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 nr. 215 470 van 22 januari 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. DEMEYER 

Cordoeaniersstraat 17-19 

8000 BRUGGE 

 

 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 30 oktober 2017 

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 29 augustus 2017 houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 november 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

12 december 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. STANDAERT, die loco advocaat R. DEMEYER verschijnt 

voor verzoekster en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 29 augustus 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris een beslissing houdende een 

bevel om het grondgebied te verlaten, ter kennis gebracht aan verzoekster op 29 oktober 2017. 

 

Dit is de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 
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“Aan de Mevrouw, <1):  

naam: E.-H.  

voornaam: M.  

geboortedatum: (…)1985  

geboorteplaats: Khémisset  

nationaliteit: Marokko 

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen(2), tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te 

 

begeven, binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving / uiterlijk op .(1) 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van de artikel(en) van de wet 

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna de wet) en volgende feiten: 

 

Artikel 74/20 §2 en §3 van de wet van 15.12.1980 ( vreemdelingenwet of VW) "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 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 betrokkene, met de duur van zijn verblijf in het Rijk alsmede met het 

bestaan van familiebanden of sociale of culturele banden met zijn land van herkomst. §3 de minister of 

zijn gemachtigde geeft de vreemdeling van wie het verblijf met toepassing van de paragraaf 1 of 

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

 

Betrokkene diende op 11.02.2008 een visumaanvraag Type C' met het oog op het huwelijk met de 

Belgische onderdaan D'h. R. in via de Belgische diplomatieke post in Marokko, deze werd op 

27.02.2008 geweigerd oa omwille van onvoldoende bewijzen van een duurzame relatie met haar 

toekomstige echtgenoot. Op 06.08.2008 traden zij te Marokko in het huwelijk. Op 22.09.08 diende zij 

vervolgens een visumaanvraag voor een visum 'type D' in (gezinshereniging met een Belg) teneinde 

zich bij haar echtgenoot in België op basis van het toenmalige art 40 VW te vestigen. Op 26.11.2008 gaf 

de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) haar akkoord tot afgifte van het beoogde visum en zij kwam op 

09.01.2009 aan in België, en diende op 12.01.2009 een aanvraag tot vestiging in (bijlage 19). Op 

02.03.2009 verkeerdelijk in het bezit gesteld van een A- kaart. Dit werd rechtgezet op 04.02.2010 toen 

zij in het bezit werd gesteld van een F- kaart. Reeds op 03.07.2010 werd betrokkene alleenstaande 

(volgens de gegevens van het Rijksregister) slechts 5 maanden nadat zij in het bezit gesteld was van 

haar F- kaart. Op 08.02.2011 werd de echtscheiding uitgesproken door de Rechtbank van Eerste 

Aanleg van Brugge (overgeschreven op 23.03.2011).  

 

Betrokkene trad op 27.12.2011 opnieuw in het huwelijk opnieuw met een Belgische onderdaan de 

genaamde R. B. Op 01.04.2014 diende zij een aanvraag tot duurzaam verblijf in, deze werd aan 

betrokkene geweigerd op 08.08.2014 (bijlage 24). Op 23.09.2014 diende zij een aanvraag om 

machtiging tot vestiging in (bijlage 16), op 23.02.2015 werd betrokkene ten gevolge ingeschreven in het 

bevolkingsregister en op 13.03.2015 in het bezit gesteld van haar huidige C- kaart met als 

geldigheidsduur 26.02.2020. Sinds 04.01.2016 staat betrokkene opnieuw vermeld als alleenstaande in 

het Rijksregister. Op 19.01.2016 scheidde zij uit de echt van de heer R. voor de Rechtbank van Eerste 

Aanleg van Brugge (overgeschreven 03.02.2016).  

 

Op 12.11.2015 heeft het Hof van Beroep van Brugge (2014/AR/2953) het vonnis van de Rechtbank van 

Eerste Aanleg van 04.09.2014 (AR 13/2765/A) te Brugge bevestigd en heeft zo het huwelijk van 

betrokkene dd. 06.08.2008 met de heer D'h. vernietigd wegens schijnhuwelijk. Dit houdt in dat het 

huwelijk strijdig is bevonden met de Belgische en internationale openbare orde. Gezien door het vonnis 

het huwelijk ex tunc vernietigd werd heeft het huwelijk en zodoende ook het verblijfsrecht van 

betrokkene, nooit bestaan. De betrokkene heeft de Belgische regels tot gezinshereniging misbruikt 

gezien zij in werkelijkheid niet de intentie had een duurzame levensgemeenschap aan te gaan met een 

Belgische onderdaan. Haar frauduleuze intentie blijkt uit het bovengenoemd vonnis en arrest en de door 

haar gepleegde fraude was doorslaggevend voor het bekomen van haar verblijfsrecht. Betrokkenes 
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verblijfsrecht was met andere woorden van bij aanvang aangetast door bedrog en kon op geen enkel 

ogenblik als rechtmatig worden beschouwd. Op 24.03.2016 werd de nietigverklaring van het huwelijk 

overgeschreven in registers van de Burgerlijke Stand. De nietigverklaring van haar (eerste) huwelijk is 

hiermede definitief geworden en onvatbaar voor een hoger beroepsprocedure ten gronde. 

