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 nr. 212 205 van 12 november 2018 

in de zaak RvV X II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. SOENEN 

Vaderlandstraat 32 

9000 GENT 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 9 juli 2018 heeft 

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

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

van 6 april 2018 tot beëindiging van verblijf. 

 

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 16 juli 2018 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 28 augustus 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

12 oktober 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat B. SOENEN en van advocaat T. 

SCHREURS, 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 6 april 2018 wordt beslist tot beëindiging van verblijf van de verzoekende partij. Dit is de bestreden 

beslissing, die luidt als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 74/20 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen betreffende de toegang tot 
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het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wordt er een einde 

gesteld aan het verblijf van: 

Naam: M. (..) 

Voorna(a)m(en): K. O. (..) 

Nationaliteit: Ghana 

Geboortedatum: 04.01,1981 

Geboorteplaats: Kumasi 

Identificatienummer in het Rijksregister:xxxxxxxxxx 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (..) 

Reden van de beslissing: 

Art. 74/20, §2 van de wet van 15.12.1980: 

Behoudens bijzondere bepalingen van de wet, kan de minister of zijn gemachtigde de machtiging tot 

toelating tot verblijf, toegekend of erkend krachtens deze wet, intrekken wanneer de aanvragen, voor het 

verblijven van deze machtiging of voor de erkenning van deze toelating valse of misleidende informatie 

of valse of vervalste documenten heeft gebruikt, of fraude heeft gepleegd of andere onwettige middelen 

heeft gebruikt die hebben bijgedragen tot het verkrijgen van het verblijf. 

Betrokkene vroeg een visum gezinshereniging vanuit het buitenland met zijn vermeende echtgenote B. 

L. (..) (rr.xxxxxxxxxx), van Belgische nationaliteit. Hij meldde zich aan bij de gemeente op 24.05.2013 

(datum ontvangst bijlage 15). Ter staving van de aanvraag gezinshereniging werd een Ghanese 

huwelijksakte voorgelegd. Verder onderzoek van de huwelijksakte en de daadwerkelijke aard van de 

relatie tussen betrokkene en de vermeende echtgenote blijkt echter dat de huwelijksakte niet als 

rechtsgeldig kan worden aanvaard en zelfs blijkt geeft van frauduleuze intenties van betrokkene, met het 

oog op het verwerven van verblijfsrecht. 

Vooreerst wat betreft de erkenning van de huwelijksakte blijkt het parket van Gent, na grondig 

onderzoek negatief te adviseren. De Dienst Vreemdelingenzaken wenst dit advies te volgen en erkent 

dus de geldigheid van de huwelijksakte van betrokkene en de referentiepersoon niet op basis van art. 

27, art. 18 en art. 21 van de IPRcode. Uit het onderzoek van de cel schijnhuwelijken en de politie blijkt 

immers dat het afsluiten van het huwelijk er nooit was op gericht om een duurzame levensgemeenschap 

aan te gaan met elkaar, maar dat het huwelijk er enkel op was gericht om verblijfsrechterlijk voordeel 

voor betrokkene te bekomen (art. 18 IPRJ. De erkenning van dit huwelijk zou ook kennelijk 

onverenigbaar zijn met de openbare orde. Het huwelijksinstituut maakt immers een wezenlijk 

bestanddeel uit van het Belgisch rechtsbestel en een miskenning van dat instituut kan een schending 

uitmaken van de Belgische internationale openbare orde (art. 21 Wetboek internationaal privaatrecht). 

Zie daartoe ook het advies van het parket. 

Alhoewel de akte op zich dus niet vervalst is, blijkt het huwelijk wel onder valse voorwendsels te zijn 

aangegaan. Betrokkene heeft de akte wel degelijk voorgelegd om op onrechtmatige wijze aan een 

visum gezinshereniging te geraken en zo een verblijfsrecht te kunnen claimen in België. Dat maakt het 

uiteraard fraude. Uit het administratief dossier blijkt zelfs dat betrokkene en de referentiepersoon, 

alhoewel ze steeds gedomicilieerd waren op hetzelfde adres, nooit onder hetzelfde dak hebben 

gewoond. Concreet wil dit dus zeggen dat betrokkene onrechtmatig beroep heeft gedaan op art. 40ter. 

Hij is eigenlijk nooit een familielid van een Belg geweest, gezien het afgesloten huwelijk onrechtmatig 

werd afgesloten.  

Om overeenkomstig art. 74/20, §2 rechtmatig een einde te stellen aan het verblijf van een persoon dient 

rekening gehouden te worden met de aard en de hechtheid van de gezinsband van de betrokkene, met 

de duur van zijn verblijf in het Rijk, alsmede met het bestaan van familiebanden of culturele of sociale 

banden met zijn land van herkomst. In dit verband werd betrokkene aangeschreven op 23,02.2017 om 

zijn humanitaire elementen kenbaar te maken. Er werd naar gevraagd overeenkomstig art. 42quater, §1, 

3de lid en art. 42quater, §4. Dit wetsartikel blijkt achteraf bekeken echter niet van toepassing gezien (1) 

betrokkene niet als gezinslid van een burger van de Unie kan beschouwd worden bij gebrek aan een 

erkende huwelijksakte en (2) omdat de grond van intrekking van zijn verblijf art. 74/20 is en niet art. 

42quater, §1,4° van de wet van 15.12.1980. Echter, omdat de finaliteit van art. 74/20, §2, 2ds lid 

overeenstemt met de bewoordingen van art. 42quater, §1, derde lid, menen wij wel betrokkene 

voldoende de kans te hebben gegeven zijn humanitaire elementen toe te lichten. 

Betrokkene legde daarop trouwens de volgende documenten voor: een brief van S. U. (..) betreffende 

de mogelijkheid om in Kortrijk naar school te gaan dd.21,10.2016, 2 deelcertificaten die ervan getuigen 

dat betrokkene Nederlandse les volgde te Gent, een attest van het ziekenhuis Sint-Lucas waaruit blijkt 

dat de referentiepersoon van 8.03.2017 tot 14.03,2017 in het ziekenhuis was opgenomen, een attest 

van het ocmw van Gent waaruit blijkt dat betrokkene nooit financiële steun heeft ontvangen van het 

ocmw, een getuigschrift waaruit blijkt dat betrokkene een cursus maatschappelijke integratie heeft 

gevolgd van 6.12.2013 tot 28,02.2014, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van Vertimac 
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BVBA dd.21.08.2015 + bijhorende loonbrieven van januari 2016-februari 2018 en een verklaring van de 

werkgever betreffende betrokkenes integratie. 

Vooreerst wat betreft de gehechtheid van de gezinsband van de betrokkene blijkt nergens uit de 

voorgelegde stukken dat hij betwist dat er geen gezinsband is met de referentiepersoon. Nergens uit het 

dossier blijkt dat betrokkene zich verzet tegen het niet erkennen van het huwelijk door de stad Gent of 

het negatieve advies dienaangaande van het parket. Ter staving van zijn belangen in België legt hij 

slechts één document voor waarin de Belgische vermeende partner wordt vermeld, meer bepaald gaat 

het over haar opname in het ziekenhuis, Wat betrokkene concreet probeert aan te tonen met dit attest is 

niet duidelijk. Uit het rijksregister blijkt wel dat in die periode mevrouw terug moeder is geworden. 

Echter, nergens uit het dossier of de gegevens in het rijkregister blijkt dat betrokkene de vader zou zijn 

van het kind of het kind zou erkend hebben. Betrokkene heeft zelf nooit de geboorteakte van het kind 

voorgelegd. De raadsman van betrokkene haalt op geen enkel moment aan dat betrokkene ook nog een 

gezinsleven heeft met het kind. Van een nieuwe partner of enig gezinsleven met iemand anders blijkt 

nergens sprake. 

