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 RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 21.269 van 9 januari 2009
in de zaak XII

In zake: X
In eigen naam en als wettelijk vertegenwoordigster van haar drie
kinderen: X Xen X

  Gekozen woonplaats:   op het kantoor van X

tegen :

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse
Zaken, thans de minister van Migratie- en asielbeleid.

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X in eigen naam en als wettelijk vertegenwoordigster van haar
kinderen, Xen X allen van Turkse nationaliteit, op 21 oktober 2008 heeft ingediend om de
nietigverklaring en de schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen van het bevel om het
grondgebied te verlaten (bijlage 13) en van de bevelen tot terugbrenging (bijlage 38), ter
kennis gegeven aan verzoekende partijen op 26 september 2008.

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 nota met opmerkingen.

Gelet op de beschikking van 18 november 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17
december 2008.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter Ch. BAMPS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat CROONENBERGHS, die loco advocaat A. DE
RUYCK verschijnt voor de verzoekende partijen en van advocaat M. JOPPEN, die loco
advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

1.1. Verzoekster is in september 2002 te Turkije in het huwelijk getreden met een Belgische
onderdaan. Verzoekster kreeg vervolgens, samen met haar kinderen, een recht op vestiging
op basis van dit huwelijk en werd in het bezit gesteld van een identiteitskaart voor
vreemdelingen.
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1.2. Bij arrest op 5 april 2007 van het Hof van beroep te Gent is verzoeksters huwelijk nietig
verklaard.

1.3. De gemachtigde van de minister beslist op 21 mei 2007 om aan verzoekster een bevel te
geven om het grondgebied te verlaten en met betrekking tot haar kinderen de bevelen te
geven tot terugbrenging. Deze bevelen zijn aan verzoekster op 26 september 2008 ter kennis
gebracht. Dit zijn de bestreden beslissingen die als volgt luiden:

“Bevel om het grondgebied te verlaten
(…)
Motivering :
Art. 7,3 wet 15.12.1980
Betrokkene heeft door zijn gedrag de openbare orde geschaad: trad in het huwelijk  met een Belgische
onderdaan met als enige bedoeling zijn verblijfstoestand te regulariseren. Dit huwelijk  werd door het Hof
van Beroep te Gent op 05/04/2007 vernietigd als zijnde een schijnhuwelijk .
(…)”

“Bevel tot terugbrenging
(…)
Art. 7,1,2° wet 15/12/1980: betrokkene verblijft langer in het Rijk dan de in artikel 6, 1 voorziene termijn
(langer dan 3 maanden op 6). Betrokkene verkreeg verblijfrecht op basis van het huwelijk  van de
moeder D.A. met E.S. Dit huwelijk  werd vernietigd door het Hof van Beroep te Gent dd 05/04/2007. Het
verblijfrecht van de moeder werd op die basis ingetrokken. Aangezien het verblijfsrecht van de moeder
werd ingetrokken, vervalt eveneens het verblijfsrecht van betrokkene.
(…)”

2. Onderzoek van het beroep

2.1. Verzoekster voert in het eerste middel de schending aan van het redelijkheidsbeginsel
omdat bij arrest van het Hof van Beroep op 5 april 2007 haar huwelijk nietig is verklaard terwijl
op 25 maart 2008, bijgevolg bijna 1 jaar na uitspraak van het arrest, haar identiteitskaart is
verlengd tot 25 maart 2013 en terwijl aan verzoekster en haar kinderen, 6 maanden na deze
verlenging, een bevel om het grondgebied te verlaten wordt betekend. Verwerende partij wist
reeds anderhalf jaar dat een arrest was uitgesproken door het Hof van Beroep te Gent en de
beslissingen zijn bijgevolg kennelijk onredelijk genomen. Verzoekster heeft bovendien een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bekomen en haar kinderen lopen verder school in
het basisonderwijs.

Ter adstruering van het eerste middel zet verzoekster het volgende uiteen:

“ll.b.1. Eerste middel: schending van het redelijkheidsbeginsel
Het huwelijk  van verzoekster werd door een arrest van 5 april 2007 van het Hof van Beroep te Gent nietig
verklaard.
Dit zou betekenen dat het verblijfsrecht van verzoekster ingetrokken wordt.
Echter, op 25 maart 2008, bijna 1 jaar na uitspraak van het arrest (!)l, geeft verwerende partij opdracht
aan de gemeentediensten om de verblijfsvergunning van verzoekster, haar Identiteitskaart voor
Vreemdeling, te verlengen. Deze verblijfsvergunning wordt verlengd tot 25 maart 2013. Het verblijf van de
kinderen van verzoekster wordt derhalve ook verder verlengd.
Plots, 6 maanden na deze verlenging, wordt aan verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten,
en een bevel tot terugbrenging voor haar k inderen, ter kennis gebracht.
Nochtans wist verwerende partij reeds anderhalf jaar dat een arrest uitgesproken was door het Hof van
Beroep te Gent. Ondertussen heeft verzoekster ook een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
bekomen en lopen haar k inderen verder school in het basisonderwijs.
Verwerende partij is bij het nemen van haar beslissing kennelijk  onredelijk  geweest, nu zij anderhalf jaar
wachtte sinds het arrest van het Hof van Beroep te Gent, nu zij verzoekster haar verblijfsvergunning nog
verder verlengd heeft en nu plots haar toch een bevel om het grondgebied te verlaten ter kennis brengt
en ten aanzien van haar k inderen een bevel tot terugbrenging.
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Het eerste middel is derhalve gegrond en is een schending van het redelijkheidsbeginsel.”

2.2. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster op 9 september 2001 in het huwelijk is
getreden te Turkije met E. S. van Belgische nationaliteit. Op 26 september 2002 is
verzoekster naar België gekomen. Op 22 oktober 2002 heeft verzoekster een aanvraag tot
vestiging ingediend in functie van haar huwelijk met de Belgische onderdaan. Op 21 maart
2003 is verzoekster in het bezit gesteld van een Identiteitskaart voor Vreemdelingen. Op 18
november 2003 is verzoekster te Turkije gescheiden van de Belgische onderdaan. Op 11
oktober 2004 is verzoekster te Turkije in het huwelijk getreden met D.S van Turkse
nationaliteit. Op 2 februari 2006 is het huwelijk met E.S. nietig verklaard als strijdig met de
Belgische en internationale openbare orde bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te
Dendermonde. Tegen dit vonnis werd beroep ingesteld. Bij arrest van het Hof van Beroep te
Gent is op 5 april 2007 de nietigverklaring van haar huwelijk met de Belgische onderdaan
bevestigd. Op 21 mei 2007 beslist de Dienst Vreemdelingenzaken tot intrekking van de
Identiteitskaart voor Vreemdelingen aan de hand van de afgifte van een bijlage 37 aan
verzoekster via de burgemeester te Gent. Uit het verzoekschrift en de stukken ingediend ter
ondersteuning van het verzoekschrift blijkt dat aan verzoekster op 25 maart 2008 een
Identiteitskaart voor Vreemdelingendelingen is uitgereikt, geldig tot 25 maart 2013, ondanks de
beslissing van Dienst Vreemdelingenzaken op 21 mei 2007 houdende de intrekking van de
Identiteitskaart van verzoekster aan de hand van de afgifte van een bijlage 37.
De bestreden bevelen van 21 mei 2007 zijn aan verzoekster betekend op 26 september 2008.

Een administratieve handeling die een recht doet ontstaan kan enkel worden ingetrokken door
de administratieve overheid indien zij onregelmatig is en dit slechts gedurende de termijn
voorzien voor het instellen van een beroep tot nietigverklaring bij de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen of, wanneer tegen die beslissing een annulatieberoep werd
ingediend, tot aan de sluiting der debatten, tenzij een uitdrukkelijke wetsbepaling die intrekking
mogelijk maakt, of het gaat om een rechtshandeling die door een zo voor de hand liggende
onregelmatigheid is aangetast dat ze voor onbestaande moet worden gehouden of nog
wanneer die handeling tot stand is gebracht door bedrieglijke manoeuvres, uitgaande van
diegene ten voordele van wie de beslissing werd genomen (RvS 7 juli 2006, nr. 161.098; RvS
23 januari 2002, nr. 102.842).

Aangezien uit het arrest van 5 april 2007 van het Hof van Beroep te Gent blijkt dat het huwelijk
van verzoekster is vernietigd omdat de intentie van verzoekster niet gericht was op het tot
stand brengen van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het verkrijgen van
voordelen, die verbonden zijn aan het statuut van gehuwde en dat “Het huwelijk (…) duidelijk
louter (werd) aangegaan om de appellante met haar kinderen een legaal verblijf in België te
verzekeren en op langere termijn ook de vriend en de vader van de drie kinderen van de
appellante.”, dat verzoekster aldus bedrog heeft gepleegd met de bedoeling een verblijfsrecht
te verkrijgen in België, dat de verlenging van haar Identiteitskaart voor Vreemdelingen steunt
op haar vroegere recht op vestiging in functie van haar huwelijk met een Belgische
onderdaan, dat dit huwelijk echter inmiddels is vernietigd, dat de verlenging van haar
Identiteitskaart bijgevolg een administratieve handeling is die tot stand is gebracht door
bedrieglijke manoeuvres, uitgaande van verzoekster ten voordele van wie de verlenging werd
genomen, dat verwerende partij terecht heeft beslist tot de intrekking van de Identiteitskaart
voor Vreemdelingen aan de hand van de afgifte van de bijlage 37 via de burgemeester te
Gent.

Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan niet worden weerhouden.

2.3. Verzoekster voert in het tweede middel de schending aan van de materiële
motiveringsplicht omdat verzoekster gemachtigd was om zich te vestigen in het Rijk, nu zij in
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het bezit was van een Identiteitskaart voor Vreemdelingen, zodat verwerende partij geen bevel
kon geven om het grondgebied te verlaten.

Ter adstruering van het tweede middel zet verzoekster het volgende uiteen:

“ll.b.2. Tweede middel: schending van de materiële motiveringsplicht
De Raad is, met betrekking tot de materiële motiveringsplicht in de uitoefening van zijn wettelijk  toezicht
bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van zijn aanvraag is uitgegaan van de juiste
feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk  tot haar
besluit is gekomen (cfr. R.v.St, nr. 101.624, 7 december 2001; arrest RW nr. 2563 van 12 oktober
2007).
Dat de verwerende partij als reden van de beslissing verwijst naar artikel 7, 3 van de Vreemdelingwet
stellende dat verzoekster door haar gedrag de openbare orde heeft geschaad.
Dat artikel 7, 3 van de Vreemdelingenwet echter het volgende inhoudt:
"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 om er zich te vestigen, bevel geven het grondgebied voor een bepaalde datum
te verlaten: wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde of de nationale veiligheid te
kunnen schaden".
Dat nochtans verzoekster wel degelijk  gemachtigd was om zich te vestigen in het Rijk, nu zij in het
bezit was van een Identiteitskaart voor Vreemdeling, zodat verwerende partij geen bevel kon geven om
het grondgebied te verlaten.
Dat verwerende partij bijgevolg onredelijk  tot haar besluit is gekomen, waardoor zij de materiele
motiveringsplicht geschonden heeft.”

2.4. Uit het administratief dossier blijkt dat het huwelijk van verzoekster met de Belgische
onderdaan in eerste aanleg is vernietigd op 2 februari 2006 en dat deze vernietiging is
bevestigd in hoger beroep door het Hof van Beroep op 5 april 2007. Verzoekster ontkent niet
dat haar huwelijk een schijnhuwelijk was met als enige betrachting een legaal verblijf te
bekomen in België. Verzoekster heeft bijgevolg bedrog gepleegd om een verblijfsrecht te
bekomen. De afgifte van de Identiteitskaart voor Vreemdelingen steunt op haar huwelijk met
een Belgische onderdaan. De nietigverklaring van haar huwelijk heeft retroactieve werking en
bijgevolg wordt haar huwelijk geacht nooit te hebben bestaan. Hierdoor wordt verzoekster
tevens geacht nooit te hebben voldaan aan de voorwaarden om aanspraak te maken op een
verblijfsmachtiging op grond van artikel 40 van de Vreemdelingenwet. Aangezien de afgifte
van haar Identiteitskaart voor Vreemdelingen steunde op de verblijfsmachtiging haar
toegestaan in functie van haar huwelijk met de Belgische onderdaan en aangezien haar
huwelijk is vernietigd waardoor haar verblijfsmachtiging niet langer is toegestaan kan evenmin
de verlenging van haar Identiteitskaart worden beschouwd als een machtiging om zich te
vestigen in het Rijk onafhankelijk van de verblijfsmachtiging die haar was toegestaan in functie
van haar huwelijk. Bovendien heeft verzoekster bedrog gepleegd om een legaal verblijf te
bekomen en heeft zij bijgevolg door haar gedrag de openbare orde geschaad. Verzoekster
betwist niet dat zij in het huwelijk trad met een Belgische onderdaan met als enige bedoeling
haar verblijfstoestand te regulariseren.  Opgemerkt wordt dat de Raad bij de beoordeling van
de materiële motiveringsplicht niet bevoegd is zijn beoordeling in de plaats te stellen van die
van de administratieve overheid. De Raad is bij de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel
bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van
de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet
onredelijk tot haar besluit is gekomen. Uit de bespreking hierboven blijkt dat een schending
van de materiële motiveringsplicht niet is aangetoond.  