 

In het kader van een onderzoek naar het eventuele behoud van het verblijfsrecht overeenkomstig het 

artikel 74/20 §2 van de wet van 15.12.1980 werd betrokkene via de vreemdelingendienst van de stad 

Brugge op 13.10.2016 gevraagd alle documenten en elementen aan te brengen waarvan zij het nodig 

acht dat de DVZ er kennis van heeft teneinde haar situatie correct in te schatten, overeenkomstig art 62 

van de wet van 15.12.1980. Betrokkene werd ten gevolge dit schrijven door de Stad Brugge uitgenodigd 

voor een afspraak maar blijkbaar werd de betekening van de instructies van DVZ niet uitgevoerd 

waardoor de betrokkene niet op de hoogte was van ons schijven. Het vervolgens verkeerdelijk genomen 

bevel om het grondgebied te verlaten dd 03.04.2017 werd op 20.06.17 uit het rechtsverkeer genomen. 

Een nieuwe uitnodiging om alle dienstige elementen voor te leggen werd vervolgens verstuurd op 

20.06.2017 via een aangetekend schrijven. Volgens de website van B-post heeft mevrouw dit schrijven 

ontvangen op 28.06.2017. Tot op heden heeft de DVZ geen elementen of documenten van de 

betrokkene of haar advocaat, noch van de gemeente mogen ontvangen. 

 

Aangezien betrokkene ervoor verkoos geen medewerking te verlenen aan het onderzoek van DVZ, kan 

het onderzoek enkel gevoerd worden op basis van de gegevens die terug te vinden zijn in het 

administratief dossier van de betrokkene. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de betrokkene tewerkgesteld (arbeidscontracten en loonfiches) is. 

Dit wordt bevestigd na consultatie van de databank van de Rijksdienst voor sociale zekerheid. Hieruit 

blijkt dat zij van regelmatig in loondienst werkt. Daarnaast werden ook attesten voorgelegd van 

opleidingen die zij gevolgd heeft bij Syntra (basiskennis bedrijfsbeheer en ondernemerschapstraject 

voor module gelkunstnagels en kunstnagelstyling) en bij Wellness Academie. Hiermee wordt haar 

economische onafhankelijkheid aangetoond. Evengoed krijgen we inzicht in een toekomstproject van 

mevrouw op economisch vlak. Evenwel moet er voor wat betreft de betrokkene haar tewerkstelling op 

gewezen worden dat zij op frauduleuze wijze toegang tot de Belgische arbeidsmarkt verkreeg. Op basis 

van haar door het schijnhuwelijk verkregen verblijfsrecht was zij vrijgesteld voor een arbeidskaart, wat 

inhoudt dat zij als niet-EU onderdaan enkel vrije toegang had tot de Belgische arbeidsmarkt dankzij de 

door haar gepleegde fraude. Thans het verblijfsrecht behouden omwille van een economische 

onafhankelijkheid die enkel bestaat door fraude en misleiding van de Belgische autoriteiten is niet 

redelijk gezien niet kan verwacht worden dat de Belgische overheid de dader een voordeel van zijn 

bedrog verschaft. Betrokkenes verblijfsrecht was bij aanvang aangetast door bedrog, na de vernietiging 

van haar (eerste) huwelijk werd bewezen dat zij nooit rechten had mogen putten uit de procedures 

gezinshereniging. Het zogenaamd gezin dat 'herenigd' diende te worden heeft in werkelijkheid nooit 

bestaan. 

 

Wat betreft de betrokkene haar toekomstproject waar zij naartoe werkte door het volgen van opleiding 

kan opgemerkt worden dat haar inspanningen niet verloren zijn. De in België verworven kennis en 

vaardigheden kan zij eender waar ter wereld ten gelde maken. 

 

In het administratief dossier vinden we ook een kopie van een huurovereenkomst terug, wat enkel 

aantoont dat zij voor zichzelf een huisvesting heeft gevonden. Het is in de betrokkene haar eigen 

voordeel om op het gebied van huisvesting in orde te zijn maar dit standaarddocument biedt ons verder 

geen betere kijk op haar reële integratie in de Belgische samenleving. Er bevinden zich ook 

verschillende attesten van deelname aan lessen Nederlandse taal en een attest van inburgering in het 

dossier waaruit blijkt dat mevrouw zich ingezet heeft om zich in te burgeren, wat echter tot een bepaalde 

hoogte een verplichting is (Vlaams decreet) voor vreemdelingen die zich in een Vlaamse gemeente 

wensen te vestigen. In hoeverre de betrokkene door het volgen van dit traject tot een reële integratie in 

de Belgische samenleving is gekomen blijkt hier evenwel niet uit. Hierop krijgen we wel een betere kijk 

door de getuigenissen die in het dossier te vinden zijn. Eén getuigenis is van Dhr R. D'h., de man met 

wie zij het schijnhuwelijk heeft aangegaan. Hij betwist dat hun huwelijk een schijnhuwelijk was en stelt 

het feit aan de kaak dat hem nooit werd gevraagd zijn versie van de feiten hierover te geven. Verder 

stelt hij dat het falen van hun huwelijk elders ligt, dat mevrouw geïntegreerd is, Nederlands kan, 

verwesterd is, niet meer terug kan, en ze nog steeds een goede vriendin is. Dhr D'h. kan niet dienstig 

aanvoeren dat het huwelijk door ons als een schijnhuwelijk bestempeld wordt zonder hierover zijn 

mening te vragen. Over het huwelijk hebben twee rechters geoordeeld in een burgerrechtelijke 

procedure, waar mijnheer in betrokken was. Het is niet aan de DVZ om de vernietiging van dit huwelijk 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

door het Hof van beroep naast zich neer te leggen enkel omdat Dhr D'h. de zaken anders ziet. Uit het 

bovengenoemd vonnis (p 5) blijkt overigens dat mijnheer zelf aangeeft" goedgelovig te zijn en op de 

vraag of hij het gevoel had dat de verweerster met hem getrouwd is uit liefde antwoordde hij dat hij veel 

