
1
RvV/X

RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

Nr. 3111 van 25 oktober 2007
in de zaak X/ IIde kamer

In zake: X
En
X
Gekozen woonplaats: X

tegen:

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse
Zaken.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, beiden van Chinese nationaliteit, op 24 augustus 2007
hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 30 mei 2007
waarbij de Dienst Vreemdelingenzaken de verblijfsvergunning van de heer X intrekt, het bevel
om het grondgebied te verlaten van 30 mei 2007 gericht aan de heer X geeft en het attest van
afneming richt aan de heer X van 27 juli 2007 alsmede de beslissing van 30 mei 2007 waarbij
de Dienst vreemdelingenzaken de verblijfsvergunning van mevrouw X intrekt, het bevel om
het grondgebied te verlaten van 30 mei 2007 gericht aan mevrouw X geeft en het attest van
afneming van 27 juli 2007 richt aan mevrouw X.

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.

Gezien de repliekmemorie.

Gelet op de beschikking van 14 september 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9
oktober 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN.

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. ISHAQUE, die loco advocaat L. DENYS verschijnt
voor de verzoekende partij en van advocaat N. LUCAS, loco advocaat E. MATTERNE die
verschijnt voor de verwerende partij.
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WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten

Op 15 januari 2004 dient de tweede verzoekende partij onder de naam X, in het bezit van een
Nederlands paspoort geldig tot 3 november 2005, een aanvraag tot vestiging in “als
zelfstandige” gebruikmakend van haar Nederlandse nationaliteit die zij stelt te hebben. Op dat
ogenblik stelt zij dat zij ongehuwd is en haar Nederlandse nationaliteit verkregen heeft op 13
oktober 2000 (stuk 10).

Volgens stuk 21 van het administratief dossier huwde de tweede verzoekende partij met de
eerste verzoekende partij op 21 oktober 2004 in Denemarken (stuk 21).

Op 16 december 2004 dient de eerste verzoekende partij een aanvraag tot vestiging in “als
echtgenoot” van de tweede verzoekende partij onder de naam van X (stuk 13).

Op 18 januari 2005 neemt de gemachtigde ambtenaar van de minister van Binnenlandse
Zaken een beslissing van voorlopig uitstel (stuk 14).

Op 30 mei 2007 neemt de gemachtigde ambtenaar van de minister van Binnenlandse Zaken
in hoofde van eerste verzoeker de volgende beslissing:

“Op 17/05/2005 werd mijnheer X, geboren op 10/12/1948, van China /Volksrep./ nationaliteit op
basis van een aanvraag tot vestiging als echtgenoot van een Nederlandse, gemachtigd tot een
verblijf voor onbeperkte duur.

Om deze machtiging te bekomen werden de volgende elementen ingeroepen:
Verblijfskaart (EEG-kaart) van de echtgenote.
Huwelijksakte van betrokkenen (gehuwd in Denemarken).

Overwegende dat uit onderzoek geleid door de Nederlandse autoriteiten en de Dienst
Vreemdelingenzaken het volgende blijk t:

De echtgenote van betrokkene heeft zich onder een fictieve naam uitgegeven in Nederland. Ze heeft
onder die fictieve naam de Nederlandse nationaliteit bekomen. Op basis van die nationaliteit heeft ze
een aanvraag tot vestiging bekomen in België. Betrokkene is gehuwd met die vrouw in Denemarken en
heeft op basis van dat huwelijk  en het (onrechtmatige) verblijf van de vrouw na aanvraag tot vestiging
een onbeperkt verblijf in België verkregen.

Aangezien uit onderzoek van de Nederlandse autoriteiten blijk t dat de vrouw nooit over de Nederlandse
nationaliteit beschikt heeft (het is immers een fictief persoon aan wie de nederlandse nationaliteit
toegekend werd), is ze dus op frauduleuze wijze in het bezit gekomen van een onbeperkt verblijf in
België.

Overwegende dat betrokkene een huwelijksakte heeft voorgelegd met een fictieve persoon.

Overwegende dat het huwelijk  geen recht heeft op verblijf op basis van die huwelijksakte.
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Overwegende dat de Belgische rechtsorde rechtstreeks wordt verstoord door de afgifte van een
verblijfsvergunning voor onbeperkte duur, die manifest het gevolg is van fraude.