Verder wat betreft de duur van het verblijf van betrokkene in België, dit bedraagt bijna 5 jaar. Het 

onderzoek betreffende de geloofwaardigheid van de relatie van betrokkene met de Belgische 

referentiepersoon blijkt inderdaad jammer genoeg lang te hebben aangesleept, daardoor bleef 

betrokkene jarenlang ongemoeid verblijfsrecht uitoefenen waarvoor geen feitelijke grond was. De 

beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht van 25.09.2017 werd bovendien ingetrokken en dient 

vervangen te worden door deze beslissing. Echter, de bijna 5 jaar die betrokkene in België verbleef, 

kunnen bezwaarlijk opwegen tegenover alle voorgaande jaren die hij elders doorbracht. Uiteindelijk is 

vijf jaar betrekkelijk kort tegenover de meer dan 30 jaar dat hij niet in België heeft verbleven. Vandaar 

dat de duur van het verblijf niet als een onoverkomelijk element wordt beschouwd om een einde te 

stellen aan betrokkenes verblijf in België. Wat betreft betrokkenes familiebanden, culturele of sociale 

banden met het land van herkomst betreft, werd ons niets meegedeeld door betrokkene. Nergens uit het 

onderzoek betreffende de huwelijksband van betrokkene met de referentiepersoon blijkt dat hij in België 

nog familie zou hebben. Bij gebrek aan concrete informatie kan het niet worden uitgesloten, maar het 

kan evenmin met zekerheid worden vastgesteld. Opnieuw dient hier echter opgemerkt te worden dat, 

gezien betrokkene hier slechts sinds bijna 5 jaar verblijft, er redelijkerwijze mag worden aangenomen 

dat hij zijn moedertaal noch steeds machtig is en hij nog steeds makkelijk aansluiting kan vinden bij de 

maatschappij van het land waarvan hij de nationaliteit draagt. Betrokkene heeft kennelijk ook 

professionele kwaliteiten, gezien zijn intussen jarenlange tewerkstelling in België en de lovende 

woorden van zijn werkgever. Het is dan ook redelijk te stellen dat hij ook op economisch vlak terug zijn 

weg zal vinden in het land van oorsprong. De ervaring en talenkennis die hij ongetwijfeld in België heeft 

opgedaan, alsook de contacten die hij in België heeft gelegd, zullen hem ongetwijfeld van pas komen bij 

terugkeer naar het land van oorsprong. 

Gezien betrokkenes verblijf moet worden ingetrokken omwille van de frauduleuze manier waarop hij het 

verblijfsrecht heeft bekomen, wordt zijn graad van integratie waaronder zijn inspanningen om 

Nederlands te leren en economisch actief te zijn niet van doorslaggevend belang beschouwd om het 

verblijf te kunnen verder zetten. Zonder het frauduleus aanvragen van het visum en het frauduleus 

voorhouden van gehuwd te zijn met een Belgische zou betrokkene immers nooit de kans hebben 

gekregen zich in België te vestigen en aan de slag te gaan zonder in het bezit te zijn van een 

arbeidskaart. Alles wat betrokkene in België heeft kunnen opbouwen heeft hij kunnen opbouwen omdat 

hij frauduleus verblijfsrecht had bekomen. Het spreekt voor zich dat betrokkene daar geen rechten kan 

aan ontlenen.“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel betoogt de verzoekende partij als volgt: 

 

“ EERSTE MIDDEL 

- Schending van het artikel 74/20 Vreemdelingenwet; 

- Schending van het artikel 62 Vreemdelingenwet - materiële en formele motiveringsverplichting; 

- Schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen. 

 

4.1.1. 

Motiveringsplicht 

Dat aan iedere administratieve rechtshandeling draagkrachtige motieven ten grondslag moeten liggen. 
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Dat een bestuurshandeling aldus is gemotiveerd als niet alleen de concrete feiten maar ook de op die 

feiten toepasselijke rechtsregels worden vermeld en tevens wordt uitgelegd hoe de toepassing van die 

rechtsregels op de feiten naar de uiteindelijke beslissing heeft geleid. 

Overeenkomstig het artikel 62 van de Vreemdelingenwet moeten alle administratieve beslissingen met 

redenen omkleed worden. 

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

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

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

afdoende moet zijn. 

Uit de bestreden beslissingen dient te blijken dat de Dienst Vreemdelingenzaken met alle feitelijke 

overwegingen - de specifieke situatie van de betrokken persoon - heeft rekening gehouden. 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

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

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

4.1.2. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent hierop een wettelijk toezicht uit. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient, bij zijn uitoefening van zijn wettelijk toezicht, na te gaan 

of de (gemachtigde van de) Staatssecretaris bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of hij die correct heeft beoordeeld en of hij op grond daarvan niet kennelijk 

onredelijk tot zijn besluit is gekomen. 

4.1.3. 

De voorliggende beslissing stelt een einde aan het verblijf. 

De beslissing stelt: 

"In uitvoering van artikel 74/20 Vreemdelingenwet (...) wordt er een einde gesteld aan het verblijf van: 

Naam: M. (..) 

Voorna(a)m(en: K.O. (..) 

(...)" 

(zie stuk 1) 

4.1.4. 

Tegelijkertijd motiveert de Dienst Vreemdelingenzaken dat het recht op verblijf ingetrokken wordt. 

"Reden van de beslissing: 

(...) 

Behoudens bijzondere bepalingen van de wet, (...) intrekken (...). 

(...) 

Gezien betrokkenes verblijf moet worden ingetrokken omwille van de frauduleuze manier 

(...)." 

(zie stuk 1) 

4.1.5. 

Het einde van het verblijf is niet hetzelfde als de intrekking van het verblijfsrecht. 

Waar het einde van verblijf betekent dat het recht op verblijf wordt beëindigd vanaf dat moment, is een 

intrekking van het verblijfsrecht retroactief, en betekent dit laatste dus dat verzoeker nooit recht gehad 

heeft op verblijfsrecht. 

De bestreden beslissing behelst aldus een tegenstrijdige motivering. Er kan niet gelijktijdig beslist 

worden om een einde te stellen aan het verblijf en te beslissing tot de intrekking van het verblijf. 

De beslissing dient bijgevolg vernietigd te worden” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de burger, 

zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van 

artikel 62 van de vreemdelingenwet. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 

verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. 
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De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 74/20, § 2 van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met 

name dat de machtiging tot toelating tot verblijf die werd toegekend kan worden ingetrokken wanneer de 

aanvrager voor het verkrijgen ervan valse of misleidende informatie, valse of vervalste documenten 

heeft gebruikt, of fraude heeft gepleegd of andere onwettige middelen heeft gebruikt die hebben 

bijgedragen tot het erkennen van het verblijf. In casu blijkt na onderzoek door het parket dat 

verzoekende partij een schijnhuwelijk is aangegaan zodat het huwelijk onder valse voorwendsels is 

aangegaan door verzoekende partij en er aldus sprake is van fraude. Verzoekende partij maakt niet 

duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische 

en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn 

aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt verder inderdaad wel dat de begrippen “einde aan het verblijf” en 

“intrekking” door elkaar worden gebruikt. Verzoekende partij kan gevolgd worden in haar betoog dat 

beide begrippen niet hetzelfde zijn, maar zij maakt met haar betoog niet aannemelijk dat het voor haar 

niet duidelijk is om wat voor soort beslissing het gaat. Immers verwijst de bestreden beslissing 

uitdrukkelijk naar de toepassing van artikel 74/20, §2 van de vreemdelingenwet, dat luidt:  

 

“§ 2. 

Behoudens bijzondere bepalingen van de wet, kan de minister of zijn gemachtigde de machtiging of 

toelating tot verblijf, toegekend of erkend krachtens deze wet, intrekken wanneer de aanvrager, voor het 

verkrijgen van deze machtiging of voor de erkenning van deze toelating, valse of misleidende informatie 

of valse of vervalste documenten heeft gebruikt, of fraude heeft gepleegd of andere onwettige middelen 

heeft gebruikt die hebben bijgedragen tot het verkrijgen van het verblijf. 

Wanneer de minister of zijn gemachtigde een dergelijke beslissing overweegt te nemen, houdt hij 

rekening met de aard en de hechtheid van de gezinsband van de betrokkene, met de duur van zijn 

verblijf in het Rijk alsmede met het bestaan van familiebanden of culturele of sociale banden met zijn 

land van herkomst.” 

 

Deze bepaling, in toepassing waarvan de bestreden beslissing werd genomen, gaat uitdrukkelijk over de 

intrekking van het verblijf. Bovendien blijkt verder uit de motieven van de bestreden beslissing dat de 

verwerende partij er zelf nog expliciet op wijst dat: “de grond van de intrekking van zijn verblijf art. 74/20 

is” en luidt de conclusie: “Gezien betrokkenes verblijf moet worden ingetrokken omwille van de 

frauduleuze manier waarop hij het verblijfsrecht heeft bekomen (..)”. Gelet op de duidelijk vermelde 

rechtsgrond die geen twijfel laat bestaan over het soort van beslissing, met name een intrekking, en dat 

ook uit de verdere feitelijke motivering blijkt dat het wel degelijk gaat om een intrekking, kan het gegeven 

dat in de feitelijke motivering ook verwezen wordt naar een einde van het verblijf enkel een materiële 

vergissing zijn die geen afbreuk doet aan de duidelijkheid en het afdoend karakter van de gegeven 

motieven.  