te vlug vertrouwen geeft aan iemand die vriendelijk is tegen hem . Rekening houdend met het feit dat de 

betrokkene nadien hertrouwd is en de overige opmerkingen in het vonnis ( p 5) dat de samenwoonst 

van het koppel slechts 8 maand heeft geduurd en het huwelijk nooit geconsumeerd werd is het helemaal 

niet duidelijk hoe goed Dhr D'h. de betrokkene eigenlijk kent. Wat betreft zijn opmerkingen over 

betrokkennes kennis van het Nederlands wordt hij bijgetreden door andere getuigenissen die in het 

dossier zitten zoals die van A. D. en een aantal klanten van de starbucksvestiging waar ze werkt. De 

graad van haar integratie wordt verder gesuggereerd door mensen waarvan de link met de betrokkene 

niet vaststaat, met uitzondering van Mevr D. (vriendin), Dhr D'h. ( ex-partner) en Mevr C. L., die zichzelf 

een buurvrouw noemt, wat ons doet vermoeden dat het gros van getuigenissen voornamelijk door 

klanten werd afgelegd. In hoeverre een klant een volledig beeld kan hebben van de reële integratie van 

een persoon die ze slechts in één situatie zien is nog maar de vraag. Het grote aantal getuigenissen 

over haar inzet op het werk is hiermee verklaard al moet opgemerkt worden dat er geen enkele van een 

werkgever bijzit. Als een gevolg kan uit het geheel van getuigenissen enkel met zekerheid besloten 

worden dat de betrokkene zich de Nederlandse taal heeft eigen gemaakt. Het kennen van het 

Nederlands is een stap in de richting van integratie maar zegt ons niets over de werkelijke diepgang van 

de culturele en sociale integratie van de betrokkene in België. Het pv van verhoor waaruit blijkt dat de 

betrokkene klacht heeft neergelegd wegens geweld binnen haar huwelijk met Dhr R. toont aan dat haar 

tweede huwelijk, dat haar geen verblijfsrechtelijk voordeel heeft gebracht, een ongelukkig huwelijk was. 

Dit gegeven brengt verder geen duidelijker kijk op haar verwevenheid met de Belgische samenleving 

met zich mee. Uit de elementen van het administratief dossier kan dus niet afgeleid worden dat de 

betrokkene haar sociale en culturele banden in België sterker zijn dan die in haar land van herkomst in 

de zin dat ze een belemmering voor deze beslissing zouden kunnen betekenen. Zelf heeft mevrouw, 

ondanks onze vraag, geen bijkomende elementen bijgebracht. 

 

Uit het vonnis valt op te maken dat haar broer, en mogelijks nog andere familieleden in België zouden 

verblijven. Hiervan vinden we verder geen aanwijzing in het administratief dossier terug. In ieder geval 

betreft het geen familieleden die deel uitmaken van een kerngezin. Uit de gegevens van het rijksregister 

noch uit het administratief dossier valt op te maken dat de betrokkene op heden een gezin heeft in 

België, of een relatie. Mevrouw heeft dit zelf ook niet aangehaald. Als een gevolg kan er niet van 

uitgegaan worden dat de familiale banden in België sterker zijn dan die in haar land van herkomst en 

dus een beletsel zouden vormen voor deze beslissing. 

 

Gezien het geheel van bovengenoemde overwegingen lijkt het niet inhumaan het verblijfsrecht in te 

trekken. Haar jonge leeftijd (31 jaar) jaar staat een terugkeer naar het land van herkomst niet in de weg. 

De betrokkene verblijft sinds een 8- tal jaar in België (2009). Uit het dossier blijken geen documenten 

voor die haar familiale, culturele en sociale bindingen met haar land van herkomst duiden. Gezien zij 

langer elders gewoond heeft dan in België en er geen doortastende bewijzen van het tegendeel 

voorliggen mag redelijkerwijze verondersteld worden dat haar socio-culturele banden met België niet 

sterker zijn dan die met haar land van herkomst.  

 

Betreffende haar medische toestand werd geen enkel document voorgelegd, waardoor evenmin 

verondersteld kan worden dat medische elementen een terugkeer naar haar land van herkomst in de 

weg zouden staan. 

 

Rekening houdend met bovengenoemde elementen en met het algemeen belang dat geschaad werd 

door het frauduleus handelen van de betrokkene wordt het recht op vestiging in het Rijk ingetrokken, 

overeenkomstig bovengenoemd wetsartikel.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoekster heeft ter terechtzitting een bijkomend stuk, “Medisch attest voor persoonlijk gebruik”, 

neergelegd. 

 

Ambtshalve stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vast dat de procedure voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen van inquisitoriale aard is. Bijgevolg kan enkel met de in de 

procedureregeling voorziene procedurestukken rekening worden gehouden. Niet in het 

procedurereglement voorziene stukken, zoals in casu voormeld attest, worden om die reden uit de 

debatten geweerd. 
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Bovengenoemd aanvullend stuk van verzoekster wordt ambtshalve uit de debatten geweerd. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In een eerste middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 74/13 en 74/20 van de 

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) en van de materiële motiveringsplicht. 

 

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

 

“II.1. Eerste middel 

Schending artikel 74/13 Vreemdelingenwet 

Schending artikel 74/20, §2 Vreemdelingenwet 

Schending van de materiële motiveringsverplichting 

 

II.1.1. Verzoekende partij is van mening dat het bevel om het grondgebied te verlaten, dat thans werd 

afgegeven, zowel in strijd is met artikel 74/13 VW, artikel 74/20, §2 en §3 VW evenals de materiële 

motiveringsverplichting als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

II.1.2. De bestreden beslissing baseert zich op het administratief dossier ten einde rekening te houden 

met de vereiste van artikel 74/20, §2, lid 2 Vreemdelingenwet: 

 

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. 