Beslissing: de verblijfsvergunning wordt ingetrokken.”

Op 30 mei 2007 neemt de gemachtigde ambtenaar van de minister van Binnenlandse Zaken
in hoofde van tweede verzoekster de volgende beslissing:

“ Op 29/04/2004 werd aan mevrouw X, geboren op 21/09/1963, een verblijf voor onbeperkte duur
toegekend (d.m.v. aanvraag tot vestiging).
Om dit verblijf te bekomen werden de volgende elementen ingeroepen :
Beschikt over de Nederlandse nationaliteit
Oefent zelfstandige activiteit uit

Ter staving van de identiteit/nationaliteit werden de volgende documenten overgelegd: Een Nederlands
paspoort

Overwegende dat uit onderzoek geleid door de Nederlandse Autoriteiten blijk t dat betrokkene zich in
Nederland steeds onder bovenstaande naam heeft uitgegeven en dat betrokkene onder die naam legaal
verblijf en nadien ook naturalisatie verkregen heeft in Nederland.

Overwegende dat uit onderzoek door de diplomatieke vertegenwoordiging van Nederland in China naar
aanleiding van een visumaanvraag van een familielid van betrokkene blijk t dat ze in werkelijkheid X
heet.

Overwegend dat de Nederlandse Autoriteiten bevestigen dat betrokkene momenteel een fictieve naam
draagt en dat die fictieve persoon de Nederlandse nationaliteit bekomen heeft. Betrokkene heeft
zodoende zelf op geen enkel ogenblik over de Nederlandse nationaliteit beschikt.

Overwegende dat betrokkene dus nooit over de Nederlandse nationaliteit beschikt heeft maar zich zo
wel uitgaf in België om onbeperkt verblijf te verkrijgen.

Overwegende dat het verkregen verblijf dus toegekend werd aan een fictief persoon en niet toebehoort
aan de persoon die er op dit moment gebruik van maakt.

Overwegende dat uit bovenstaande informatie blijk t dat betrokkene nooit de Nederlandse nationaliteit
heeft gehad en zich schuldig heeft gemaakt aan valse naamdracht.

Overwegende dat het verkregen verblijf in België is gebaseerd op die Nederlandse nationaliteit dewelke
betrokkene volgens bovenstaand onderzoek nooit heeft gehad.

Overwegende dat rekening werd gehouden met de huidige situatie van betrokkenen.

Overwegende dat uit het geheel van bovenstaande elementen kan afgeleid worden dat betrokkene
onbeperkt verblijf (EEG kaart) bekomen heeft op grond van valse documenten en valse naamdracht.

Overwegende dat de Belgische rechtsorde rechtstreeks wordt verstoord door de afgifte van een
verblijfsvergunning voor onbeperkte duur, die manifest het gevolg is van fraude.

Beslissing: De verblijfsvergunning wordt ingetrokken.”
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Deze beslissingen die de bestreden beslissingen zijn worden gekoppeld aan het geven van
een bevel om het grondgebied te verlaten en gaan gepaard met een attest van afneming van
de verblijfsdocumenten van de verzoekers.

2. Onderzoek van het beroep:

2.1. De verwerende partij voert de nietigheid van het verzoekschrift aan omdat de vereiste
ondertekening door verzoekers of diens advocaat in overeenstemming met artikel 39/69 §1
van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet) ontbreekt.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) stelt vast dat het verzoekschrift
door de raadsman van verzoekers werd ondertekend. Het verzoekschrift is niet nietig.

2.2. De verwerende partij voert de exceptie aan van het ontbreken van een belang in zoverre
de vordering gericht is tegen de bevelen om het grondgebied te verlaten. Zij stelt dat het
belang dient te bestaan op het ogenblik van het wijzen van het arrest en dat een eventuele
nietigverklaring van de bestreden bevelen het feit dat verzoekers illegaal in het Rijk verblijven
onveranderd laat, zodat de gemachtigde ambtenaar van de minister van Binnenlandse Zaken
een nieuw bevel om het grondgebied te verlaten dient te geven.

