstrekt de volgende toelichting: 

 

“1. 

Dat de echtgenoot van verzoekster de Belgische nationaliteit heeft en in België zijn leven heeft 

opgebouwd, zodat het voor hem onmogelijk is terug te keren met verzoekster naar haar land van 

herkomst. Bovendien heeft verzoekster verscheidene kinderen welke in België verblijven, zodat hij deze 

onmogelijk kan achterlaten. 

 

Dat verzoekster met haar echtgenoot gehuwd is te Ghana en sedert januari 2015 ononderbroken bij hem 

in België verblijft en een duurzame levensgemeenschap met hem heeft uitgebouwd. 

 

Dat conform artikel 8 EVRM eenieder recht heeft op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, 

zijn huis en zijn briefwisseling. 

 

Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht 

dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's 

lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de 

openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 

zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

 

Het recht op een gezins- en privéleven, dat geput kan worden uit artikel 8 van het EVRM sluit niet uit dat 

de overheid, gelet op het tweede lid van artikel 8 van het EVRM, zich in het gezins- en privéleven mengt 

op voorwaarde dat dit gebeurt via een maatregel die voorzien is bij de wet, dat de inmenging noodzakelijk 

is in een democratische samenleving en dat een legitiem doel wordt nagestreefd. 

Dat volgens artikel 8 EVRM de bestreden maatregel noodzakelijk is op voorwaarde dat deze pertinent en 

proportioneel is. 

 

2. 

Dat wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en familieleven wordt aangevoerd, 

in de eerste plaats moet nagekeken worden of er een familieleven bestaat in de zin van het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de mens, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd 

door de bestreden beslissing. 

Dat artikel 8 EVRM noch begrip ‘familie- en gezinsleven’, noch het begrip privéleven definieert. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. 

 

Dat wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, vooreerst moet worden nagegaan of er 

sprake is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band 

tussen deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland, §150). 

Dat overeenkomstig de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens het begrip 

privéleven een brede term is en het mogelijk is, noch noodzakelijk om er een exhaustieve definitie van te 

geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, §29). De beoordeling of er sprake kan zijn van een 

familie- en gezinsleven of van een privéleven of van beiden, is dan ook een feitenkwestie. 

Verzoekster en haar echtgenoot vormen nagenoeg ononderbroken een gezin en wonen reeds effectief 

jarenlang samen, zodat er aangenomen kan worden dat verzoekster een gezinsleven in België heeft. 

 

3. 

Dat de volgende vraag die zich stelt is of er sprake is van een inmenging in het privé- en/of familieleven. 

Aangezien een beslissing tot intrekking wordt genomen, wordt het verblijfsrecht geacht nooit te hebben 

bestaan en dient een eventuele schending van artikel 8 EVRM beoordeeld te worden aan de hand van 

het feit of er voor de overheid een positieve verplichting bestaat om het recht op het privé- en/of familie- 

en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen. 
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Dit geschiedt aan de hand van een ‘fair balance’-toets. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt 

dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van artikel 8 EVRM (EHRM 17 

oktober 1986 Rees/The United Kingdom, §37). 

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt dat bij de belangenafweging 

in het kader van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op eerbiediging van het privé- en 

gezinsleven een "fair balance" (billijke afweging) moet worden gevonden tussen het belang van de 

vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het 

voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds. 

Hoewel artikel 8 van het EVRM geen uitdrukkelijke procedurele waarborgen bevat, stelt het EHRM dat de 

besluitvormingsprocedure die leidt tot maatregelen die een inmenging uitmaken op het privé- en 

gezinsleven, billijk moet verlopen en op passende wijze rekening moet houden met de belangen die door 

artikel 8 van het EVRM worden gevrijwaard. Dit geldt zowel voor situaties van een weigering van 

voortgezet verblijf (EHRM 11 juli 2000, nr. 29192/95, Ciliz v. Nederland, par. 66) als voor situaties van 

een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 juli 2014, nr. 52701/09, Mungenzi v. Frankrijk, par. 46; EHMR 

10 juli 2014, nr; 2260/10, Tanda-Muzinga v. Frankrijk, par. 68). 