 

2.3. De verzoekende partij maakt met haar betoog geen schending van de formele, de materiële 

motiveringsplicht of artikel 74/20 van de vreemdelingenwet aannemelijk. Het eerste middel is 

ongegrond.  

 

2.4. In een tweede middel betoogt de verzoekende partij als volgt: 

 

“IV.II. TWEEDE MIDDEL 

Schending van het artikel 74/20 Vreemdelingenwet; 

Schending van het artikel 62 Vreemdelingenwet - materiële en formele 

motiveringsverplichting; 

Schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van de bestuurshandelingen. 

 

4.2.1. 

Motiveringsplicht 

Dat aan iedere administratieve rechtshandeling draagkrachtige motieven ten grondslag moeten liggen. 

Dat een bestuurshandeling aldus is gemotiveerd als niet alleen de concrete feiten maar ook de op die 

feiten toepasselijke rechtsregels worden vermeld en tevens wordt uitgelegd hoe de toepassing van die 

rechtsregels op de feiten naar de uiteindelijke beslissing heeft geleid. 
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Overeenkomstig het artikel 62 van de Vreemdelingenwet moeten alle administratieve beslissingen met 

redenen omkleed worden. 

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

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

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

afdoende moet zijn. 

Uit de bestreden beslissingen dient te blijken dat de Dienst Vreemdelingenzaken met alle feitelijke 

overwegingen - de specifieke situatie van de betrokken persoon - heeft rekening gehouden. 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

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

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

4.2.2. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent hierop een wettelijk toezicht uit. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient, bij zijn uitoefening van zijn wettelijk toezicht, na te gaan 

of de (gemachtigde van de) Staatssecretaris bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of hij die correct heeft beoordeeld en of hij op grond daarvan niet kennelijk 

onredelijk tot zijn besluit is gekomen. 

4.2.3. 

Enerzijds stelt de bestreden beslissing een einde aan het verblijf. 

Anderzijds stelt de beslissing dat deze is genomen op basis van het art. 74/20 Vw. 

Paragraaf 3 van dit artikel stelt bovendien het volgende: 

"§3. De minister of zijn gemachtigde geeft de vreemdeling van wie het verblijf met toepassing van 

paragraaf 1 of van paragraaf 2 is geweigerd of ingetrokken het bevel om het grondgebied te verlaten 

Indien de Dienst Vreemdelingenzaken toepassing maakt van het artikel 74/20 Vw, dan dient deze 

verplicht een uitwiizingsbevel af te leveren. 

4.2.4. 

Aan de verzoeker werd evenwel geen uitwiizingsbevel afgeleverd bij de betekening van de bestreden 

beslissing. 

De Dienst Vreemdelingenzaken handelt dus niet overeenkomstig de wet. 

4.2.5. 

Het weze bovendien herhaald dat de bestreden beslissing tegelijkertijd 'een einde" stelt "aan het verblijf 

(...)" en het verblijf niet intrekt zodat het duidelijk is dat de Vreemdelingenwet niet consequent toegepast 

wordt. 

De bestreden beslissing dient aldus vernietigd te worden.” 

 

2.5. De Raad oordeelt dat verzoekende partij belang ontbeert bij haar kritiek dat haar geen bevel om het 

grondgebied te verlaten werd afgeleverd nu zij geenszins aantoont welk nadeel zij daardoor 

ondervonden heeft. Zij toont ook geenszins aan dat de bestreden beslissing nietig moet worden 

verklaard omdat de verwerende partij nagelaten heeft een bevel om het grondgebied te verlaten af te 

leveren aan de verzoekende partij. De Raad kan dergelijke sanctie niet ontwaren in artikel 74/20 van de 

vreemdelingenwet noch kan dit hieruit afgeleid worden.  

 

2.6. Het tweede middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

2.7. In een derde middel betoogt de verzoekende partij als volgt:  

 

“IV.III. DERDE MIDDEL 

- Schending van het artikel 7 Vreemdelingenwet; 

- Schending van het artikel 74/13 Vreemdelingenwet; 

- Schending van het artikel 42, quater Vreemdelingenwet; 

- Schending van het artikel 62 Vreemdelingenwet - materiële en formele motiveringsverplichting; 

- Schending van het artikel 27, § 1 WIPR ; 

- Schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen ; 

- Schending van het algemeen rechtsbeginsel van de zorgvuldigheidsplicht; 

- Schending van het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel; 

- Schending van het redelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel; 
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- Schending van de rechten van verdediging; 

- Schending van het artikel 3 E. V.R.M., het artikel 8 E. V.R.M., het artikel 13 van het E. V.R.M. en het 

respect voor de menselijke waardigheid. 

 

4.3.1. 

De Dienst Vreemdelingenzaken begaat een manifeste beoordelingsfout, door aan de verzoeker mede te 

delen dat een einde gesteld wordt zijn verblijfsrecht en dat zijn verblijfsrecht dient te worden 

ingetrokken. 

Motiveringsplicht 

Dat aan iedere administratieve rechtshandeling draagkrachtige motieven ten grondslag moeten liggen. 

Dat een bestuurshandeling aldus is gemotiveerd als niet alleen de concrete feiten maar ook de op die 

feiten toepasselijke rechtsregels worden vermeld en tevens wordt uitgelegd hoe de toepassing van die 

rechtsregels op de feiten naar de uiteindelijke beslissing heeft geleid. 

Overeenkomstig artikel 62 van de Vreemdelingenwet moeten alle administratieve beslissingen met 

redenen omkleed worden. 

Artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 bepalen dat de bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten 

worden gemotiveerd en dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen 

moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering afdoende moet zijn. 

Uit de bestreden beslissingen dient te blijken dat de Dienst Vreemdelingenzaken met alle feitelijke 

overwegingen - de specifieke situatie van de betrokken persoon - heeft rekening gehouden. 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

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

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

Zorgvuldigheidsbeginsel, evenredigheidsbeginsel, redelijkheidsbeginsel 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het administratief 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

Het evenredigheidsbeginsel stelt ertoe dat het bestuur in rechte en in feite een verantwoorde beslissing 

neemt. 

Het redelijkheidsbeginsel houdt in dat men op zich van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, moet men voor 

een beslissing staan waarvan men ook na de lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk 

genomen is. 

4.3.2. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent hierop een wettelijk toezicht uit. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient, bij zijn uitoefening van zijn wettelijk toezicht, na te gaan 

of de (gemachtigde van de) Staatssecretaris bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of hij die correct heeft beoordeeld en of hij op grond daarvan niet kennelijk 

onredelijk tot zijn besluit is gekomen. 

4.3.3. 

Uit de navolgende bespreking zal blijken dat de gemachtigde van de staatssecretaris de bovenstaande 

verplichtingen en rechtsbeginselen met de voeten heeft getreden.  

Dit te meer gelet op het feit dat art. 74/20, §2, tweede lid Vw het volgende stelt:  

"Wanneer de minister of zijn gemachtigde een dergelijke beslissing overweegt te nemen, houdt hij 

rekening met de aard en de hechtheid van de gezinsband van de betrokkene, met de duur van zijn 

verblijf in het Rijk alsmede met het bestaan van familiebanden of culturele of sociale bonden met zijn 

land van herkomst.” 

4.3.4. 

Vooreerst dient te worden benadrukt dat verzoeker nooit werd uitgenodigd om zich te verdedigen en de 

nodige documenten voort te brengen op basis van het art. 74/20 Vw. 

-4.3.4.1. 

Op datum van 23/02/2017 werd er door de Dienst Vreemdelingenzaken beslist om een onderzoek te 

voeren naar het behoud van het verblijfsrecht in hoofde van de verzoeker (zie stuk 2). 

Deze beslissing wordt aan de verzoeker betekend op datum van 10/03/2017 (zie stuk 2). 

-4.3.4.2. 
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De beslissing dd. 23/02/2017 verwijst expliciet naar het artikel 42 quater, § 1, 4° van de 

Vreemdelingenwet. 

Naar aanleiding van deze beslissing bezorgt de verzoeker de gevraagde documenten. 

Hij bezorgt onder andere het arbeidscontract, loonfiches, een verklaring van zijn werkgever dat de 

verzoeker geïntegreerd is en deelneemt aan onder andere de voetbalploeg. De verzoeker legt nog tal 

van andere documenten voor zoals het bewijs dat hij niet ten laste valt van het OCMW, hetgeen 

expliciet gevraagd wordt in punt 4 van de dit onderzoek. 

4.3.5. 

Verzoeker werd aldus uitgenodigd deze documenten voort te brengen, in de veronderstelling dat het 

ging om een eventuele toepassing van het artikel 42quater, §1,4° Vw, zijnde het geval van ontbinding 

van huwelijk of geen gezamenlijke vestiging. 