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid, van de Vreemdelingenwet kunnen slechts beroepen
voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen worden gebracht door de vreemdeling die
doet blijken van een benadeling of een belang.

Bij een eventuele vernietiging van het thans bestreden bevel vermag de minister van
Binnenlandse Zaken niet anders dan in uitvoering van artikel 7 van de Vreemdelingenwet
vaststellend dat de verzoekers zich op illegale wijze op het grondgebied van het Rijk
bevinden, een bevel te verlenen het grondgebied te verlaten. Een eventuele vernietiging van
de bestreden bevelen kunnen aan verzoekers geen nut opleveren. Er dient daarom
vastgesteld te worden dat verzoekers geen belang hebben bij de vordering.

De vorderingen inzoverre gericht tegen de bevelen zijn onontvankelijk.

2.3. In een eerste middel wordt in hoofde van beide verzoekers de schending van artikel 45
van de Vreemdelingenwet aangevoerd. Verzoekers betogen dat zij die een vestiging
verkregen in hun hoedanigheid van EG vreemdeling slechts bij koninklijk besluit tot uitzetting
en na advies van de Commissie van Advies voor Vreemdelingen van het grondgebied kunnen
verwijderd worden. Zij argumenteren dat artikel 45 van voormelde bepaling is geschonden
door hen de waarborgen te ontnemen van het nemen van een beslissing door de koning in
plaats van door een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken en door na te laten advies
te vragen aan de Commissie van Advies voor Vreemdelingen.

Het ten tijde van de bestreden beslissingen geldende artikel 45 van de Vreemdelingenwet luidt
als volgt:

“Onder voorbehoud van artikel 44 bis, mag de E.G.-vreemdeling aan wie krachtens dit hoofdstuk een
verblijfsvergunning werd verleend, slechts bij koninklijk  besluit tot uitzetting en na advies van de
Commissie van Advies voor Vreemdelingen van het grondgebied verwijderd worden.”
(Gewijzigd bij Wet van 15 juli 1996, art. 27 van kracht 16 december 1996).
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Volgens de bestreden beslissing heeft de tweede verzoekende partij de Belgische en
Nederlandse autoriteiten misleid door onder een fictieve naam en gebruikmakend van bedrog
de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen die inmiddels door de Nederlandse autoriteiten als
niet bestaand wordt aanschouwd zodat zij geacht wordt nooit de Nederlandse nationaliteit te
hebben gehad.
Deze vaststellingen vinden steun in het administratief dossier waaruit blijkt:

Op 13 oktober 2000 verkrijgt de tweede verzoekende partij de Nederlandse
nationaliteit onder haar opgegeven naam X (stuk 10).

Bij haar aanvraag tot vestiging in België maakt de tweede verzoekende partij gebruik
van deze naam (stuk 10).

Ter gelegenheid van een politieactie in het restaurant dat verzoekers uitbaten in
Turnhout controleren zij de genaamde X die stelt dat hij de zoon is van verzoekers (stuk 29).

Tweede verzoekende partij heeft niet spontaan melding gemaakt bij haar aanvraag tot
vestiging van het bestaan van dit kind.

Via faxbericht van 26 maart 2007 worden de Belgische autoriteiten door de
Nederlandse autoriteiten op de hoogte gebracht dat het koninklijk besluit waarbij aan de
tweede verzoekende partij en haar kinderen de Nederlandse nationaliteit werd gegeven geen
rechtsgevolg heeft waardoor zij de Nederlandse nationaliteit niet hebben verkregen. Deze
aanmerking als vreemdeling werd gepubliceerd in de Staatscourant nr 180 van 20 september
2004 (stuk 33). De Nederlandse autoriteiten berichten:

“…Naar aanleiding van deze overeenkomsten in de geboortedata en een anonieme melding, is op de
Nederlandse vertegenwoordiging in Shanghai argwaan ontstaan over uw identiteit. Uit informatie van
de Nederlandse vertegenwoordiging blijk t het volgende:

X, geboren op 21 september 1956 in Zhett Jiang, heeft in de periode van 1989 tot 1992 viermaal
tevergeefs een visum aangevraagd voor Nederland.