 

Dat uit de betreden beslissing geenszins blijkt dat alle feiten en omstandigheden door verweerder in 

overweging werden genomen, zodat er na een belangenafweging sprake is van een schending van artikel 

8 EVRM door de bestreden beslissing. 

 

Immers, verzoekster en haar echtgenoot wonen al meer dan anderhalf jaar ononderbroken samen en 

verzoekster heeft aangetoond in België sociaal, economisch en cultureel geïntegreerd te zijn. 

 

De bestreden beslissing is dan ook disproportioneel en het beoogde doel is geenszins evenredig met de 

nadelen welke de beslissing voor verzoekster en haar echtgenoot teweegbrengt. 

 

Bovendien houdt de bestreden beslissing geen enkele proportionaliteitstoets in het licht van artikel 8 

EVRM in en laat de motivering van de bestreden beslissing nergens toe vast te stellen of aan de 

proportionaliteitstoets werd voldaan, zodat er in casu sprake is van een schending van artikel 8 EVRM. 

Dat de bestreden beslissing dan ook een schending inhoudt van artikel 8 EVRM. 

 

4. 

Tenslotte werd door de bestreden beslissing niet aangetoond dat de noodzaak van de inmenging in het 

gezinsleven gerechtvaardigd wordt door een dwingende maatschappelijke behoefte en proportioneel is 

met het nagestreefde doel. 

 

Staten beschikken immers over een zekere beoordelingsmarge wat betreft de noodzaak van de inmenging 

(EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 113; EHRM 18 oktober 2006, Üner/Nederland (GK), § 

54; EHRM 2 april 2015, nr. 27945/10, Sarközi en Mahran v. Oostenrijk, par. 62; EHRM 19 februari 1998, 

nr. 26102/95, Dalia v. Frankrijk, par. 52). 

 

Vanuit dit laatste standpunt is het de taak van het bestuur om te bewijzen dat het de bekommernis had 

om een juist evenwicht te bereiken tussen het beoogde doel en de ernst van de inbreuk op het recht op 

respect voor het gezinsleven (EHRM 19 februari 1998, Dalia/Frankrijk, § 52; EHRM 9 oktober 2003, 

Slivenko/Letland (GK), § 113; EHRM 18 oktober 2006, Üner/Nederland (GK), § 54; EHRM 2 april 2015, 

Sarközi en Mahran/Oostenrijk, § 62). 

 

Een belangenafweging veronderstelt dat alle relevante elementen, en dus ook deze die betrekking hebben 

op het gezinsleven van verzoekster, in de weegschaal worden gelegd. Het is pas op het ogenblik dat een 

beslissing voortvloeit uit de weging van alle factoren dat zal kunnen worden uitgemaakt of zij al dan niet 

kennelijk onredelijk is (RvV, 29 april 2016, nr. 166.924). 

 

De bestreden beslissing, noch het administratief dossier geeft er geen blijk van dat op het ogenblik van 

het nemen van de bestreden beslissing rekening werd gehouden met het gezinsleven van verzoekster 

waarvan de verwerende partij kennis had op het moment van het nemen van de bestreden beslissing. 

Aldus blijkt niet dat de verwerende partij bij het nemen van de bestreden beslissing is overgegaan tot de 

belangenafweging, in casu de proportionaliteitstoets, die zij behoorde te doen in het licht van artikel 8 van 

het EVRM, een belangenafweging waartoe de Raad niet zelf kan overgaan zonder zich in de plaats van 

het bestuur te stellen (cf. RvS 26 juni 2014, nr. 227.900; RvV, 29 april 2016, nr. 166.924). 
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Dat de bestreden beslissing dan ook een schending inhoudt van artikel 8 EVRM en bijgevolg dient 

vernietigd te worden. 

 

Aangezien de bestreden beslissing het resultaat is van een kennelijk onredelijk handelen, waarbij het 

voordeel dat verweerder uit de bestreden beslissing put, buiten elke redelijke staat tot het nadeel dat 

verzoekster (en hierdoor ook haar Belgische echtgenoot) erdoor ondergaat, is deze onrechtmatig en houdt 

deze een schending in van artikel 8 EVRM.” 