 

Artikel 74/13 Vreemdelingenwet, tevens van toepassing, luidt als volgt: 

"Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land" 

 

Ten einde de materiële motiveringsverplichting te respecteren dient aldus minstens rekening te worden 

gehouden met alle elementen die voorhanden zijn in het administratief dossier. 

 

Tevens dient er correct en pertinent te worden gemotiveerd. 

 

II.1.3. De verwerende partij motiveert onder meer als volgt: 

“…” 

 

De verwerende partij doet wel bijzonder laconiek over de fysieke mishandelingen die de verzoekende 

partij tijdens haar tweede huwelijk heeft meegemaakt (zij spreekt over een "ongelukkig" huwelijk). 

 

Dit is des te vreemder aangezien artikel 40quater, §4, 4° VW onder meer volgende bepaling bevat: 

  

"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, S 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;" 

In casu werd aangetoond dat de verzoekende partij het slachtoffer is geweest van geweld tijdens haar 

tweede huwelijk met een Belg. 

 

Toch wordt dit nauwelijks mee in overweging genomen. 

 

Tevens heeft de verzoekende partij aangetoond hier tal van familieleden te hebben: broers, zussen, 

neven en nichten. Het enige wat de verwerende partij hierover motiveert is het volgende: 

“…” 

 

Dat klopt niet: verzoekende partij bracht alle verblijfskaarten/identiteitskaarten bij als stuk 15 bij haar 

beroep dd. 8 juni 2017. Verwerende partij geeft letterlijk aan hiermee geen rekening te houden (sterker: 
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ze beweert hier niets over te weten, quod non in casu). Dit op zich vitieert reeds de motivering van de 

bestreden beslissing. 

 

Bovendien is artikel 74/20, §2 VW niet beperkt tot het louter "kerngezin". Het handelt wel degelijk over 

"de familiebanden". Welnu, quasi de gehele familie van de verzoekende partij woont in België! Voor de 

volledigheid worden alle reeds overgemaakte identeitskaarten/verblijfskaarten van haar familieleden 

(zoals reeds gesteld in het vorige verzoekschrift: haar broers, zussen, neven en nichten) in België 

nogemaals overgemaakt (stuk 3). Het betreft dus niet louter haar "broer" zoals de verwerende partij ten 

onrechte stelt! 

 

Daarnaast valt de motivering bij wijlen moeilijk te volgen. Enerzijds wordt het werk van de verzoekende 

partij wel besproken, doch nergens valt te lezen dat overwogen werd dat verzoekende partij over een 

contract van onbepaalde duur beschikt (al gevoegd als stuk 10 bij het verzoekschrift tegen de 

ingetrokken beslissing dd. 3 april 2017. 

 

Nochtans is dit een uiterst belangrijk economisch gegeven en duidt het tevens de verregaande integratie 

van de verzoekende partij. leder weldenkend mens ziet immers in dat het voor een niet-geïntegreerde 

vreemdeling zeer moeilijk, quasi onmogelijk is, om een contract van onbepaalde duur te bekomen. In dit 

zin is het dan ook onbegrijpelijk dat de verwerende partij meent vragen te moeten stellen omtrent de 

"diepgang" van de integratie van de verzoekende partij... Opnieuw kan slechts worden vastgesteld dat 

een dergelijke motivering, op basis van de elementen die zich in het dossier bevinden, niet deugdelijk is. 

  

II.1.4. Aldus werden zowel de artikelen 74/13 als 74/20, §2 Vreemdelingenwet en het beginsel van de 

materiële motiveringsverplichting manifest geschonden. 

 

De bestreden beslissing is aldus onherroepelijk gevitieerd.” 

 

3.2 In een tweede middel voert verzoekster de schending aan van artikel 74/20, § 2 van de 

vreemdelingenwet, van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, van de materiële motiveringsverplichting en 

van het rechtszekerheidsbeginsel. 

 

Ter adstruering van het tweede middel betoogt verzoekster als volgt: 

 

“II.2. Tweede middel 

Schending artikel 74/20, §2 Vreemdelingenwet 

Schending artikel 2 van het B.W. 

Schending materiële motiveringsverplichting 

Schending rechtszekerheidsbeginsel 

 

II.2.1. Er kan onder meer worden verwijzen naar artikel 42quater, §1, 4° Vreemdelingenwet dat tot 7 juli 

2016 luidde als volgt: 

"Art. 42auaterJ1 § 1. In de volgende gevallen kan er door de minister of zijn gemachtigde [2 binnen 

viifiaarl2 na de erkenning van hun recht op verblijf een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht van 

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

hoedanigheid van familielid van de burger van de Unie 

 (...) 

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

nietig verklaard, het geregistreerd partnerschap dat aangegaan werd, zoals bedoeld in artikel 40bis, § 2, 

eerste lid, 1° of 2°, wordt beëindigd, of er is geen gezamenlijke vestiging meer;" 

Verzoekende partij heeft reeds verblijfsrecht in België sinds 22 januari 2009. Er kon sinds 22 januari 

2014 (vijf jaar na de erkenning van haar verblijf) dus geen einde meer gemaakt worden aan haar 

verblijfsrecht. Een intrekkingsmogelijkheid was niet voorzien. 

Deze wet werd weliswaar aangepast door artikel 21 van de wet van 4 mei 2016 houdende diverse 

bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet 

van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van 

vreemdelingen waarbij de woorden "nietig verklaard" uit artikel 42quater, §1, 4° werden geschrapt. 