Uit de echtscheidingsakte van de heer X blijk t dat X, evenals de heer X, in Nederland heeft
gewoond. Daarbij is als adres van de heer X vermeld Rijksweg Noord 5 in Geleen. Uit informatie van
de gemeente Sittard-Geleen blijk t dat X ook op dit adres is ingeschreven.

De heer X heeft verklaard dat hij sinds 1984 in Nederland woont. Zijn ex-vrouw X zou in 1993,
samen met hun beide zonen, met een mensensmokkelaar Nederland zijn binnengekomen en tot hun
vertrek naar Italië in 2000 op het adres Rijksweg Noord 5 in Geleen hebben gewoond.

U heeft op het Consulaat- Generaal gehoor gegeven aan een mondelinge oproep gericht aan
mevrouw X -die is gedaan zonder dat u werd aangekeken- om naar de interviewruimte te komen.
Vervolgens heeft u zich bewust getoond van deze vergissing. Op de vraag naar uw adres in China
heeft u, zo is later gebleken, een niet bestaand adres opgegeven.

Twee medewerkers van het Consulaat-Generaal hebben in het geboortedorp van X aan vijf leden
van het dorpscomité een foto laten zien van X. Zij werd daarbij door alle leden aangeduid als X.

Uw zoon X heeft op het Consulaat-Generaal op de vraag wie X is, geantwoord dat zij zijn moeder
is en heeft daarbij u aangewezen.

U bent niet meer verschenen op een vervolgafspraak op het Consulaat-Generaal.

Naar aanleiding van deze informatie heeft een medewerker van het Bureau Bijzondere Zaken van de
IND op 11 juli 2003 een vergelijk ing uitgevoerd van de pasfoto's die afkomstig zijn van het
Nederlandse paspoort van X en van de visumaanvragen van X. Uit het rapport van dit onderzoek
(bijlage 3) blijk t dat op deze foto's met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dezelfde
persoon is afgebeeld.

Nationaliteit
Met voornoemde onderzoeksresultaten acht ik voldoende aangetoond dat u in werkelijkheid bent X,
geboren op 21 september 1956 in Zhen Jïang (China). Bij brief van 21 februari 2004, die ik
aangetekend heb verzonden naar uw laatst bekende adres X  in Geleen, heb ik u van het voorgaande
in kennis gesteld. Ik heb u daarbij de gelegenheid geboden hierop binnen vier weken te reageren.
Deze brief is op 23 maart 2004 aan mij geretourneerd met de mededeling dat deze niet is afgehaald.

Gelet op het voorgaande neem ik het standpunt in dat het Koninklijk  Besluit van 13 oktober 2000,
nummer 00005697, ten aanzien van u geen rechtsgevolg heeft. Immers, daarin is het
Nederlanderschap verleend aan de fictieve persoon X, geboren op 21 september 1963 in Zhen Jiang
(China), althans aan een andere persoon dan u.
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... In dit geval is geen sprake van intrekking van het Nederlanderschap. Immers, zoals hiervoor is
overwogen, hebben u en uw kinderen de Nederlandse nationaliteit niet verkregen. Zonder verkrijging
van het Nerderlanderschap kan geen sprake zijn van verlies of intrekking ervan."

Op basis van deze gegevens, die niet in concreto worden weerlegd, kon de gemachtigde
ambtenaar van de minister van Binnenlandse Zaken op afdoende en redelijke wijze
aannemen dat de tweede verzoekende partij nooit de Nederlandse nationaliteit had en dat de
eerste verzoekende partij zich niet is komen vestigen op basis van het gehuwd zijn met een
EG vreemdeling.

Verzoekers kunnen derhalve niet op dienstige wijze de schending van artikel 45 van de
Vreemdelingenwet aanvoeren omdat zij niet aannemelijk maken dat de tweede verzoekende
partij een Nederlandse nationaliteit heeft en/of een EG-vreemdeling is.

2.4. De tweede verzoekende partij voert in een tweede middel aan dat het
zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden. Zij verwijt de verwerende partij dat aan haar niet
wordt meegedeeld of zij een schorsend middel heeft tegen de Nederlandse beslissing en of
zij kennis heeft van de Nederlandse beslissing en of deze uitvoerbaar is.