De bestreden beslissing stelt hieromtrent het volgende: 

"In dit verband werd betrokkene aangeschreven op 23.02.2017 om zijn humanitaire elementen kenbaar 

te maken. Er werd naar gevraagd overeenkomstig art. 42quater, §1, 3e lid en art. 42quater, §4. Dit 

wetsartikel blijkt achteraf bekeken niet van toepassing gezien (1) betrokkene niet als gezinslid van een 

burger van de Unie kan beschouwd worden bij gebrek aan een erkende huwelijksakte en (2) omdat de 

grond van intrekking van verblijf art. 74/20 is en niet art. 42quater, §1, 4° van de wet van 15.12.1980. 

Echter, omdat de finaliteit art. 74/20, §2,2e lid overeenstemt met de bewoordingen van art. 42quater, §1, 

derde lid, menen wij wel betrokkene voldoende de kans te hebben gegeven zijn humanitaire elementen 

toe te lichten 

4.3.6. 

Verzoeker kan met deze motivering absoluut niet akkoord gaan. 

Tussen de 2 situaties vervat in artikel 42quater, § 1,4° en 74/20, §2, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet is er een essentieel verschil. 

Het artikel 42quater, § 1,4° Vw gaat uit van een ontbinding van het huwelijk of het feit dat er geen 

gezamenlijke vestiging is 

In het artikel 74/20, §2 wordt er toepassing gemaakt van het rechtsbeginsel van de fraude. 

De finaliteit van beide artikelen is aldus absoluut niet hetzelfde! 

De verzoeker is bijgevolg bij de vraag naar zijn verweer overeenkomstig artikel 42quater inzake de 

intrekking van zijn verblijfsrecht - ten onrechte - niet ingelicht omtrent de mogelijke toepassing van het 

artikel 74/20, §2 Vreemdelingenwet dat toch wel een heel andere invulling geeft aan de mogelijke 

beëindiging of intrekking van het verblijfsrecht. 

Verzoeker is aldus nooit gehoord geweest in zijn middelen omtrent een eventuele intrekking op basis 

van fraude en heeft zich hier aldus niet kunnen verweren. 

4.3.7. 

Een zorgvuldige overheid dient de burger te horen alvorens een nadelige beslissing te nemen. 

Evenwel is de verzoeker zoals hoger uiteengezet hieromtrent verkeerd ingelicht. 

Inderdaad, de verzoeker werd op datum van 10/03/2017, ingelicht dat zijn verblijf mogelijks ingetrokken 

zou worden overeenkomstig het art. 42quater § 1,4° Vreemdelingenwet, zijnde die situatie waarin er 

sprake is van ontbinding van het huwelijk of het feit dat er geen gezamenlijke vestiging meer is. 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft met betrekking tot verzoekers verblijfssituatie bijgevolg een 

onterechte toepassing gemaakt van de wet. 

4.3.8. 

De verzoeker is miskend in zijn rechten. 

Dit is evident geen zorgvuldig bestuur.  

De verzoeker is getrouwd op 01/08/2011. Zoals de Dienst Vreemdelingenzaken zelf aangeeft was de 

huwelijksakte van doorslaggevend belang. Met andere woorden, het huwelijk werd in het kader van het 

onderzoek tot gezinshereniging als rechtsgeldig beschouwd. Het huwelijk werd bijgevolg door de Dienst 

Vreemdelingenzaken erkend. 

Op het ogenblik van de bestreden beslissing was de verzoeker al meer dan 6 jaren getrouwd en al meer 

dan 4 jaren gemachtigd tot verblijfsrecht. 

Op het ogenblik van de kennisgeving inzake het onderzoek, in toepassing van het artikel 42 quater, § 

1,4° Vreemdelingenwet was de verzoeker al 5 jaren getrouwd en reeds meer dan 3 jaren gemachtigd tot 

verblijfsrecht. 

Hieromtrent stelt de bestreden beslissing louter dat "het onderzoek betreffende de geloofwaardigheid 

van de relatie van betrokkene met de Belgische referentiepersoon blijkt inderdaad jammer genoeg lang 

te hebben aangesleept, daardoor bleef betrokkene jarenlang ongemoeid verblijfsrecht uitoefenen 

waarvoor geen feitelijke grond was." 

Deze motivering getuigt evenwel van een grote onredelijkheid in hoofde van de DVZ. Zo was verzoeker 

zich van geen kwaad bewust aangezien het huwelijk en daarbij ook de huwelijksakte in het kader van 

zijn gezinshereniging als rechtsgeldig beschouwd werden. 
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Het huwelijk werd bijgevolg door de DVZ eerst wel degelijk erkend! 

Bovendien stelt de bestreden beslissing zelf dat de huwelijksakte op zich niet vervalst is. Enkel verwijst 

men nu naar het feit dat het huwelijk vanaf het begin onder valse voorwendsels zou zijn aangegaan wat 

op zich fraude uitmaakt. 

Nergens evenwel legt de DVZ enig bewijs voor van het feit dat het huwelijk onder valse voorwendsels 

zou zijn aangegaan. Integendeel, het huwelijk werd in het kader van de gezinshereniging reeds erkend. 

De bestreden beslissing verwijst in dit verband enkel naar een negatief advies van het Parket van Gent 

en het feit dat de DVZ dit advies wenst te volgen. 

Het louter verwijzen naar het negatief advies van het openbaar ministerie kan evenwel niet als 

voldoende draagkrachtig worden aanzien om een dergelijke vergaande beslissing op te schragen. 

Zo dient de DVZ ook verder te bewijzen dat er frauduleuze intenties of frauduleuze documenten werden 

gebruikt in hoofde van verzoeker. 

Nergens evenwel toont de DVZ dit aan. Integendeel, er wordt zelfs expliciet vermeld dat de 

huwelijksakte van verzoeker niet vervalst is. Waar het aldus gaat om eventuele frauduleuze intenties 

dient de DVZ dit te bewijzen. 

Verzoeker werd immers nooit gevraagd om documenten voor te leggen die deze intenties kunnen 

weerleggen waardoor hem geen kwade trouw of een gebrek aan medewerking kan verweten worden. 

4.3.9. 

De verzoeker werd uitgenodigd om zijn verweer te bezorgen met betrekking tot de intrekking op basis 

van het artikel 42quater, § 1,4° Vreemdelingenwet.  

Dit artikel 42quater, § 1,4° Vreemdelingenwet, waarop de verzoeker zich verweerde, voorziet in 

uitzonderingssituaties die beletten het verblijfsrecht in te trekken. 

Inderdaad, het artikel 42quater § 4,1° Vreemdelingenwet stelt dat er geen toepassing kan gemaakt 

worden van het artikel 42quater, § 1, 4° Vreemdelingenwet indien het huwelijk meer dan drie jaar heeft 

geduurd waarvan er minstens één jaar in het Rijk. 

Op het ogenblik van de kennisgeving inzake het onderzoek, in toepassing van het artikel 42quater, § 1, 

4° Vreemdelingenwet was de verzoeker al 5 jaren getrouwd en reeds meer dan 3 jaren gemachtigd tot 

verblijfsrecht. 

Het artikel 42quater § 4,1° Vreemdelingenwet stelt eveneens dat de verzoeker dient te beschikken over 

een inkomen. 

De bestreden beslissing geeft onomwonden toe dat de verzoeker niet ten laste is van het OCMW en dat 

de verzoeker aantoont dat hij over inkomsten uit arbeid beschikt. 

4.3.10. 

Voorts kan waargenomen worden dat de bestreden beslissing niet daadwerkelijk aantoont dat er 

daadwerkelijk fraude gepleegd is. 

Integendeel. 

De bestreden beslissing stelt dat de voorgelegde huwelijksakte niet vervalst is. 

Met andere woorden de huwelijksakte werd volledig conform bevonden. 

De huwelijksakte werd erkend door de Belgische overheid. 

Meer zelfs, het huwelijk werd door de verwerende partij, de Dienst Vreemdelingenzaken erkend 

aangezien de verzoeker een visum gezinshereniging afgeleverd kreeg. 

De Dienst Vreemdelingenzaken is dan ook niet consequent te noemen. De Dienst Vreemdelingenzaken 

schendt het artikel 27, § 1WIPR door het huwelijk als niet rechtsgeldig te beschouwen terwijl het dit 

huwelijk reeds na een onderzoek heeft erkend. 

Thans beroept de Dienst Vreemdelingenzaken zich op een advies van de Procureur des Konings, om te 

stellen dat het huwelijk enkel en alleen een verblijfsrecht nastreefde. 