 
Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt:  

 
“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover 

bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale 

veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”  

 

Verzoekster verwijst naar haar gezinsleven met haar echtgenoot T.A., ze is van oordeel dat ze wel degelijk 

een gezinsleven leidt met hem nu zij reeds anderhalf jaar ononderbroken samenwonen en zij aangetoond 

heeft in België sociaal, economisch en cultureel geïntegreerd te zijn. Zij geeft een uitgebreide theoretische 

uiteenzetting over artikel 8 van het EVRM en meent dat de gemachtigde niet zou zijn overgegaan tot een 

afdoende belangenafweging en de bestreden beslissingen zouden volgens haar disproportioneel zijn. 

Verzoekster licht toe waarom zij van oordeel is dat er sprake is van een onevenwicht. Zij wijst er nog op 

dat zij verscheidene kinderen heeft in België en zij deze onmogelijk kan achterlaten.  

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van de 

overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil of 

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben.  

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt dat bij de belangenafweging 

in het kader van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op eerbiediging van het privé- en 

gezinsleven een "fair balance" moet worden gevonden tussen het belang van de vreemdeling en diens 

familie enerzijds en het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een 

migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle voor die 

belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden betrokken.  

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad 

na of de gemachtigde alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft betrokken.  

 

Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats te 

stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren maar gaat hij na of het bestuur niet op kennelijk onredelijke wijze of in strijd met de voorhanden 

zijnde feitelijke gegeven van de zaak tot de bestreden beslissing is gekomen (RvS 26 januari 2016, nr. 

233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900).  

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en gezinsleven, veronderstelt het bestaan van 

een privé- en gezinsleven, dat beschermingswaardig is onder artikel 8 van het EVRM. Dit privé- en 

gezinsleven dient te bestaan op het moment van de bestreden beslissing.  

 

De Raad kijkt in eerste instantie na of de verzoekende partij een beschermingswaardig privé- en 

gezinsleven aanvoert in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een inbreuk werd gepleegd 

op het recht op respect voor het privé- en gezinsleven door het nemen van de bestreden beslissingen.  

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip 'familie- en gezinsleven', noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet sprake is van een familie- of gezinsleven is in wezen een 
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feitenkwestie die afhankelijk is van de aanwezigheid van effectief beleefde hechte persoonlijke banden 

(EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 

93). Het EHRM benadrukt dat het begrip ‘privéleven’ een ruime term is en dat het mogelijk, noch 

noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, 

Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 27 augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 153). De beoordeling of er 

sprake kan zijn van een privéleven, is eveneens een feitenkwestie.  

 

De Raad stelt vast dat in de eerste bestreden beslissing, die samen met het bevel om het grondgebied te 

verlaten aan verzoekster ter kennis werd gebracht en die zich in hetzelfde document bevindt, zodat 

verzoekster kennis heeft van de motieven van beide bestreden beslissingen, een motivering wordt 

gegeven aangaande het voorgehouden gezinsleven van verzoekster, met name dat de procureur des 

Konings van Dendermonde een negatief advies heeft verleend omtrent de erkenning van het huwelijk en 

ook de rechtbank van eerste aanleg van Dendermonde en het hof van beroep van Gent weigerden de 

rechtsgeldigheid van de huwelijksakte te erkennen waardoor geen toepassing kan gemaakt worden van 

artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. Ook in het bestreden bevel zelf wijst de gemachtigde op het 

gegeven dat uit onderzoek blijkt dat verzoeksters huwelijk afgesloten werd louter met het oog op een 

verblijfsrechtelijk voordeel. 

 

Uit de motieven blijkt bijgevolg dat de gemachtigde het bestaan van een beschermingswaardig 

gezinsleven geenszins aanvaardt.  