Het komt de Belgische overheden niet toe de verzoekende partij in te lichten over welke
rechtsmiddelen zij beschikt tegen een Nederlandse beslissing. De gemachtigde ambtenaar
van de minister van Binnenlandse Zaken heeft op goede gronden zoals aangetoond in de
bespreking van vorig middel geoordeeld dat de verzoekende partij fraude heeft gepleegd en
bedrog. Dit “zou” door de verzoekende partij zijn of worden aangevochten in Nederland. Dit is
een loutere bewering die de concrete elementen van het administratief dossier niet weerlegt.
Uit het administratief dossier blijkt dat de tweede verzoekende partij met ingang van 15 juli
2003 werd uitgeschreven uit de gemeente Geleen, nochtans zijnde de gemeente opgegeven
in haar aanvraag tot vestiging als zijnde haar laatste adres vanwaar zij kwam (zie stukken 10
attesten gemeente Geleen). Ook blijkt uit deze attesten dat de gemeente verklaart dat de
verzoekende partij vertrokken is naar een onbekende bestemming. De tweede verzoekende
partij is dan ook slecht geplaatst te stellen dat aan haar nooit de Nederlandse beslissing werd
bekendgemaakt als zij zelf aan de basis ligt van dit gegeven.

De tweede verzoekende partij toont niet aan dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd
geschonden.

2.5. In een derde middel voert de tweede verzoekende partij “in ondergeschikte orde” aan dat
de motiveringsplicht werd geschonden en dat de bestreden beslissing werd genomen met
bevoegdheidsoverschrijding. Zij betoogt dat de bestreden beslissing stelt dat zij zich schuldig
heeft gemaakt aan valse naamdracht en dat rekening werd gehouden met de huidige
toestand van betrokkenen. Zij stelt dat valse naamdracht in België een misdrijf uitmaakt dat
alleen door de Correctionele rechtbank kan worden vastgesteld zodat de motivering niet
afdoend is en de gemachtigde ambtenaar van de minister van Binnenlandse Zaken zich een
bevoegdheid heeft toegeëigend die hij niet heeft.
Zij voert aan:
“overigens is het motief dat rekening werd gehouden met de huidige toestand van betrokkenen zinledig
daar de beslissing niet vermeldt welke gevolgen getrokken worden uit deze huidige toestand en de
huidige toestand bovendien zelfs niet eens beschreven wordt. Het is immers zonneklaar dat het
beweerde bedrog dateert van jaren geleden en dat de huidige toestand van verzoekster anders is dan
deze toen zij de Nederlandse nationaliteit heeft verkregen. Daar bedrog luidens het toekomstige artikel
42ter van de Vreemdelingenwet, verwoord als zijnde een schijnsituatie, slechts kan meespelen
gedurende het derde jaar na de vestiging, en na deze termijn van drie jaar niet meer, kan bedrog in de
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toekomst geen rol meer spelen in de intrekking van een verblijfsvergunning. Hieruit kan afgeleid worden
dat bedrog slechts een ernstige schending van de openbare orde zou kunnen uitmaken in de zin van
artikel 20 van de Vreemdelingenwet, indien het bedrog minder dan drie jaar oud is, quod non in casu. Dit
maakt de motiveringsverplichting voor tegenpartij des te groter nu zij gevolgen verbindt aan een beweerd
bedrog dat in hoofde van verzoekster meer dan drie jaar oud moet zijn indien er bedrog zou zijn
gepleegd, quod non.”

Met dit betoog waarbij allicht de tweede verzoekende partij de schending van de materiële
motiveringsplicht bedoelt vermits zij de motieven van de bestreden beslissingen kent, zoals
blijkt uit het verzoekschrift, weerlegt de tweede verzoekende partij niet het door haar
gepleegde bedrog, noch de vaststelling dat zij een aanvraag heeft ingediend op basis van
haar Nederlandse identiteit die zij niet heeft of niet aantoont te hebben. Dit laatste motief is
determinerend zodat de verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat de bestreden
beslissing niet genomen werd op correcte wijze , op de juiste rechtsgrond en op kennelijke
redelijke wijze. De motiveringsplicht werd niet geschonden.

