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 nr. 273 110 van 23 mei 2022 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. EL MOUDEN 

Emiel Banningstraat 6 

2000 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 28 januari 2022 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 20 december 2021 die een einde stelt aan het recht op verblijf 

van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21). 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende 

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

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 3 februari 2022 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 22 maart 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 april 2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat I. EL MOUDEN, die loco advocaat A. EL MOUDEN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaten C. DECORDIER en T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 4 februari 2016 dient de verzoekster, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, bij de Belgische 

ambassade te Abidjan (Ivoorkust) een visumaanvraag in met het oog op de gezinshereniging met haar 

echtgenoot, de heer A.B.R., die de Duitse nationaliteit heeft. Op 1 april 2016 wordt deze visumaanvraag 

goedgekeurd.  
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Op 22 oktober 2018 geeft de procureur des Konings een negatief advies inzake de erkenning van de 

huwelijksakte van de verzoekster.  

 

Op 23 oktober 2018 weigert de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Lokeren de erkenning 

van de buitenlandse huwelijksakte.  

 

Op 12 februari 2019 vraagt de Dienst Vreemdelingenzaken aan de burgemeester van Lokeren om 

volgende brief aan de verzoekster te betekenen: 

 

“(…) 

Geachte mevrouw  

 

In het kader van het onderzoek van uw dossier over de eventuele intrekking van uw verblijfsrecht en 

overeenkomstig artikel 74/20, §2, tweede alinea van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen dat het volgende bepaalt: 

‘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.’, staat het u vrij om alle documenten die nuttig kunnen zijn voor uw dossier over te maken aan 

het gemeentebestuur van uw woonplaats. 

 

U dient deze documenten over te maken aan het gemeentebestuur van uw woonplaats, ten laatste 15 

dagen na de betekening van dit schrijven.  

(…)” 

 

De verzoekster nam op 14 februari 2019 kennis van deze brief. 

 

Op 5 maart 2019 meldt de Dienst Andere Nationaliteiten van de stad Lokeren dat de verzoekster nog niet 

is langs gekomen ondanks de betekende instructies van 14 februari 2019 en ondanks dat zij ten laatste 

binnen de 15 dagen na de betekening bijkomende documenten diende binnen te brengen.  

 

Op 15 januari 2021 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris (hierna: de gemachtigde) 

tot de intrekking van het verblijfsrecht. Bij arrest met nummer 258 316 van 16 juli 2021 vernietigt de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) deze beslissing.  

 

Op 2 augustus 2021 vraagt de Dienst Vreemdelingenzaken aan de burgemeester van Lokeren om 

volgende brief aan de verzoekster te betekenen: 

 

“(…) 

Geachte mevrouw  

 

In het kader van het onderzoek van uw dossier over de eventuele intrekking van uw verblijfsrecht 

overeenkomstig artikel 74/20, §2, tweede alinea van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen dat het volgende bepaalt: 

‘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.’, staat het u vrij om binnen de 30 dagen na betekening (betekening + 30 dagen) van deze brief, 

alle documenten die nuttig kunnen zijn voor uw dossier over te maken aan het gemeentebestuur van uw 

woonplaats. 

(…)” 

 

De verzoekster nam op 11 augustus 2021 kennis van deze brief. 

 

Op 20 december 2021 beslist de gemachtigde opnieuw tot de intrekking van verzoeksters verblijfsrecht 

als familielid van een burger van de Unie. Dit is de bestreden beslissing, die aan de verzoekster op 

29 december 2021 ter kennis wordt gebracht. Deze beslissing is als volgt gemotiveerd:  

 

“(…) 
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In uitvoering van artikel 74/20, §2 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 

het grondgebied, wordt het verblijf ingetrokken van: 

 

Naam: K. (…) 

Voorna(a)m(en): V. (…) 

Nationaliteit: Ghana 

Geboortedatum: (…).1980 

Geboorteplaats: A. (…) 

Identificatienummer in het Rijksregister: xxx 

Verblijvende 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 

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.”  

 

Betrokkene bekwam de F-kaart op 20.06.2016, kennelijk gewoon op basis van het voorleggen van haar 

paspoort voorzien van een visum C, afgeleverd in het kader van richtlijn 2004-38. Ze bekwam de F-kaart 

als echtgenote van de Duitse onderdaan, A. B., R. (…) (xxx).  

 

Uit nader onderzoek blijkt echter dat betrokkene niet kan worden beschouwd als een familielid van een 

burger van de Unie gelet op de weigering tot erkenning van het huwelijk: Ter staving van de aanvraag 

gezinshereniging werd een ‘Certificate of Marriage’ voorgelegd opgemaakt op 28.10.2015. Uit verder 

onderzoek van de huwelijksakte en de daadwerkelijke aard van de relatie tussen betrokkene en de 

vermeende echtgenoot blijkt echter dat de huwelijksakte niet als rechtsgeldig kan worden aanvaard en 

zelfs blijk 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 Oost-Vlaanderen afdeling 