 

Immers, de bovengenoemde beslissingen raken aan de kern van wat als een beschermingswaardig 

gezinsleven wordt beschouwd in de zin van artikel 8 van het EVRM, met name een stabiele en oprechte  

relatie tussen partners. Het EHRM beschouwt een huwelijk dat als wettelijk en oprecht wordt beschouwd 

als een beschermingswaardig gezinsleven dat valt binnen de werkingssfeer van artikel 8 van het EVRM 

(‘lawful and genuine marriage’, zie EHRM 28 mei 1985, nrs. 9214/80, 9473/81 en 9474/81, Abdulaziz, 

Cabales en Balkandali v. Verenigd Koninkrijk, § 62). In casu is dat geenszins het geval. 

 

Het gegeven dat verzoekster samenwoont met haar voorgehouden echtgenoot doet geen afbreuk aan het 

feit dat er geen beschermingswaardig gezinsleven is. Zoals supra reeds gesteld, toont een gezamenlijke 

verblijfplaats op zich nog geen oprechte en effectief beleefde partnerrelatie in de zin van artikel 8 van het 

EVRM aan, zodat het niet kennelijk onredelijk is dat de gemachtigde dit gegeven niet heeft beschouwd 

als dermate zwaarwichtig dat toch zou kunnen afgezien worden van het door het hof van beroep 

vastgestelde schijnhuwelijk tussen verzoekster en de referentiepersoon. Er is thans geenszins sprake van 

een beschermingswaardig gezinsleven tussen verzoekster en de referentiepersoon. 

 

Waar verzoekster nog stelt dat nergens uit blijkt dat de gemachtigde een correct evenwicht probeerde te 

vinden tussen het beoogde doel en de ernst van de inmenging noch dat hij een belangenafweging deed, 

merkt de Raad op dat wanneer door het hof van beroep wordt vastgesteld dat de intentie van verzoekster 

en de referentiepersoon, of minstens van een van hen, kennelijk niet gericht is op het tot stand brengen 

van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel 

dat is verbonden aan de staat van gehuwde, de gemachtigde dan ook geenszins diende over te gaan tot 

enige belangenafweging of proportionaliteitstoets over een inmenging in dit (in casu niet bestaande) 

beschermingswaardig gezinsleven .  

 

Waar verzoekster nog verkondigt dat zij verscheidene kinderen heeft, blijkt uit het administratief dossier 

dat een meerderjarige zoon van verzoekster zich in België bevindt op hetzelfde adres als verzoekster en 

haar vermeende echtgenoot. Echter, er blijkt eveneens dat deze meerderjarige zoon ook een verblijfsrecht 

beoogt in functie van de vermeende stiefvader. Er blijkt echter in het geheel niet dat deze zoon verzoekster 

niet terug kan vergezellen naar Ghana. Enige beschermingswaardige band met de referentiepersoon blijkt 

op geen enkele wijze. Voor zover verzoekster ook zou doelen op de kinderen van haar voorgehouden 

echtgenoot, wijst de Raad er vooreerst op dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens slechts in 

zeer uitzonderlijke gevallen een gezinsleven aanvaardt wanneer er geen bloedband of andere 

verwantschapsband bestaat tussen minderjarige kinderen en een derde, met name in de situatie waar er 

sprake is van een de facto gezinsrelatie tussen een minderjarig kind en een zorgdragende volwassene, 

die geen bloedverwant is (EHRM 22 april 1997, X., Y. en Z./Verenigd Koninkrijk (GK), § 37; EHRM 12 juli 

2001, K. en T./Finland (GK), § 150). Nergens uit de stukken van het dossier of uit de stukken gevoegd 

aan het verzoekschrift blijkt dat de verzoekster een bloed- of aanverwantschapsband heeft met de 

kinderen van haar voorgehouden echtgenoot. Door enkel te vermelden dat haar partner kinderen heeft 

zonder hier verder op in te gaan of aan te geven dat zij voor hen zorgt of dat de kinderen zelfs bij hen 

inwonen, toont verzoekster niet aan dat zij een zorgdragende volwassene voor de kinderen van haar 



  

 

 

RvV  X - Pagina 15 

vermeende echtgenoot is, en dat hiermee rekening diende te worden gehouden. Ten overvloede weze 

toch opgemerkt dat uit het administratief dossier blijkt dat toen verzoekster en de referentiepersoon tijdens 

het onderzoek naar het schijnhuwelijk werden ondervraagd over elkaars eventuele eerdere huwelijken en 

kinderen, de referentiepersoon niet wist dat verzoekster reeds eerder gehuwd was en twee kinderen had. 