Tevergeefs beroept de verzoekende partij zich op artikel 42ter zoals het in de toekomst zal in
werkingtreden. De Raad dient niet te oordelen over nog niet in werkinggetreden artikelen. In
die mate is het onderdeel onontvankelijk.
Overigens toont de tweede verzoekende partij niet aan dat als de gemachtigde ambtenaar
van de minister van Binnenlandse Zaken op redelijke gronden oordeelt, zoals verwoord in de
bestreden beslissing, dat door het gepleegde bedrog “de Belgische rechtsorde rechtstreeks
wordt verstoord door de afgifte van een verblijfsvergunning voor onbeperkte duur, die
manifest het gevolg is van fraude”, ”de openbare orde” niet zou zijn geschaad.

De tweede verzoekende partij weerlgtniet de vaststelling van de gemachtigde ambtenaar van
de minister van Binnenlandse Zaken dat zij frauduleus gehandeld heeft. Haar kritiek dat de
“valse naamdracht” enkel door de Correctionele Rechtbank kan vastgesteld worden zodat er
sprake is van bevoegdheidsoverschrijding is gericht tegen een overtollig motief in de
bestreden beslissing.

2.6. De eerste verzoekende partij voert als tweede middel aan dat artikel 40 van de
Vreemdelingenwet werd geschonden alsmede de motiveringsplicht omdat bij gebreke aan
ontbinding van het huwelijk door de Deense autoriteiten zij gerechtigd is op de rechtsgevolgen
die voortvloeien uit het bestaande huwelijk.

Het ten tijde van de bestreden beslissingen geldende artikel 40 van de Vreemdelingenwet luidt
als volgt:

“ §1. Onverminderd de bepalingen vervat in de verordeningen van de Raad en van de Commissie van de
Europese Gemeenschappen en de meer voordelige bepalingen waarop de E.G.-vreemdeling zou kunnen
aanspraak maken, zijn de hiernavolgende bepalingen op hem toepasselijk .
§2. – Voor de toepassing van deze wet wordt onder E.G.-vreemdeling verstaan, iedere onderdaan van
een Lid-Staat van de Euopese Gemeenschappen die verblijft in of zich begeeft naar het Rijk en die:
1° hetzij er een werkzaamheid in loondienst of anders dan in loondienst uitoefent of voornemens is uit te
oefenen;
2° hetzij er het verrichten van diensten geniet of voornemens is te genieten;
3° hetzij er het recht op voortgezet verblijf geniet of voornemens is te genieten;
4° hetzij er het verblijfsrecht geniet of voornemens is te genieten na een beroepswerkzaamheid in de
Gemeenschap te hebben beëindigd;
5° hetzij er als hoofdbezigheid een beroepsopleiding volgt of voornemens is te volgen in een erkende
onderwijsinstelling;
6° hetzij tot geen van de in het 1° tot 5° bedoelde categorieën behoort.
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§3.- Tenzij deze wet anders bepaalt, worden de hierna volgende personen, van welke nationaliteit ook,
met de in § 2, 1°, 2° en 3°, bedoelde E.G.-vreemdeling gelijkgesteld, mits zij zich met hem vestigen of
komen vestigen:
1° zijn echtgenoot;
2° zijn bloedverwanten in de nederdalende lijn of die van zijn echtgenoot, beneden eenentwintig jaar of
die te hunnen laste zijn;
3° zijn bloedverwanten in de opgaande lijn of die van zijn echtgenoot, die te hunnen laste zijn;
4° de echtgenoot van de personen bedoeld in het 2° en het 3°.
§4.- Tenzij deze wet anders bepaalt, worden de hierna volgende personen, van welke nationaliteit ook,
met de in §2, 4° en 6°, bedoelde E.G.-vreemdeling gelijkgesteld, mits zij zich met hem vestigen of
komen vestigen:
1° zijn echtgenoot;
2° zijn bloedverwanten in de nederdalende lijn of die van zijn echtgenoot, die te hunnen laste zijn;
3° zijn bloedverwanten in de opgaande lijn of die van zijn echtgenoot, die te hunnen laste zijn;
4° de echtgenoot van de personen bedoeld in het 2° en het 3°.
§5.- Tenzij deze wet anders bepaalt, worden zijn echtgenoot  en zijn k inderen of die van zijn echtgenoot
die zij te hunnen laste hebben, van welke nationaliteit ook, met de in §2, 5°, bedoelde E.G.-vreemdeling
gelijkgesteld, mits zij zich met hem vestigen of komen vestigen.