De Dienst Vreemdelingenzaken beslist dit op retro-actieve wijze wat evident problematisch is, omdat het 

onderzoek pas echt gevoerd is na het definitief worden van het verblijfsrecht. 

Dit schendt het rechtszekerheidsbeginsel en het recht op verdediging. 

De fraude is geenszins aangetoond en wordt ten stelligste ontkend. 

4.3.11. 

De fraude dient evident aangetoond te worden met respect voor de rechten van de verdediging in 

hoofde van de verzoeker en met respect voor het rechtszekerheidsbeginsel. 

De bewijslast dat verzoeker fraude gepleegd heeft rust volledig op de Dienst Vreemdelingenzaken. 

Aantonen dat er geen samenwoonst zou zijn op het ogenblik van de bestreden beslissing is evident 

geen rechtsgrond om tot fraude te besluiten. 

De verzoeker kan een prachtig voorbeeld geven van de manifeste onjuiste interpretatie waaraan de 

Dienst Vreemdelingenzaken zich bezondigt bij het posterieur inkleuren van de feiten. 

Zo wordt onder andere door de Dienst Vreemdelingenzaken thans opgeworpen dat verzoekers 

echtgenote een kind heeft gekregen op datum van 11/06/2010. Dit kind is evident geboren voor het 

huwelijk met de verzoeker op datum van 01/08/2011. 
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Het gaat dus onmiskenbaar om een in hoofde van de Dienst Vreemdelingenzaken een gekend gegeven 

wanneer het beslist tot erkenning van het huwelijk en de inwilliging van het visum. 

Thans wordt door de Dienst Vreemdelingenzaken gesteld dat de geboorte van dit kind een merkwaardig 

feit is, en wordt de geboorte van dit kind gebruikt om aan te tonen dat verzoeker geen werkelijke banden 

heeft met dit kind, noch dat er zou sprake zijn van een gezinsleven. 

Deze redenering is evident erg kort door de bocht en erg onredelijk te noemen. 

De verzoeker dient evident op te merken dat dit kind al geboren was toen hij met zijn partner huwde. De 

Dienst Vreemdelingenzaken heeft evenals de verzoeker hiervan geen probleem gemaakt. 

Het is dus net de houding van de Dienst Vreemdelingenzaken die merkwaardig te noemen is. 

De aanwezigheid van het kind is geen nieuw element maar een element dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken reeds gekend was op het ogenblik van de erkenning van het huwelijk en het 

toekennen van het recht op gezinshereniging. 

De huidige inkleuring van de voor de Dienst Vreemdelingenzaken reeds gekende feiten is een 

schending van het vertrouwensbeginsel. 

4.3.12. 

De werkwijze en de afweging die de Dienst Vreemdelingenzaken hier in casu heeft toegepast strookt 

niet met het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur! 

- 4.3.12.1. 

Zo wordt de verzoeker verzocht om naar aanleiding van het onderzoek naar het behoud van het recht 

op verblijf documenten te bezorgen. 

Hij bezorgt naar aanleiding hiervan plichtsbewust onder andere het arbeidscontract, de loonfiches, een 

verklaring van zijn werkgever dat de verzoeker geïntegreerd is en deelt neem aan onder de 

voetbalploeg. 

De verzoeker legt nog tal van andere documenten voor zoals het bewijs dat hij niet ten laste valt van het 

OCMW, hetgeen expliciet gevraagd wordt in punt 4 van de dit onderzoek. 

- 4.3.12.2. 

De verzoeker kan ook hier een prachtig voorbeeld geven van de manifeste onjuiste interpretatie 

waaraan de Dienst Vreemdelingenzaken zich bezondigt. 

Zo stelt punt 4 expliciet dat een bewijs dient voorgelegd te worden dat de verzoeker niet van het OCMW 

afhangt. 

De verzoeker levert dit bewijs af. 

De huidige bestreden beslissing stelt hieromtrent evenwel louter dat dit aantoont dat verzoeker kennelijk 

professionele kwaliteiten heeft, gezien zijn intussen jarenlange tewerkstelling in België en de lovende 

woorden van zijn werkgever, en dat het dan ook redelijk is te stellen dat hij ook op economisch vlak 

terug zijn weg zal vinden in het land van oorsprong. 

Dit is een onredelijke houding aangezien de verzoeker letterlijk voorlegt van wat hem gevraagd wordt, 

dit allemaal in het kader van een onderzoek naar het behoud van het recht op verblijf. 

Het is duidelijk dat de Dienst Vreemdelingenzaken de feiten inkleurt enkel en alleen met het oog op het 

wettigen van een negatieve beslissing. 

4.3.13. 

De verzoeker loopt bijgevolg het risico uitgewezen te worden naar Ghana waardoor de artikelen 3 en 13 

van het E.V.R.M. geschonden zullen zijn. 

Dit hoewel er geen bevel om het grondgebied te verlaten werd afgeleverd. 

Het moge duidelijk zijn dat het mentaal leed waarmee de verzoeker geconfronteerd zal worden bij 

uitwijzing gecategoriseerd moet worden als onmenselijke behandeling. 

Het is inhumaan de verzoeker met deze onzekerheden te doen leven. 

Het kan niet anders dan dat deze morele lijdensweg gezien moet worden als een schending van het art 

3 E.V.R.M. 

Bij het onderzoek naar de specifieke omstandigheden dient de Dienst Vreemdelingenzaken het 

evenredigheidsbeginsel indachtig te zijn.” 

 

2.8. Waar de verzoekende partij de schending aanhaalt van de artikelen 7 en 74/13 van de 

vreemdelingenwet, artikel 27, §1 WIPR en artikel 8 EVRM wijst de Raad erop dat zij nalaat uiteen te 

zetten op welke wijze voormelde artikelen door de bestreden beslissing worden geschonden, zodat het 

derde middel in de aangegeven mate onontvankelijk is.  

 

2.9. Wat betreft de aangevoerde schending van de formele motiveringsplicht verwijst de Raad naar zijn 

bespreking van het eerste middel. Verzoekende partij toont geen schending van de formele 

motiveringsplicht aan.  
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2.10. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

zijn beoordeling in de plaats te stellen van deze van de administratieve overheid. De Raad is in de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan 

niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

2.11. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

 

2.12. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt 

slechts het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, om het 

redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan 

men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Hetzelfde geldt voor 

de aangevoerde schending van het evenredigheidsbeginsel.  

 

2.13. Verzoekende partij betoogt in essentie dat zij nooit werd uitgenodigd om zich te verdedigen en de 

nodige documenten aan te brengen op grond van artikel 74/20 van de vreemdelingenwet. De 

uitnodiging die zij heeft gekregen gebeurde op grond van artikel 42quater van de vreemdelingenwet, 

hetgeen evenwel een andere situatie betreft.  

 

2.14. De Raad stelt vast, op grond van het administratief dossier en de bestreden beslissing, dat 

verzoekende partij inderdaad op 23 februari 2017 door het bestuur werd aangeschreven om haar 

humanitaire elementen kenbaar te maken, dit op grond van artikel 42quater, §1, derde lid en 42quater, 

§4 van de vreemdelingenwet. De verwerende partij erkent zelf in de bestreden beslissing dat dit artikel 

niet van toepassing bleek omdat het in casu gaat om een intrekking van het verblijf conform artikel 74/20 

van de vreemdelingenwet. Zij stelt echter dat de finaliteit van artikel 74/20, §2, tweede lid van de 

vreemdelingenwet overeenstemt met de bewoordingen van artikel 42quater, §1, derde lid van de 

vreemdelingenwet. Bijgevolg kreeg de verzoekende partij voldoende kans om haar humanitaire 

elementen toe te lichten.  

 

Artikel 42quater, §1, derde lid en §4 van de vreemdelingenwet luidt: 

 

“Bij de beslissing om een einde te stellen aan het verblijf houdt de minister of zijn gemachtigde rekening 

met de duur van het verblijf van de betrokkene in het Rijk, diens 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. 

(..) 