Omgekeerd dacht verzoekster dat haar vermeende echtgenoot drie kinderen had, terwijl het er in 

werkelijkheid 10 waren. 

 

Er is in casu ook niet in het licht van de verwijzing naar kinderen een beschermingswaardig gezinsleven 

aangetoond, bijgevolg diende de gemachtigde ook dienaangaande niet over te gaan tot een 

belangenafweging of proportionaliteitstoets.  

 

Wat betreft het aangehaalde privéleven, met name het sociaal, economisch en cultureel geïntegreerd zijn, 

bleek reeds uit de bespreking van het eerste middel dat de gemachtigde in het licht van het socio-

economisch onderzoek tot een redelijke en zorgvuldige afweging was gekomen. Bijgevolg kan de Raad 

volstaan met een verwijzing naar het eerste middel. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM blijkt geenszins. 

 

Het tweede middel is ongegrond.  

 

In een derde middel gericht tegen het bevel om het grondgebied te verlaten voert verzoekster tenslotte 

een schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, van artikel 54 van het koninklijk 

besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort het Vreemdelingenbesluit) en van de artikelen 62 en 74/13 

van de Vreemdelingenwet. 

 

Zij zet in haar verzoekschrift het volgende uiteen: 

 

“III. Derde middel : Schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, schending van artikel 

54 van het KB van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 

en de verwijdering van vreemdelingen. Schending van de artikelen 62 en 74/13 van de Wet van 15 

december 1980. 

 

1. 

Dat de bestreden beslissing tevens het bevel inhoudt om het grondgebied te verlaten binnen een termijn 

van 30 dagen op basis van artikel 7, 1, 2° van de wet van 15 december 1980, nl. legaal verblijf verstreken. 

 

Dienaangaande wordt gemotiveerd dat rekening werd gehouden met artikel 74/13 Vw., doch er in casu 

geen gemeenschappelijke kinderen zijn en verzoekster geen medische problemen heeft. Bovendien zou 

het huwelijk enkel gericht zijn op het verkrijgen van verblijfsrechtelijk voordeel en uit fraude zouden geen 

rechten kunnen worden geput. 

 

Dat een dergelijke motivering dan ook geen enkele rekening houdt met het feit dat verzoekster en haar 

echtgenoot sedert haar aankomst in België eind 2015 ononderbroken samenwonen en zij wel degelijk 

een doelgebonden levensgemeenschap hebben uitgebouwd. 

 

Dat de bestreden beslissing dan ook een schending inhoudt van artikel 74/13 Vw. 

 

2. 

Conform artikel 54 van het KB van 8 oktober 1981 wordt de betrokkene, wanneer de minister of zijn 

gemachtigde een einde stelt aan het verblijf in toepassing van de artikelen 40ter, vierde lid, artikel 42bis, 

artikel 42ter, artikel 42quater of artikel 42septies van de Vw., hiervan in kennis gesteld door afgifte van 

een document overeenkomstig het model van bijlage 21, met zo nodig een bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

Hieruit blijkt dat in hoofde van verweerder een discretionaire en geen gebonden bevoegdheid bestaat. 

Verweerder heeft dan ook nagelaten het bevel om het grondgebied te verlaten genoegzaam te motiveren, 

hoewel de discretionaire bevoegdheid die voortvloeit uit artikel 54 van het KB dit voorziet. 

Voorheen heeft de Raad van State bij arrest dd. 19 juli 2012, nr. 220.340 het volgende geoordeeld : 
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“6.1. Het middel heeft betrekking op de vraag of de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid een 

gebonden bevoegdheid had om het aanvankelijk bestreden bevel om het grondgebied te verlaten te 

geven. De verzoekende partij stelt van wel, terwijl de verweerder in het bestreden arrest weergegeven 

standpunt bijtreedt dat het om een discretionaire bevoegdheid gaat. 