(…)”

Artikel 27, §1, eerste lid, van het Wetboek Internationaal Privaatrecht (WIPR) bepaalt wat
volgt:

“Een buitenlands authentieke akte wordt in België door alle overheden erkend zonder dat 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.”

Uit deze bepaling volgt dat elke administratieve overheid die, bij de uitoefening van zijn
bevoegdheden, van oordeel is dat ingevolge artikel 27 WIPR – en in het bijzonder ingevolge
de artikelen 18 en 21 waar op grond van artikel 27 moet worden gelet – de erkenning van een
vreemde akte kan weigeren. (cfr. M. TRAEST, commentaar bij artikel 27 in Het wetboek
Internationaal Privaatrecht becommentarieerd, J. ERAUW c.a. (eds.), Antwerpen, Intersentia
en Brussel, Bruylant, 2004, (152) 153-154).

Ten deze is de verwerende partij de overheid die bevoegd is tot het verlenen van een visum
‘gezinshereniging’. Zij is derhalve gerechtigd om bij de uitoefening van deze bevoegdheid de
doorwerking van de vreemde akte te onderzoeken en desgevallend deze met toepassing van
artikel 27, §1, eerste lid, WIPR, te weigeren wanneer zij meent dat de rechtsgeldigheid van
deze buitenlandse akte niet kan worden vastgesteld overeenkomstig het krachtens het WIPR
toepasselijke recht, en meer bepaald met inachtneming van de artikelen 18 en 21 WIPR.
Omdat het genoemde artikel 27, §1, eerste lid WIPR deze bevoegdheid tot
de-plano-erkenning toevertrouwt aan “alle overheden”, mag de verwerende partij binnen haar
bevoegdheden, deze erkenning weigeren. Het eerste onderdeel van het middel is niet
gegrond.

Omdat de tweede verzoekende partij de Nederlandse nationaliteit niet bezat en evenmin
aantoont dat zij EG-vreemdeling is, kan de eerste verzoekende partij zich evenmin dienstig
beroepen op de toepassing van artikel 40 van de Vreemdelingenwet. De eerste verzoekende
partij toont niet aan op welke andere wijze de motiveringsplicht geschonden zou zijn.

In een tweede onderdeel voert de eerste verzoekende partij aan dat de bestreden beslissing
niet stelt dat zij bedrog heeft gepleegd en dit evenmin aantoont. Zij betoogt dat als de vestiging
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werd verkregen krachtens artikel 40 van voormelde wet, aan het bedrog enkel een einde kan
worden gesteld in hoofde van wie het bedrog uitgaat zijnde de tweede verzoekende partij en
niet verzoeker.

In de bestreden beslissing wordt gemotiveerd dat de eerste verzoekende partij zijn
verblijfstitel bekwam op basis van een huwelijksakte met een fictieve naam. Dit
determinerend motief wordt door de eerste verzoekende partij niet in concreto weerlegd. Op
basis van dit motief kon de gemachtigde ambtenaar van de minister van Binnenlandse Zaken
ambtenaar op kennelijk redelijke wijze beslissen dat de eerste verzoekende partij geen
rechten kan putten uit een huwelijksakte met een fictief persoon die niet de Nederlandse
nationaliteit heeft zodat de eerste verzoekende partij niet voldoet aan de voorwaarden van
artikel 40 van voormelde wet.

Noch artikel 40 noch de motiveringsplicht werden geschonden.

Het middel is ongegrond.

2.7. Verzoekers hebben geen gegrond middel tot nietigverklaring aangevoerd. 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 vijfentwintig oktober tweeduizend
en zeven door:

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

mevr. M. RYCKASEYS, toegevoegd griffier.

 De griffier,     De voorzitter,

M. RYCKASEYS    M. BEELEN