§4 

Onder voorbehoud van het bepaalde in § 5 is het in § 1, eerste lid, 4°, bedoelde geval niet van 

toepassing: 

1° indien het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke vestiging bij de aanvang van 

de gerechtelijke procedure tot ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk of bij de beëindiging van 

het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke vestiging, ten minste drie jaar heeft geduurd, 

waarvan minstens één jaar in het Rijk. In geval van nietigverklaring van het huwelijk dient de echtgenoot 

bovendien te goeder trouw te zijn geweest; 

2° of indien het recht van bewaring van de kinderen van de burger van de Unie, die in het Rijk verblijven, 

bij overeenkomst tussen de echtgenoten of de partners, bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, 

dan wel bij gerechtelijke beslissing is toegewezen aan de echtgenoot of partner die geen burger van de 

Unie is; 

3° of indien het omgangsrecht met een minderjarig kind, bij overeenkomst tussen de echtgenoten of 

partners als bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, dan wel bij gerechtelijke beslissing is 

toegewezen aan de echtgenoot of partner, bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, die geen 

burger van de Unie is en de rechter heeft bepaald dat dit recht van bewaring moet uitgeoefend worden 

in het Rijk en dit zolang het nodig is; 

4° of indien bijzonder schrijnende situaties dit rechtvaardigen, bijvoorbeeld indien het familielid aantoont 

tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2° 

het slachtoffer te zijn geweest van geweld in de familie alsook van geweld zoals bedoeld in de artikelen 

375, 398 tot 400, 402, 403 of 405, van het Strafwetboek; 

en voor zover betrokkenen aantonen werknemer of zelfstandige te zijn in België, of voor zichzelf en hun 

familieleden te beschikken over voldoende bestaansmiddelen, bedoeld in artikel 40, § 4, tweede lid, om 
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te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf ten laste vallen van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk en 

beschikken over een ziektekostenverzekering die alle risico's in België dekt, of lid zijn van een in het Rijk 

gevormde familie van een persoon die aan deze voorwaarden voldoet.” 

 

Artikel 74/20, §2 van de vreemdelingenwet luidt: 

 

“Behoudens bijzondere bepalingen van de wet, kan de minister of zijn gemachtigde de machtiging of 

toelating tot verblijf, toegekend of erkend krachtens deze wet, intrekken wanneer de aanvrager, voor het 

verkrijgen van deze machtiging of voor de erkenning van deze toelating, valse of misleidende informatie 

of valse of vervalste documenten heeft gebruikt, of fraude heeft gepleegd of andere onwettige middelen 

heeft gebruikt die hebben bijgedragen tot het verkrijgen van het verblijf. 

Wanneer de minister of zijn gemachtigde een dergelijke beslissing overweegt te nemen, houdt hij 

rekening met de aard en de hechtheid van de gezinsband van de betrokkene, met de duur van zijn 

verblijf in het Rijk alsmede met het bestaan van familiebanden of culturele of sociale banden met zijn 

land van herkomst.” 

 

Zoals duidelijk blijkt uit vergelijking van beide artikelen moet het bestuur bij een intrekking of een 

beëindiging van verblijf in beide gevallen rekening houden met de gezinssituatie van verzoekende partij, 

de duur van het verblijf in het Rijk en het bestaan van banden met het herkomstland.  

 

Verzoekende partij werd bij schrijven van 23 februari 2017 uitgenodigd over deze elementen duiding te 

geven zodat zij niet kan voorhouden op dat vlak in haar rechten geschonden te zijn louter omdat in de 

uitnodigingsbrief verwezen wordt naar een niet toepasselijk artikel. Daargelaten de vraag of de 

verzoekende partij dienstig kan voorhouden dat zij ook om haar standpunt had moeten gevraagd 

worden inzake de grond zelf waarop haar verblijf zou worden ingetrokken nu het recht om gehoord te 

worden alleszins niet inhoudt dat het bestuur voorafgaand de redenen moet kenbaar maken waarop zij 

haar beslissing steunt, dient alleszins vastgesteld dat verzoekende partij geen gegevens naar voren 

brengt die het bestuur hadden kunnen doen afzien van het treffen van de bestreden beslissing. Immers 

betwist verzoekende partij niet dat er een grondig onderzoek werd gevoerd door het parket van Gent en 

dat dit negatief adviseert met betrekking tot de erkenning van de huwelijksakte. Uit dit omstandig 

onderzoek is gebleken dat het afsluiten van het huwelijk er enkel op gericht was een verblijfsrechtelijk 

voordeel te halen voor verzoekende partij.  

 

De Raad stelt vast dat zowel kopie van het advies van het parket van Gent van 9 januari 2017 als kopie 

van de daaropvolgende beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand van 10 februari 2017 om 

het huwelijk niet te erkennen zich in het administratief dossier bevinden.  

 

Uit deze gegevens blijkt het volgende: 

 

- Tegenstrijdigheden aangaande aanvang relatie: volgens de ene in 2008, volgens de andere in 2011, 

aangaande het feest, beperkte kennis of uiteenlopende antwoorden aangaande elkaars familie, 

onwetendheid of tegenstrijdigheden aangaande de kinderen, geen kennis van vrienden of werk, 

verwisseling van naam en voornaam, twijfels over huwelijksdatum, geen kennis geboortedatum, 

tegenstrijdigheden over plaats kerkbezoek, geen bezit van elkaars telefoonnummer, geen foto’s van 

elkaar op de respectievelijke gsm’s, wel foto’s van andere vrouwen op gsm van verzoekende partij, 

ze kunnen amper dingen opnoemen die ze samen doen.  

- Bij de controle van de samenwoonst werd op diverse momenten vastgesteld dat verzoekende partij 

nooit kon worden aangetroffen. In 2013 werden slechts enkele kledingstukken van verzoekende 

partij aangetroffen, maar geen toiletartikelen. In 2015 werd een andere man aangetroffen die 

verzoekende partij niet kent. Eind 2016 kan verzoekende partij opnieuw niet worden aangetroffen in 

de woning. Wanneer de politie besluit te wachten tot thuiskomst, verandert de partner haar 

verklaring en stelt ze dat verzoekende partij bij de werkgever verblijft. Dit strookt niet met de 

verklaringen van de werkgever en de partner weet voorts ook niet waar verzoekende partij verblijft.  

Ook bij controles in het weekend kon verzoekende partij nooit worden aangetroffen. Eind 2016 

neemt verzoekende partij de politie dan mee naar waar zij werkelijk verblijft. Hier zijn geen spullen 

of foto’s van de partner of dochter aan te treffen. Verder blijken er ook tegenstrijdige verklaringen 

over wanneer verzoekende partij dan wel naar huis gaat bij de partner. Verzoekende partij blijkt ook 

geen sleutels van het huis van de partner te hebben en kent de indeling ook niet goed. Uit het 

geheel van de vaststellingen kan afgeleid worden dat ze nooit samengewoond hebben als koppel.  
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Verzoekende partij betoogt dat zij gehuwd is op 1 augustus 2011 en het huwelijk toen als rechtsgeldig 

werd erkend door de dienst vreemdelingenzaken. Op het ogenblik van de bestreden beslissing was zij al 

meer dan zes jaar getrouwd en al meer dan vier jaar gemachtigd tot verblijf en op het ogenblik van de 

kennisgeving van het onderzoek was zij al vijf jaar getrouwd en meer dan drie jaar verblijfsgemachtigd. 

De Raad oordeelt dat dit evenwel gegevens zijn waarvan de verwerende partij op de hoogte was op het 

ogenblik van het treffen van de bestreden beslissing zodat zij geen nuttige inlichtingen zijn die een 

ander licht op de zaak hadden kunnen werpen.  

 

Waar verzoekende partij met haar betoog voorts lijkt te menen dat het onredelijk is om zo lang te 

wachten met het treffen van de bestreden beslissing, wijst de Raad erop dat het onderzoek naar 

mogelijk schijnhuwelijk pas afgerond werd op 9 januari 2017 met het advies van het parket en de 

beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand van 10 februari 2017 om het huwelijk niet te 

erkennen. Op 6 april 2018, nadat de verzoekende partij ook in de mogelijkheid gesteld werd haar 

humanitaire elementen ter kennis te brengen aan het bestuur en na een intrekking van een eerdere 

negatieve beslissing, trof het bestuur de bestreden beslissing. Verzoekende partij maakt niet 

aannemelijk dat het bestuur onredelijk lang gewacht heeft met het treffen van de bestreden beslissing. 

Bovendien voorziet artikel 74/20 van de vreemdelingenwet niet in een termijn waarbinnen de beslissing 

moet worden getroffen en stelt artikel 74/20, §4 van de vreemdelingenwet trouwens dat “De minister of 

zijn gemachtigde (..) te allen tijde specifieke controles (kan) uitvoeren of laten uitvoeren als er gegronde 

vermoedens zijn van fraude of van het gebruik van andere onwettige middelen“. 

 

Verzoekende partij kan voorts ook niet gevolgd worden in haar betoog als zou in de bestreden 

beslissing niet uitgelegd worden waarom het huwelijk onder valse voorwendsels werd aangegaan. 