 

6.2. Artikel 52, §4, vijfde lid van het Vreemdelingenbesluit luidde op het ogenblik van de aanvankelijk 

bestreden beslissing als volgt : 

 

‘Indien de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf niet erkent, wordt het familielid van deze 

beslissing kennis gegeven door de afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 20 , 

dat desgevallend een bevel om het grondgebied te verlaten bevat. Het attest van immatriculatie wordt 

ingetrokken’. 

 

Anders dan de verzoekende partij voorhoudt, kan uit die bewoordingen geen verplichting worden afgeleid 

om een bevel om het grondgebied te verlaten te geven. Het woord ‘desgevallend’ wijst integendeel op 

een mogelijkheid en betekent juist niet dat in ieder geval een bevel zou moeten worden gegeven. 

 

De verzoekende partij verwijst nog naar het model van bijlage 20 bij het Vreemdelingenbesluit, dat als 

opschrift draagt “beslissing van weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten”. De verwijzing naar de voetnoot “de nodige vermeldingen doorhalen” staat 

onmiddellijk na dit opschrift en kan dus voor alle in bijlage 20 vermelde gevallen gelden. Uit die voetnoot 

kan alleszins niet worden afgeleid dat in de in artikel 52 §4, vijfde lid van het Vreemdelingenbesluit 

bedoelde gevallen steeds een bevel om het grondgebied te verlaten zou moeten worden gegeven. 

 

Ook de verwijzing naar artikel 54 van het Vreemdelingenbesluit, zoals het gold vóór de inwerkingtreding 

van het Koninklijk Besluit van 7 mei 2008 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit, is niet dienstig ter 

staving van de stelling van de verzoekende partij. Die bepaling betrof de EG-vreemdeling zelf en niet zijn 

familielid, zoals te dezen. Bovendien was artikel 45 van het Vreemdelingenbesluit op het ogenblik van de 

aanvankelijk bestreden beslissing reeds gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 7 mei 2008 en is die 

bepaling inmiddels zelfs opgeheven. 

 

De interpretatie die de verzoekende partij aan artikel 54 §4, vijfde lid van het Vreemdelingenbesluit geeft, 

is in strijd met de tekst van die bepaling zelf. 

 

6.3. Verder luidt artikel 7, eerste lid van de Vreemdelingenwet, waarop het bevel om het grondgebied te 

verlaten dat tot het bestreden arrest heeft geleid, was gesteund als volgt : 

 

“Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de Minister of 

zijn gemachtigde de vreemdeling die noch gemachtigd, noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, bevel geven het grondgebied vóór een bepaalde datum 

te verlaten : 1° wanneer hij in het Rijk verblijf zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

 

Met het gebruik van het woord “kan” in die bepaling wordt de mogelijkheid aan de bevoegde 

staatssecretaris gegeven om een bevel om het grondgebied te verlaten te geven, zonder dat er sprake is 

van een verplichting. Er mag overigens geen bevel worden gegeven wanneer dat in strijd met een aantal 

verdragsrechtelijke bepalingen zou zijn, zoals artikel 3 van het EVRM. Derhalve is er geen sprake van 

een gebonden bevoegdheid. De minister of zijn gemachtigde beslist naar luid van artikel 54 §4, vijfde lid, 

van het Vreemdelingebesluit om het recht op verblijf van het familielid van de burger van de Unie niet te 

erkennen en hij beslist “desgevallend” een bevel om het grondgebied te verlaten te geven. Zelfs los van 

het gebruik van het woord “desgevallend” kan artikel 54 §4, vijfde lid van het Vreemdelingebesluit als 

lagere norm geen gebonden karakter geven aan de in artikel 7, eerste lid van de Vreemdelingenwet 

vastgelegde bevoegdheid om een bevel om het grondgebied te verlaten te geven. Het enige middel is in 

die mate ongegrond. 