 

II.2.2. Aldus wordt de mogelijkheid om een einde te stellen van het verblijf omwille van nietigverklaring 

geschrapt. Nochtans lijkt artikel 42quater, 

 §4, 1° Vreemdelingenwet dit dan weer tegen te spreken, want deze luidt als volgt: 
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"§ 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;" 

 

Op basis van een a contrario redenering zou men aldus kunnen besluiten dat artikel 42quater, §1, 4° 

Vreemdelingenwet nog steeds van toepassing is op nietigverklaring van een huwelijk, waarbij de 

genieter van het verblijfsrecht te kwader trouw is. Aangezien de specifieke regel altijd voorrang moet 

krijgen op de algemene regel, kan artikel 74/20 Vreemdelingenwet -dat nergens letterlijk over de 

nietigverklaring van een huwelijk spreekt doch slechts over fraude in algemeen bewoordingen- sowieso 

niet toegepast worden. 

 

II.2.3. Maar er is meer. Zelfs indien men toch zou menen dat artikel 42quater, §1, 4° Vreemdelingenwet 

niet langer op "schijnhuwelijken" van toepassing is, dan nog is het de vraag of deze schrapping 

retroactief kan worden geïnterpreteerd. 

 

De wet van 4 mei 2016 houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de 

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

verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers 

en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, in werking getreden op 7 juli 2016, voorziet 

nergens dat haar bepalingen retroactieve werking zouden hebben. De schrapping van de woorden 

"nietig verklaard" dus evenmin. Evenmin voorziet het dat artikel 74/20 Vreemdelingenwet onmiddellijk 

van toepassing zou zijn op op dat moment reeds definitief "verjaarde" schijnsituaties. 

 

Na 5 jaar kon de verzoekende partij er aldus terecht van uitgaan dat haar verblijfsrecht niet langer kon 

worden beëindigd indien haar oorspronkelijk huwelijk zou worden vernietigd. Dit werd toen immers door 

de specifieke bewoordingen van artikel 42quater Vreemdelingenwet bevestigd. A fortiori kan deze 

bepaling nu niet omzeild worden door een nieuwe wet die een mogelijkheid tot "intrekking" voorziet, een 

veel verregaandere rechtshandeling zonder enige tijdslimiet! 

 

Artikel 2 van het B.W. bepaalt bovendien uitdrukkelijk: 

"De wet beschikt alleen voor het toekomende; zij heeft geen terugwerkende kracht. " 

  

Elke andere interpretatie van de wet zou bovendien rechtsonzekerheid creëren wat onmogelijk de 

bedoeling van de wetgever kan geweest zijn. 

 

II.2.4. Bovendien dateert het arrest van het Hof van Beroep dat meent dat het huwelijk op basis waarvan 

de verzoekende partij verblijf kreeg een schijnhuwelijk betreft van 12 november 2015, overgeschreven in 

de registers van de Burgerlijke Stand op 24 maart 2016, terwijl de nieuwe fraudewet die intrekking van 

het verblijf mogelijk maakt (zoals vervat in artikel 74/20 Vreemdelingenwet) slechts in werking trad op 7 

juli 2016. Ook hier zou dus een retroactieve werking aan de wet gegeven worden, daar waar artikel 2 

van het BW voorziet dat de wet in principe geen terugwerkende kracht heeft. 

 

De wet van 4 mei 2016 houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de 

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

verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers 

en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, in werking getreden op 7 juli 2016, voorziet 

nergens dat haar bepalingen retroactieve werking zouden hebben. 

 

Aldus kan onmogelijk worden gesteld dat de nieuwe mogelijkheid tot "intrekking" van het verblijf, zoals 

voorzien in artikel 74/20, §2 van de Vreemdelingenwet. in casu zou kunnen worden toegepast. 

In ie zin werd artikel 74/20, §2 Vreemdelingenwet evenals het beginsel van de materiële 

motiveringsverplichting en het rechtszekerheidsbeginsel flagrant geschonden.” 

 

3.3 Gelet op hun onderlinge verwevenheid, worden de middelen samen behandeld. 

 

Betreffende de aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht, wijst de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) erop dat het niet tot zijn bevoegdheid behoort om zijn 

beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening 
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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 kunnen komen.  

 

In de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 74/20, § 2 en 

§ 3 van de vreemdelingenwet. Dit artikel 74/20 bepaalt: 

 

“§ 1. (…) 

§ 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.  

§ 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.  

§ 4. (…).” 

 

Eveneens wordt een motivering in feite gegeven. De gemachtigde van de staatssecretaris verwijst naar 

de visumaanvraag type C op 11 februari 2008 met het oog op het huwelijk met de Belgische onderdaan 

D'h. R. ingediend via de Belgische diplomatieke post in Marokko en de weigering ervan op 27 februari 

2008 onder meer omwille van het voorhanden zijn van onvoldoende bewijzen van een duurzame relatie 

met haar toekomstige echtgenoot. Hij verwijst verder naar het huwelijk te Marokko op 6 augustus 2008 

en de daaropvolgende visumaanvraag type D, ingediend op 22 september 2008 teneinde zich bij haar 

echtgenoot in België op basis van het toenmalige artikel 40 van de vreemdelingenwet te vestigen 

waarna zij op 26 november 2008 het beoogde visum bekwam en op 9 januari 2009 in België aankwam. 