Immers motiveert de verwerende partij uitdrukkelijk: “Verder onderzoek van de huwelijksakte en de 

daadwerkelijke aard van de relatie tussen betrokkene en de vermeende echtgenote blijkt echter dat de 

huwelijksakte niet als rechtsgeldig kan worden aanvaard en zelfs blijkt geeft van frauduleuze intenties 

van betrokkene, met het oog op het verwerven van verblijfsrecht. 

(..) 

Alhoewel de akte op zich dus niet vervalst is, blijkt het huwelijk wel onder valse voorwendsels te zijn 

aangegaan. Betrokkene heeft de akte wel degelijk voorgelegd om op onrechtmatige wijze aan een 

visum gezinshereniging te geraken en zo een verblijfsrecht te kunnen claimen in België. Dat maakt het 

uiteraard fraude. Uit het administratief dossier blijkt zelfs dat betrokkene en de referentiepersoon, 

alhoewel ze steeds gedomicilieerd waren op hetzelfde adres, nooit onder hetzelfde dak hebben 

gewoond. Concreet wil dit dus zeggen dat betrokkene onrechtmatig beroep heeft gedaan op art. 40ter. 

Hij is eigenlijk nooit een familielid van een Belg geweest, gezien het afgesloten huwelijk onrechtmatig 

werd afgesloten.” 

 

Verzoekende partij blijft verwijzen naar de initiële toelating tot verblijf op grond van de voorgelegde 

huwelijksakte, maar zij gaat er volledig aan voorbij dat later onderzoek heeft uitgewezen dat het een 

huwelijk betreft dat onder valse voorwendsels werd aangegaan en enkel gericht is op het bekomen van 

een verblijfsrechtelijk voordeel. Het is geenszins kennelijk onredelijk dat de dienst vreemdelingenzaken 

zich baseert op voormeld onderzoek om de bestreden beslissing te schragen, minstens toont de 

verzoekende partij dit niet aan. De Raad wijst er daarbij op dat het determinerend motief van de 

bestreden beslissing de toepassing betreft van artikel 74/20 van de vreemdelingenwet dat stelt dat de 

verwerende partij het verblijf kan intrekken wanneer blijkt dat voor het bekomen ervan valse of 

misleidende informatie of valse of vervalste documenten werden gebruikt of fraude werd gepleegd. 

Verzoekende partij maakt met haar betoog aldus niet aannemelijk dat de verwerende partij, omdat zij 

initieel het verblijf heeft toegelaten op grond van de voorgelegde huwelijksakte, thans niet zou mogen 

overgaan tot een intrekking van dit verblijf wanneer dit verblijf enkel blijkt te zijn bewerkstelligd door de 

frauduleuze intenties van verzoekende partij.  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt verder ook waarom de verwerende partij oordeelt dat er in hoofde van 

verzoekende partij fraude kan worden vastgesteld, met name omdat zij het huwelijk is aangegaan onder 

valse voorwendsels ten einde een verblijfsrecht te verkrijgen. De verwerende partij verwijst naar het 

onderzoek van het parket en oordeelt: “Alhoewel de akte op zich dus niet vervalst is, blijkt het huwelijk 

wel onder valse voorwendsels te zijn aangegaan. Betrokkene heeft de akte wel degelijk voorgelegd om 

op onrechtmatige wijze aan een visum gezinshereniging te geraken en zo een verblijfsrecht te kunnen 

claimen in België. Dat maakt het uiteraard fraude. Uit het administratief dossier blijkt zelfs dat 

betrokkene en de referentiepersoon, alhoewel ze steeds gedomicilieerd waren op hetzelfde adres, nooit 

onder hetzelfde dak hebben gewoond. Concreet wil dit dus zeggen dat betrokkene onrechtmatig beroep 

heeft gedaan op art. 40ter. Hij is eigenlijk nooit een familielid van een Belg geweest, gezien het 



  

 

 

RvV  X - Pagina 14 

afgesloten huwelijk onrechtmatig werd afgesloten” Verzoekende partij maakt dan ook niet aannemelijk 

dat de verwerende partij niet aantoont dat zij frauduleuze intenties had.  

 

Verzoekende partij betoogt nog dat haar nooit gevraagd werd documenten voor te leggen om deze 

intenties te kunnen weerleggen maar de Raad wijst erop dat uit het onderzoek van het parket blijkt dat 

er op verschillende tijdstippen gecontroleerd werd waarbij zowel verzoekende partij als haar echtgenote 

verklaringen hebben kunnen afleggen. Zij hebben evenwel de bevindingen van het parket niet kunnen 

weerleggen. Ook thans maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat zij documenten had kunnen 

bijbrengen die een ander licht op de vastgestelde frauduleuze intenties hadden kunnen doen werpen.  

 

De Raad wijst er voorts op dat de verwerende partij zich niet enkel ent op de bevinding dat er nooit 

samenwoonst is geweest tussen de echtgenoten, maar zij ook verwijst naar het onderzoek gevoerd door 

het parket waaruit tal van elementen naar voren zijn gekomen die wijzen op een schijnhuwelijk.  

 

Verzoekende partij betwist voorts geenszins dat zij noch in het rijksregister noch ergens anders vermeld 

staat als de vader of erkenner van het kind dat in 2010 werd geboren, met name voor haar huwelijk in 

2011 met de moeder van het kind. De verzoekende partij betwist evenmin dat niet blijkt dat zij nog een 

gezinsleven heeft met dit kind. De Raad ziet niet in hoe deze motivering “erg kort door de bocht is” of 

onredelijk is. Immers, het loutere gegeven dat de verwerende partij op het moment van de toekenning 

van het visum gezinshereniging op de hoogte was van het bestaan van dit kind, maakt niet dat zij op dat 

moment aannam dat verzoekende partij de vader was van het kind of hiermee een gezinsband had. De 

gezinshereniging gebeurde immers in kader van het huwelijk afgesloten in 2011 met de moeder van het 

kind en heeft dus ook geen uitstaans met enige gezinshereniging tussen verzoekende partij en het kind. 

De Raad kan verzoekende partij hoegenaamd niet volgen in haar bizarre redenering dat de verwerende 

partij zich “bezondigt bij het posterieur inkleuren van de feiten”.  

 

Waar verzoekende partij voorts nog verwijst naar de door haar voorgelegde stukken in het kader van het 

behoud van haar verblijfsrecht, gaat zij ervan uit dat, omdat zij bepaalde stukken heeft voorgelegd 

waaruit blijkt dat zij tewerkgesteld is en niet ten laste is van het ocmw, dit afdoende is om haar verblijf te 

behouden. Evenwel gaat zij eraan voorbij dat de verwerende partij in haar onderzoek naar het behoud 

van het verblijfsrecht rekening moet houden met een aantal gegevens, met name “de aard en de 

hechtheid van de gezinsband van de betrokkene, met de duur van zijn verblijf in het Rijk alsmede met 

het bestaan van familiebanden of culturele of sociale banden met zijn land van herkomst” maar dit niet 

inhoudt dat wanneer blijkt dat iemand in België tewerkgesteld is en niet afhankelijk is van sociale 

bijstand, dit ipso facto betekent dat het verblijfsrecht niet kan worden ingetrokken. Enkel wanneer de 

bindingen met België dermate zijn dat zij zich verzetten tegen een intrekking van het verblijf, kan het 

verblijf behouden blijven. In casu heeft de verwerende partij duidelijk de tewerkstelling van verzoekende 

partij in overweging genomen doch geoordeeld dat: “Opnieuw dient hier echter opgemerkt te worden 

dat, gezien betrokkene hier slechts sinds bijna 5 jaar verblijft, er redelijkerwijze mag worden 

aangenomen dat hij zijn moedertaal noch steeds machtig is en hij nog steeds makkelijk aansluiting kan 

vinden bij de maatschappij van het land waarvan hij de nationaliteit draagt. Betrokkene heeft kennelijk 

ook professionele kwaliteiten, gezien zijn intussen jarenlange tewerkstelling in België en de lovende 

woorden van zijn werkgever. Het is dan ook redelijk te stellen dat hij ook op economisch vlak terug zijn 

weg zal vinden in het land van oorsprong. De ervaring en talenkennis die hij ongetwijfeld in België heeft 

opgedaan, alsook de contacten die hij in België heeft gelegd, zullen hem ongetwijfeld van pas komen bij 

terugkeer naar het land van oorsprong.” Nu het verblijf van verzoekende partij in België inderdaad 

slechts vijf jaar heeft bedragen, daar waar zij meer dan 22 jaar in het herkomstland heeft geleefd, en 

haar verblijf in België bovendien slechts mogelijk was na een frauduleus bekomen van het verblijfsrecht 

zodat zonder dit gegeven zij ook nooit in België had kunnen werken, is het geenszins kennelijk 

onredelijk dat de verwerende partij oordeelt dat de banden die de verzoekende partij met België heeft 

geenszins opwegen tegen de banden met het herkomstland.  