 

6.4. Uit het voorgaande volgt dat de Raad voor Vreemdelingebetwistingen niet op onwettige wijze heeft 

geoordeeld dat de formele motiveringsplicht met de aanvankelijk bestreden beslissing was geschonden 

omdat die beslissing geen motivering bevatte voor het geven van het bevel om het grondgebied te 

verlaten. Het enige middel is ook in die mate ongegrond”. 
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Dit arrest van de Raad van State kan naar analogie worden toegepast, nu net als het woord ‘desgevallend’ 

de woorden ‘zo nodig’ duiden op een mogelijkheid en niet dat in ieder geval een bevel moet worden 

afgeleverd. 

 

3. 

Bovendien heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in twee arresten van 25 april 2013 (nr. 101.637 

en nr. 101.636) het volgende geoordeeld : 

 

“Gelet op de gegeven discretionaire bevoegdheid om al dan niet een bevel om het grondgebied te verlaten 

te incorporeren in de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden, kwam het de 

verwerende partij in casu toe te preciseren waarom een bevel om het grondgebied te verlaten verstrekt 

wordt aan verzoeker, quod non. 

 

(…) De motivering van de bestreden beslissing heeft enkel betrekking op de weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden. Er kan niet in gelezen worden waarom verzoeker een bevel om het grondgebied 

te verlaten gegeven wordt. Uit het gegeven dat verzoeker niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden om 

een verblijfsrecht te verkrijgen, vloeit niet ipso facto voort dat hij om die reden alleen op illegale wijze in 

het Rijk verblijft. (…) De Raad kan alleen maar herhalen, ‘Wanneer de toepasselijke regelgeving aan het 

bestuur de vrijheid laat om al dan niet een beslissing te nemen, of de keuze laat tussen verschillende 

mogelijke beslissingen, is het bestuur verplicht zijn keuze te verantwoorden. Ook bij de invulling van vage 

normen, zal een uitgebreider motivering noodzakelijk zijn. De precieze, concrete motieven moeten 

uitdrukkelijk en nauwkeurig worden vermeld. Een discretionaire bevoegdheid ontslaat de overheid dus 

geenszins van de verplichting tot formele motivering, wel integendeel. In dat geval dringt de 

motiveringsplicht zich nog meer op als niet te verwaarlozen waarborg en zelfs de enige waarborg tegen 

willekeur’ (I. Opdebeek en A. Coolsaet, administratieve rechtsbibliotheek – algemene reeks, VII, formele 

motivering van bestuurshandelingen, Brugge, Die Keure, 1999, 149, nr. 185). 

 

Ten overvloede, indien aangenomen dient te worden dat de bestreden beslissing steunt op artikel 7, 

eerste lid van de Vreemdelingenwet, merkt de Raad op dat artikel 7, eerste lid van de Vreemdelingenwet 

niet alleen voorziet in gevallen waarin er sprake is van een gebonden bevoegdheid om een bevel om het 

grondgebied te verlaten af te leveren. 

 

(…) Het is niet aan de Raad om te speculeren of verzoeker in aanmerking komt voor de toepassing van 

een bepaling van artikel 7, eerste lid van de Vreemdelingenwet waarin er sprake is van een gebonden 

bevoegdheid, dan wel van een bepaling die gewag maakt van een discretionaire bevoegdheid. Het kwam 

de verwerende partij toe om dit duidelijk te preciseren in de bestreden beslissing zoals artikel 8 van de 

Vreemdelingenwet dit vereist, quod non. Zelfs indien de overheid een beslissing neemt op grond van een 

gebonden bevoegdheid wordt slechts aan de draagkrachtsvereiste voldaan door de juridische en feitelijke 

toestand te vermelden die de toepassing van de regel uitlokken (cf. RvS 1( februari 2010, nr. 200.807). 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht en van artikel 52,§4, vijfde lid van het 

Vreemdelingenbesluit wordt aangetoond. Het enig middel is in de aangegeven mate gegrond. Aangezien 

de bestreden beslissing één beslissing betreft met één motivering, dient zij in haar geheel te worden 

vernietigd (cf. RvS 28 juni 2010, nr. 205.924). Een eventuele gegrondheid van het overblijvende onderdeel 

van het middel kan geen aanleiding geven tot een ruimere nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

Derhalve wordt dit niet besproken”. 