Op 12 januari 2009 diende verzoekster een aanvraag in tot vestiging en op 2 maart 2009 werd zij 

verkeerdelijk in het bezit gesteld van een A-kaart hetgeen op 4 februari 2010 werd rechtgezet toen zij in 

het bezit werd gesteld van een F-kaart. De bevoegde gemachtigde vervolgt dat verzoekster volgens de 

gegevens van het Rijksregister reeds op 3 juli 2010, slechts 5 maanden nadat zij in het bezit was 

gesteld van haar F-kaart, alleenstaande werd. Op 8 februari 2011 werd de echtscheiding uitgesproken 

door de rechtbank van eerste aanleg van Brugge (overgeschreven op 23 maart 2011). Vervolgens 

verwijst de gemachtigde naar het tweede huwelijk dat verzoekster op 27 december 2011 sloot met een 

Belgische onderdaan, de heer R. B., en de ondernomen stappen met als resultaat een inschrijving op 23 

februari 2015 in het bevolkingsregister en het bezit van haar huidige C- kaart met een geldigheidsduur 

tot 26 februari 2020. Sinds 4 januari 2016 staat betrokkene opnieuw vermeld als alleenstaande in het 

Rijksregister en op 19 januari 2016 scheidde zij uit de echt van de heer R. voor de rechtbank van eerste 

aanleg van Brugge (overgeschreven op 3 februari 2016), aldus de gemachtigde.  

 

Verder zet de gemachtigde van de staatssecretaris uiteen dat het hof van beroep te Brugge op 12 

november 2015 (2014/AR/2953) het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van 4 september 2014 

(AR 13/2765/A) te Brugge heeft bevestigd en zo werd het huwelijk van verzoekster van 6 augustus 2008 

met de heer D'h. vernietigd wegens schijnhuwelijk. Op 24 maart 2016 werd de nietigverklaring van het 

huwelijk overgeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand en werd het definitief. 

 

De gemachtigde motiveert dat dit inhoudt dat het huwelijk strijdig is bevonden met de Belgische en 

internationale openbare orde en specifieert dat gezien door het vonnis het huwelijk ex tunc vernietigd 

werd, het huwelijk en zodoende ook het verblijfsrecht van betrokkene, nooit bestaan heeft. Verzoekster 

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

een duurzame levensgemeenschap aan te gaan met een Belgische onderdaan, zo stelt de 

gemachtigde. Aangaande haar frauduleuze intentie verwijst hij naar het genoemde vonnis en arrest 

waaruit dit blijkt en hij geeft aan dat de door haar gepleegde fraude doorslaggevend was voor het 

bekomen van haar verblijfsrecht. De gemachtigde besluit op dit punt dat verzoekster haar verblijfsrecht 

met andere woorden van bij aanvang aangetast was door bedrog en op geen enkel ogenblik als 

rechtmatig kon worden beschouwd.  
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De door de gemachtigde opgesomde feiten en gebeurtenissen worden door verzoekster niet betwist, 

laat staan weerlegd.  

 

Verzoekster richt zich in het eerste middel op het tweede lid van voormeld artikel 74/20, § 2 van de 

vreemdelingenwet en derhalve op de plicht voor de minister of zijn gemachtigde om rekening te houden 

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. 

 

Eveneens in dit kader verwijst verzoekster naar artikel 74/13 van de vreemdelingenwet waarvan zij 

eveneens de schending aanvoert: 

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.” 

 

Verzoekster ervaart de motieven over de fysieke mishandelingen die zij tijdens haar tweede huwelijk 

heeft meegemaakt als bijzonder laconiek daar de gemachtigde verwijst naar een ‘ongelukkig’ huwelijk. 

Met andere woorden stelt verzoekster volgend motief uit de bestreden beslissing aan de kaak: “Het pv 

van verhoor waaruit blijkt dat de betrokkene klacht heeft neergelegd wegens geweld binnen haar 

huwelijk met Dhr R. toont aan dat haar tweede huwelijk, dat haar geen verblijfsrechtelijk voordeel heeft 

gebracht, een ongelukkig huwelijk was. Dit gegeven brengt verder geen duidelijker kijk op haar 

verwevenheid met de Belgische samenleving met zich mee.” 

 

Zij meent dat in casu wordt aangetoond dat zij het slachtoffer is geweest van geweld tijdens haar 

tweede huwelijk met een Belg en zij citeert uit artikel 40quater, § 1, 4° van de vreemdelingenwet.  

 

De Raad merkt vooreerst op dat uit het voormeld citaat uit de bestreden beslissing blijkt dat een 

uitgebreidere motivering werd opgenomen dan de loutere verwijzing naar een ‘ongelukkig huwelijk’, 

zoals verzoekster aanhaalt. Op deze wijze slaagt verzoekster er niet in hard te maken dat de door haar 

aangehaalde elementen nauwelijks in overweging zouden zijn genomen. Daarnaast weze het 

opgemerkt dat het ‘ongelukkige’ huwelijk waarnaar wordt verwezen, het tweede huwelijk van 

verzoekster betreft, daar waar de bestreden beslissing gesteund wordt op de nietigverklaring van het 

eerste huwelijk van verzoekster, zijnde het huwelijk van 6 augustus 2008 met de heer D'h. wegens 

schijnhuwelijk waarna de gemachtigde besluit dat verzoekster haar verblijfsrecht van bij aanvang 

aangetast was door bedrog en op geen enkel ogenblik als rechtmatig kon worden beschouwd.  