2.5. Verzoekster voert in het derde middel de schending aan van artikel 6 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: EVRM) en van de redelijke termijn omdat verzoekster en haar kinderen in België
verblijven sinds september 2002, dus gedurende 6 jaar, dat verzoeksters Identiteitskaart voor
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Vreemdelingen werd verlengd één jaar na het arrest van het Hof van Beroep, dat pas
anderhalf jaar na datum van het arrest haar de bevelen om het grondgebied te verlaten en tot
terugbrenging van haar kinderen ter kennis werd gebracht, dat verzoekster na de
nietigverklaring van haar huwelijk en nog over een geldige verblijfsvergunning beschikkende
zich verder heeft geïntegreerd en verwijst naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
duur en het schoollopen van haar kinderen.

Ter adstruering van het derde middel zet verzoekster het volgende uiteen:

“ll.b.3. Derde middel: schending van artikel 6 E.V.R.M - overschrijding van de redelijke termijn
Verzoekster en haar k inderen verblijven in België sinds september 2002, dus gedurende 6 jaar.
Bij arrest dd. 05.04.2007 van het Hof van Beroep te Gent werd haar huwelijk  met de heer S. E. nietig
verklaard. Haar I.K. werd op 25 maart 2008, dus 1 jaar na het arrest, verlengd om opnieuw geldig te zijn
voor een periode van 5 jaar.
Pas op 26 september 2008, dus anderhalfjaar na datum van het arrest, werd haar een bevel om het
grondgebied te verlaten ter kennis gebracht en werd haar een bevel tot terugbrenging voor elk van haar
kinderen ter kennis gebracht.
Dit houdt een schending in van artikel 6 E.V.R.M., dat voorziet dat een ieder het recht heeft op een
eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn.
Verzoekster merkt op dat zij zich ondertussen - in de ruime periode na nietigverklaring van haar huwelijk
door het Hof van Beroep en waarbij zij nog steeds een geldige verblijfsvergunning had die zelfs verlengd
werd - verder geïntegreerd heeft, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur heeft afgesloten en dat
haar k inderen school lopen in België, waarbij het nieuwe schooljaar zopas gestart is.
Dat echter hierdoor de redelijke termijn werd overschreden. Het derde middel is derhalve gegrond.”

2.6. Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 6, §1 van het EVRM naar luid waarvan
bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de
gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging,  eenieder het recht heeft op een
eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een
onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie welke bij de wet is ingesteld, heeft enkel
betrekking op jurisdictionele procedures en niet op procedures die, zoals te dezen, een
administratief karakter hebben. Dat bovendien volgens een constante rechtspraak van de
Raad van State artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 te Rome en
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (EVRM),  niet van toepassing is op beslissingen
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdeling en, omdat het  Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het arrest van 5
oktober 2000, in de zaak MAAOUIA tegen Frankrijk, heeft beslist dat artikel 6 van het EVRM
niet van toepassing is op het asielrecht, zodat niet kan worden ingezien waarom verzoekster
artikel 6 van het EVRM inroept. Bijgevolg kan dit onderdeel van het middel niet dienstig
worden aangevoerd omdat het niet tot de nietigverklaring van de bestreden beslissingen kan
leiden.

Waar verzoekster stelt dat de redelijke termijn is overschreden door haar de bevelen pas te
betekenen anderhalf jaar na datum van het arrest van het Hof van Beroep dient opgemerkt te
worden dat het arrest de nietigverklaring van haar huwelijk betreft wegens schijnhuwelijk, dat
verzoekster bijgevolg wegens het plegen van bedrog een recht op vestiging had bekomen, dat
verzoekster door haar gedrag de openbare orde heeft geschaad en dat een eventuele
overschrijding van de redelijke termijn niet tot gevolg kan hebben dat aan verzoekster en haar
kinderen alsnog een verblijfsrecht moet worden gegeven in functie van een (bij arrest
vernietigd) huwelijk met de Belgische onderdaan. Uit de bepaling van artikel 7, 3° van de
Vreemdelingenwet volgt dat de minister enkel dient na te gaan of betrokkene door haar
gedrag geacht wordt de openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen schaden. Uit deze
bepaling kan niet worden afgeleid dat de minister enige afweging dient te maken met haar
lange verblijf, haar integratie, haar tewerkstelling of met het schoollopen van haar kinderen.
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Het derde middel is ongegrond.

2.7. Uit voorgaande blijkt dat de zaak slechts korte debatten heeft vereist. De verzoekende
partij heeft geen middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissingen
kan leiden. Er is derhalve grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk
besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van de
nietigverklaring, wordt derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

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

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen januari tweeduizend en
negen door:

Mevr. Ch. BAMPS,         kamervoorzitter,

dhr. M. DENYS,                         griffier.

 De griffier,     De voorzitter,

M. DENYS.     Ch. BAMPS.