 

De redenering die in deze twee arresten gevolgd wordt, kan naar analogie worden toegepast, zodat de 

vernietiging van de bestreden beslissing wegens schending van de formele motiveringsplicht, zich 

opdringt.” 

 

Verzoekster betoogt in essentie dat overeenkomstig artikel 54 van het koninklijk besluit van 8 oktober 

1981 aan de vreemdeling wiens recht op verblijf een einde werd gesteld "zo nodig" een bevel om het 

grondgebied te verlaten wordt gegeven. In essentie betoogt verzoekster dan ook dat de gemachtigde 

beschikte over een ruime discretionaire bevoegdheid, zodat deze omstandig diende te motiveren waarom 

er voor werd gekozen om in casu over te gaan tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

Verzoekster verwijst naar artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet alsook naar haar bewering dat zij reeds 

anderhalf jaar ononderbroken samenwoont met haar voorgehouden echtgenoot en zij een doelgebonden 

levensgemeenschap hebben uitgebouwd. 
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Verzoekster betoogt dat artikel 54 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 de minister of zijn 

gemachtigde bijgevolg niet verplicht om over te gaan tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Zij wijst ook op artikel 7 van de Vreemdelingenwet, dat bepaalt in welke gevallen een bevel om 

het grondgebied te verlaten "moet" worden afgegeven en in welke gevallen een bevel "kan" worden 

afgegeven en naar rechtspraak van de RvS en de Raad die er kort samengevat op wijzen dat een bevel 

formeel correct moet gemotiveerd zijn.  

 

In casu verwijst het bestreden bevel wel degelijk naar de toepasselijke wetsbepaling, met name naar 

artikel 7, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet, in welk geval de minister of zijn gemachtigde het bevel 

"moet" afgeven behoudens meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag. Verzoekster 

kan dan ook gevolgd worden in zoverre zij stelt dat er in casu geen sprake is van een  gebonden 

bevoegdheid maar zij gaat er met haar theoretisch betoog aan voorbij dat de gemachtigde wel degelijk is 

nagegaan of er eventuele redenen waren die het nemen van een bevel om het grondgebied te verlaten 

verhinderden. Uit de motivering van het bestreden bevel “Er is nergens sprake van gemeenschappelijke 

kinderen of medische problemen op naam van betrokkene. Zoals eerder aangehaald spreekt de 

gezinssituatie voor zich, het huwelijk was louter gericht op het verkrijgen van verblijfsrechtelijk voordeel 

en dus onder valse voorwendselen. Uit fraude kunnen geen rechten geput worden.” blijkt voldoende dat 

de gemachtigde in het licht van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet is nagegaan of de gezondheid, 

het gezin of het voorgehouden huwelijk het nemen van een bevel zouden kunnen verhinderen. 

Verzoekster weerlegt deze bevindingen niet, zoals blijkt uit de bespreking van de eerdere middelen. Zij 

toont dan ook niet aan zich in een gelijkaardige situatie als deze uit de door haar geciteerde arresten van 

de Raad en het arrest van de Raad van State te bevinden. Zij toont niet aan dat de gemachtigde niet 

afdoende gemotiveerd heeft waarom hij het nodig achtte een bevel om het grondgebied te verlaten te 

nemen. 

 

Een schending van de motiveringsplicht in het licht van artikel 54 van het koninklijk besluit van 8 oktober 

1981 wordt niet aangetoond. 

 

In de mate verzoekster verwijst naar artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet om nogmaals te benadrukken 

dat er geen rekening werd gehouden met het gegeven dat zij reeds anderhalf jaar met haar voorgehouden 

echtgenoot samenwoont, kan nog worden verwezen naar de bespreking supra. 

 

Verzoekster toont geen schending van de artikelen 2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991, van 

artikel 54 van het Vreemdelingenbesluit of van de artikelen 62 of 74/13 van de Vreemdelingenwet aan. 

 

Het derde middel is ongegrond. 

 

3. Kosten 

 

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

 

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 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien november tweeduizend zeventien 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 
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M. DENYS A. MAES 

 