 

Zoals hoger vastgesteld, citeert verzoekster in dit kader eveneens uit artikel 40quater, § 1, 4° van de 

vreemdelingenwet. Ook in het tweede middel verwijst verzoekster naar (de versie geldend tot 7 juli 2016 

van) voormeld artikel 40quater en betoogt zij uitvoerig onder meer dat geen einde meer gemaakt kon 

worden aan haar verblijfsrecht sinds 22 januari 2014, zijnde vijf jaar na de erkenning van haar verblijf, 

dat geen intrekkingsmogelijkheid was voorzien, dat voormeld artikel werd aangepast door de wet van 7 

juli 2016, dat aldus de mogelijkheid om een einde te stellen van het verblijf omwille van nietigverklaring 

werd geschrapt hetgeen dan weer zou worden tegengesproken door paragraaf 4, 1° van het artikel en 

stelt ze zich de vraag of de schrapping retroactief kan worden geïnterpreteerd. 

 

De bestreden beslissing is genomen in toepassing van artikel 74/20 van de vreemdelingenwet en 

verwijst naar de intrekking van het verblijfsrecht. Artikel 42quater van de vreemdelingenwet handelt over 

de beëindiging van het verblijfsrecht, zodat de schending van artikel 42quater van de vreemdelingenwet 

of verwijzingen ernaar niet dienstig kunnen worden aangevoerd. De betreffende onderdelen zijn dan ook 

onontvankelijk. 

 

Verder zou naar de mening van verzoekster niet voldoende rekening gehouden zijn met de 

aanwezigheid van haar broers, neven en nichten waarbij zij verwijst naar het stuk 15 dat zij voegde bij 

“het beroep” van 8 juni 2017 en met het contract van onbepaalde duur dat zij heeft gevoegd als stuk 10 

bij het verzoekschrift tegen de ingetrokken beslissing van 3 april 2017. Verzoekster geeft aan het niet 

eens te zijn met het betreffende motief en meent dat artikel 74/20, § 2 van de vreemdelingenwet niet 

enkel het ‘kerngezin’ voor ogen houdt. Tevens zet zij uiteen dat het contract een uiterst belangrijk 

economisch gegeven is en het tevens duidt op haar verregaande integratie. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 10 

De Raad merkt op dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing opnieuw beperkend leest 

en dat zij voorbijgaat aan volgend motief uit de bestreden beslissing.  

 

“In het kader van een onderzoek naar het eventuele behoud van het verblijfsrecht overeenkomstig het 

artikel 74/20 §2 van de wet van 15.12.1980 werd betrokkene via de vreemdelingendienst van de stad 

Brugge op 13.10.2016 gevraagd alle documenten en elementen aan te brengen waarvan zij het nodig 

acht dat de DVZ er kennis van heeft teneinde haar situatie correct in te schatten, overeenkomstig art 62 

van de wet van 15.12.1980. Betrokkene werd ten gevolge dit schrijven door de Stad Brugge uitgenodigd 

voor een afspraak maar blijkbaar werd de betekening van de instructies van DVZ niet uitgevoerd 

waardoor de betrokkene niet op de hoogte was van ons schijven. Het vervolgens verkeerdelijk genomen 

bevel om het grondgebied te verlaten dd 03.04.2017 werd op 20.06.17 uit het rechtsverkeer genomen. 

Een nieuwe uitnodiging om alle dienstige elementen voor te leggen werd vervolgens verstuurd op 

20.06.2017 via een aangetekend schrijven. Volgens de website van B-post heeft mevrouw dit schrijven 

ontvangen op 28.06.2017. Tot op heden heeft de DVZ geen elementen of documenten van de 

betrokkene of haar advocaat, noch van de gemeente mogen ontvangen. 

 

Aangezien betrokkene ervoor verkoos geen medewerking te verlenen aan het onderzoek van DVZ, kan 

het onderzoek enkel gevoerd worden op basis van de gegevens die terug te vinden zijn in het 

administratief dossier van de betrokkene.” 

 

Kopie van het schrijven van 20 juni 2016 bevindt zich in het administratief dossier. Verzoekster ontkent 

ook niet dat zij op 28 juni 2017 een uitnodiging d.d. 20 juni 2017 heeft ontvangen om alle dienstige 

elementen voor te leggen, noch dat zij naar aanleiding hiervan geen elementen of documenten heeft 

overgemaakt. Het komt bijgevolg niet kennelijk onredelijk voor dat het onderzoek werd gevoerd op basis 

van de gegevens die terug te vinden zijn in het administratief dossier van verzoekster, zoals de 

gemachtigde van de staatssecretaris aangeeft. Dat stukken zouden zijn gevoegd in het kader van 

andere procedures, kan dit niet aan het wankelen brengen. Verzoekster werd immers de kans geboden 

hogervermelde elementen waarnaar zij in haar verzoekschrift verwijst te melden en de nodige stukken 

bij te brengen. De voormelde briefwisseling kan in casu niet anders dan worden beschouwd als een 

gelegenheid waarin zij daadwerkelijk haar standpunt kenbaar heeft kunnen maken over de redenen die 

de overheid ervan zou kunnen weerhouden om de bestreden beslissing te nemen, meer in het bijzonder 

in het licht van artikel 74/20, § 2, tweede lid en artikel 74/13 van de vreemdelingenwet waarnaar in 

voormeld schrijven van 20 juni 2016 uitdrukkelijk werd verwezen. De zorgvuldigheidsverplichting die rust 

op de overheid geldt in het kader van een wederkerig bestuursrecht immers evenzeer op de 

rechtsonderhorige (cf. RvS 28 april 2008, nr. 182.450, DE GRAEVE) en verzoekster kan haar eigen in 

gebreke blijven niet zonder meer afwentelen op de gemachtigde van de staatssecretaris.  