 

2.15. Het rechtszekerheidsbeginsel, dat de verzoekende partij ook geschonden acht, is een uit de 

rechtsstaat voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat het recht voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn 

zodat de rechtssubjecten in staat zijn de rechtsgevolgen van hun handelingen op voorhand in te 

schatten, en dat die rechtssubjecten moeten kunnen vertrouwen op een zekere standvastigheid bij het 

bestuur (RvS 11 januari 2007, nr. 166.563; I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van 

behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 315-349). Verzoekende partij toont met haar betoog geen 

schending van het rechtszekerheidsbeginsel aan.  

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 15 

2.16. 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, nr. 

129.541). Het vertrouwensbeginsel houdt in dat de door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte 

rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd. Verzoekende partij toont met 

haar betoog evenmin een schending van het vertrouwensbeginsel aan.  

 

2.17. Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen". De Raad herinnert eraan dat het 

verzoekende partij toekomt om een begin van bewijs te leveren van zwaarwegende gronden die 

aannemelijk maken dat zij bij verwijdering naar het land van bestemming zal worden blootgesteld aan 

een reëel risico op onmenselijke behandeling (zie EHRM 11 oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. 

Bulgarije, par. 99, punt (b) en RvS 20 mei 2005, nr. 144.754).  

 

Daargelaten de vaststelling dat de bestreden beslissing geen verwijderingsmaatregel betreft, dient 

alleszins gesteld dat verzoekende partij haar betoog dat zij bij terugkeer naar Ghana onderworpen zal 

worden aan een onmenselijke behandeling op geen enkele concrete manier staaft. Het blote betoog dat 

zij mentaal zal leiden onder een terugkeer volstaat daartoe uiteraard niet.  

 

Gelet voorts op de inhoud en het doel van artikel 13 van het EVRM kan deze rechtsregel niet dienstig 

worden opgeworpen zonder ook de bepaling van hetzelfde verdrag aan te duiden waarvan de 

schending een daadwerkelijk rechtsmiddel vereist. Te dezen roept de verzoekende partij de schending 

in van artikel 3 van het EVRM, maar hierboven werd reeds gesteld dat zij niet aantoont dat de bestreden 

beslissing een schending van artikel 3 van het EVRM inhoudt. Een schending van artikel 13 van het 

EVRM wordt niet aangetoond. 

 

2.18. Het derde middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, in al zijn onderdelen ongegrond.  

 

2.19. In een vierde middel betoogt de verzoekende partij als volgt: 

 

“IV.IV. VIERDE MIDDEL 

Schending van het art. 159 Grondwet; 

Machtsmisbruik vanwege de administratieve overheid. 

 

4.4.1. 

De Dienst Vreemdelingenzaken gaat in casu absoluut onredelijk te werk. 

Verzoeker werd eerst uitgenodigd om zijn verweer te voeren in toepassing van het artikel 42quater, § 

1,4° Vreemdelingenwet en kreeg vervolgens een bijlage 21. 

Deze beslissing werd naderhand evenwel ingetrokken door de Dienst Vreemdelingenzaken. 

4.4.2. 

Vervolgens, zonder de verzoeker enige mogelijkheid te bieden om zich hiertegen te verdedigen, 

verandert de Dienst Vreemdelingenzaken volledig van motivering, dit evenwel op basis van dezelfde 

feitelijke gegevens. 

De nieuwe beslissing stelt thans dat het verblijfsrecht van verzoeker dient te worden ingetrokken op 

basis van fraude. 

Tegen dit argument en motief heeft de verzoeker zich evenwel nooit kunnen verweren. 

Er werd hem ook nooit enige vraag gesteld hieromtrent. Verzoeker werd in de waan gehouden dat zijn 

verblijfsrecht in België precair was geworden op basis van het art. 42quater, § 1, 4° van de 

Vreemdelingenwet, reden waarom hij ook de nodige documenten had voorgelegd. 

4.4.3. 

Nooit werd er in de eerste beslissing melding gemaakt van enige vorm van fraude. 

Toch trekt de Dienst Vreemdelingenzaken de eerste beslissing zelf in, om vervolgens een volledig 

andere en nieuwe beslissing af te leveren, gebaseerd op andere feiten en een nieuw motief. 

Dit is allerminst redelijk te noemen en maakt in hoofde van de Dienst Vreemdelingenzaken 

machtsmisbruik uit. 

Art. 159 Grondwet kan immers door de burger ook worden ingeroepen ten aanzien van een 

administratieve overheid. Dit werd bevestigd door de Raad van State (arrest nr. 65.974): 

"Overwegende dat artikel 159 Gw is uitgedacht als een bescherming van de burger tegen de 

administratieve overheid; dat artikel 159 de burger in staat stelt om tegen de administratieve overheid de 

onwettigheid van haar beslissing te doen gelden; dat dit ons rechtsstelsel tot een rechtsstaat maakt; dat 



  

 

 

RvV  X - Pagina 16 

met de stelling die de verwerende partij voorstaat, artikel 159 de administratieve overheid in staat stelt 

om de onwettigheid van haar beslissing tegen de burger te doen gelden; dat dit helemaal niet eigen is 

aan de door artikel 159 beschermde rechtsstaat; dat de handhaving van de wet - of wat ervoor moet 

doorgaan - tegen de burger integendeel in een absolute staat maar al te goed verzekerd wordt" 

Het feit dat de Dienst Vreemdelingenzaken zomaar, zonder enig verweer, verschillende 

beslissingenckan nemen, gebaseerd op dezelfde elementen toont aan dat zij haar macht gebruikt om 

rechtsonzekerheid te scheppen in hoofde van de burger, in casu de verzoeker. 

4.4.4. 

Bovendien nam de Dienst Vreemdelingenzaken niet alleen een nieuwe beslissing, maar ontneemt hij de 

verzoeker bepaalde rechten die hij bij het eerste beroep wel direct kon doen gelden.  

Inderdaad, de nieuwe beslissing, gebaseerd op art. 74/20 Vreemdelingenwet, zorgt ervoor dat de 

verzoeker geen automatisch schorsende beroepsprocedure meer kan instellen. 

Dit maakt in hoofde van de verzoeker evident een moeilijk te herstellen ernstig nadeel uit.” 

 

2.20. Wat het aangevoerde machtsmisbruik betreft dient gesteld dat het overeenkomstig artikel 74/20 

van de vreemdelingenwet aan de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris toekomt het 

verblijfsrecht van verzoekende partij in te trekken. In casu kan geen sprake zijn van machtsmisbruik nu 

de verwerende partij niets anders gedaan heeft dan hetgene waartoe de wet haar machtigt, met name 

het intrekken van het verblijfsrecht in toepassing van artikel 74/20 van de vreemdelingenwet. 

 

Verder toont de verzoekende partij met haar betoog ook niet aan dat de verwerende partij, na de 

intrekking van een eerdere negatieve beslissing op een andere rechtsgrond, niet vermocht over te gaan 

tot de thans bestreden beslissing. Door de intrekking van de eerdere negatieve beslissing geeft de 

verwerende partij aan dat deze beslissing geacht moet worden nooit te hebben bestaan en verdwijnt 

deze ook uit het rechtsverkeer. Dit maakt evenwel niet dat verzoekende partij daaruit de rechtmatige 

verwachting kon koesteren dat haar verblijfsrecht niet om een andere reden niet behouden kan blijven.  

 

In de mate dat verzoekende partij ter zake nog betoogt dat haar het voorrecht van een schorsend 

beroep ontzegd wordt zoals bedoeld in artikel 39/79 van de vreemdelingenwet, moet worden herhaald 

dat niet is aangetoond dat de bestreden beslissing niet de legitieme toepassing van artikel 74/20 van de 

vreemdelingenwet inhoudt. Deze bepaling is niet opgenomen in de lijst van beroepen die een 

schorsende werking hebben, bepaald in artikel 39/79 van de vreemdelingenwet. Daarbij komt nog dat 

niet is aangetoond dat verzoekende partij gedwongen zal zijn verwijderd alvorens met het onderhavige 

arrest uitspraak is gedaan over haar beroep, zodat niet valt in te zien welk belang zij heeft bij deze grief. 

 

Verzoekende partij maakt met haar betoog evenmin een schending van artikel 159 Gw aannemelijk.  

 

2.21. Het vierde middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

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

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

4. Kosten 

 

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

partij.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf november tweeduizend achttien door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN S. DE MUYLDER 

 