 

Bovendien gaat verzoekster in haar betoog omtrent het arbeidscontract, en de daaruit voortvloeiende 

verregaande integratie en het belangrijke economische gegeven evenzeer voorbij aan volgend 

onderdeel van het motief in de bestreden beslissing betreffende de tewerkstelling van verzoekster: 

 

 “Evenwel moet er voor wat betreft de betrokkene haar tewerkstelling op gewezen worden dat zij op 

frauduleuze wijze toegang tot de Belgische arbeidsmarkt verkreeg. Op basis van haar door het 

schijnhuwelijk verkregen verblijfsrecht was zij vrijgesteld voor een arbeidskaart, wat inhoudt dat zij als 

niet-EU onderdaan enkel vrije toegang had tot de Belgische arbeidsmarkt dankzij de door haar 

gepleegde fraude. Thans het verblijfsrecht behouden omwille van een economische onafhankelijkheid 

die enkel bestaat door fraude en misleiding van de Belgische autoriteiten is niet redelijk gezien niet kan 

verwacht worden dat de Belgische overheid de dader een voordeel van zijn bedrog verschaft. 

Betrokkenes verblijfsrecht was bij aanvang aangetast door bedrog, na de vernietiging van haar (eerste) 

huwelijk werd bewezen dat zij nooit rechten had mogen putten uit de procedures gezinshereniging. Het 

zogenaamd gezin dat 'herenigd' diende te worden heeft in werkelijkheid nooit bestaan.”  

 

Het al dan niet voorhanden zijn van een contract van onbepaalde duur laat voormelde redenering van 

de gemachtigde van de staatssecretaris onverlet zodat verzoekster haar belang niet aantoont bij de grief 

dat zij het betreffende contract zou hebben gevoegd. Hetzelfde besluit dringt zich op waar verzoekster 

kopieën van identiteitsdocumenten voegt onder het stuk 3 bij haar verzoekschrift. De Raad wijst erop 

dat deze geen familiebanden aantonen, laat staan dat verzoekster hiermee aantoont dat de familiale 

banden in België sterker zouden zijn dan die in het land van herkomst. Het motief van de gemachtigde 

dienaangaande wordt dan ook evenmin weerlegd. 
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Verzoeksters aangevoerde grieven maken geenszins aannemelijk dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris niet in alle redelijkheid tot de bestreden beslissing is gekomen, noch wordt aangetoond 

dat geen voldoende onderzoek werd gevoerd of geen voldoende afweging werd gemaakt in het licht van 

artikel 74/20 van de vreemdelingenwet. De bestreden beslissing steunt op dienende, deugdelijke, 

afdoende en pertinente motieven. Een schending van de artikelen 74/13 en 74/20, § 2 van de 

vreemdelingenwet of van de materiële motiveringsplicht wordt niet aangetoond. 

 

In het laatste onderdeel van haar betoog zet verzoekster uiteen dat naar haar mening de mogelijkheid 

tot intrekking van het verblijf zoals voorzien in artikel 74/20, § 2 van de vreemdelingenwet in casu niet 

kon worden toegepast. Zij refereert hiertoe naar het arrest van het hof van beroep dat werd geveld op 

12 november 2015, overgeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand op 24 maart 2016, terwijl 

de nieuwe fraudewet die intrekking van het verblijf mogelijk maakt, zoals vervat in artikel 74/20 van de 

vreemdelingenwet, slechts in werking trad op 7 juli 2016. Daar waar artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek 

voorziet dat de wet in principe geen terugwerkende kracht heeft, zou aldus retroactieve werking aan de 

wet gegeven worden zonder dat dit werd voorzien. 

 

Zoals verzoekster aangeeft, werden de bepalingen inzake artikel 74/20 van de vreemdelingenwet 

ingevoegd bij wet van 4 mei 2016 die in werking trad op 7 juli 2016. 

 

De Raad stelt echter vast dat de gemachtigde van de staatssecretaris artikel 74/20 van de 

vreemdelingenwet geenszins retroactief toepast in de in casu bestreden beslissing, minstens maakt 

verzoekster dit niet aannemelijk. Immers werd ten aanzien van verzoekster op 29 augustus 2017, en 

aldus na de inwerkingtreding van de wet van 4 mei 2016, een beslissing genomen houdende een bevel 

om het grondgebied te verlaten met toepassing van artikel 74/20 van de vreemdelingenwet. Om de 

toepassing van voormeld artikel te staven, verwijst de bevoegde gemachtigde onder meer naar het 

arrest van het hof van beroep van 12 november 2015. 

 

Verzoekster toont niet aan waarom de bevoegde gemachtigde bij het beoordelen of artikel 74/20 van de 

vreemdelingenwet toepassing kon vinden, geen rekening kon houden met voormeld arrest, ook al 

dateert dit arrest van voor de inwerkingtreding van voormelde wet van 4 mei 2016. 

 

Voormeld artikel wordt toegepast wanneer de aanvrager, voor het verkrijgen van de machtiging of voor 

de erkenning van de 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. Het komt geenszins kennelijk onredelijk voor om, ter staving hiervan, 

onder meer te verwijzen naar het arrest van het hof van beroep van 12 november 2015.   

 

De Raad ziet niet in op welke wijze de bestreden beslissing, door de verwijzing naar dit arrest van voor 

de inwerkingtreding van de voormelde wet van 4 mei 2016 waarbij artikel 74/20 van de 

vreemdelingenwet werd ingevoerd, dit artikel, artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek of de materiële 

motiveringsplicht schendt. 

 

Het rechtszekerheidsbeginsel, dat verzoekster 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). Gelet op het voorgaande, toont verzoekster met haar betoog geen 

schending van het rechtszekerheidsbeginsel aan. 

 

De middelen zijn, in de mate dat ze ontvankelijk zijn, ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

Verzoekster 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. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 
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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 tweeëntwintig januari tweeduizend 

negentien door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