Gent op 22.10.2018, na grondig onderzoek negatief te adviseren, waarop de ambtenaar van de burgerlijke 

stand te Lokeren op 23.10.2018 geweigerd heeft het huwelijk te erkennen. Zo blijkt onder meer uit de 

gevoerde verhoren dat betrokkenen afwijkende verklaringen afleggen inzake de aanvang van hun relatie, 

hun families, de vorige relaties van mevrouw en dat zij, ondanks de aangehaalde duurzame relatie slechts 

foto’s van hun huwelijk konden voorleggen. Betrokkene kreeg tot tweemaal toe de kans om voor de DVZ 

de relatie met haar vermeende echtgenoot te staven (in 2019 en nogmaals in 2021 naar aanleiding van 

onze onderzoeken), maar deed dat niet. Bij gebrek aan stavingstukken en overwegende de opmerkingen 

van het parket, moet besloten worden dat er thans onvoldoende elementen voorhanden zijn om niet tot 

het besluit te komen dat het huwelijk er enkel op gericht was om voor mevrouw een verblijfsrechtelijk 

voordeel te bekomen. Gelet op voorgaande erkent ook de Dienst Vreemdelingenzaken de geldigheid van 

de huwelijksakte van betrokkene en de referentiepersoon niet, en dit op basis van art. 27, art. 18 en art. 

21 van het Wetboek Internationaal Privaatrecht.  

 

Uit het door het parket gevoerde onderzoek blijkt dat minstens één der betrokken partijen niet de bedoeling 

heeft gehad om een duurzame levensgemeenschap tot stand te brengen, maar enkel tot doel had een 

verblijfsrechtelijk voordeel te bekomen (art. 18 IPR). 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). Uit het dossier blijkt 

bovendien niet dat betrokkene de beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand van Lokeren heeft 

betwist.  

 

Hoewel de akte op zich dus niet vervalst is, blijkt uit het door het parket en politiediensten gevoerde 

onderzoek het huwelijk wel onder valse voorwendsels te zijn aangegaan. Betrokkene heeft de akte wel 

degelijk voorgelegd om op onrechtmatige wijze een verblijfsrecht te kunnen claimen in België. Dat maakt 

het uiteraard frauduleus. Concreet wil dit dus zeggen dat betrokkene onrechtmatig beroep heeft gedaan 

op art. 40bis. Betrokkene is zodoende eigenlijk nooit een familielid van een EU-burger geweest, gezien 

het afgesloten huwelijk onrechtmatig werd afgesloten.  
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Voor zover betrokkene zou aanvoeren dat de administratie hiermee terugkomt op een eerdere beslissing, 

nl. de afgifte van haar visum in toepassing van de richtlijn 2004-38 en vervolgens haar F-kaart, wordt 

opgemerkt dat bij de visumaanvraag van betrokkene enkel mevrouw kort werd ondervraagd, de 

referentiepersoon werd niet ondervraagd. De elementen die aan het licht zijn gekomen uit het door het 

parket gevoerde onderzoek en de verhoren van beide betrokkenen betreffen aldus nieuwe elementen 

waarover de administratie geen kennis had wanneer zij besloot het visum af te leveren (RvV, nr. 240.055 

van 26 augustus 2020: “Het feit dat de verwerende partij reeds eerder een visum voor kort verblijf en 

vervolgens een F-kaart toekende aan verzoekster op basis van haar huwelijk verhindert niet dat de 

verwerende partij alsnog gebruik maakt van haar bevoegdheid overeenkomstig artikel 74/20 wanneer 

naderhand aan de hand van later aan het licht gekomen gegevens blijkt dat het verblijfsrecht werd 

toegekend op grond van frauduleuze verklaringen.”).  

 

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 haar verblijf in het Rijk, alsmede met het bestaan van familiebanden of culturele of sociale 

banden met haar land van herkomst. In dit verband werd op 02.08.2021 een onderzoek overgemaakt aan 

de stad Lokeren. Dit onderzoek werd aan betrokkene betekend op 11.08.2021. Tot twee maal toe ontving 

de DVZ de bevestiging van de stad Lokeren dat betrokkene geen stukken had overgemaakt, nl. op 

14.09.2021 en 20.12.2021. Nochtans werd betrokkene in onze brief expliciet verzocht haar toestand te 

actualiseren: “Voor zover er nadien nog geen uitsluitsel werd gegeven vanuit onze diensten met 

betrekking tot dit onderzoek, dient u relevante wijzigingen van uw situatie door te geven aan onze 

diensten. Dit tot aan de ontvangst van onze beslissing.”  

Betrokkene heeft uit eigen beweging nagelaten elementen aan te reiken dewelke dienstig konden zijn 

voor de beoordeling van haar dossier. Zij heeft er uit eigen beweging voor gezorgd dat zij niet kon worden 

gehoord overeenkomstig artikel 623, §2 van de wet van 15.12.1980. Betrokkenes dossier zal dus moeten 

worden beoordeeld op basis van de elementen die in het administratief dossier aanwezig zijn.  

 

In hoeverre betrokkene toch een beschermenswaardig gezinsleven zou hebben met haar vermeende 

echtgenoot kan aan de hand van de gegevens in het dossier niet worden vastgesteld. De vermeende 

echtgenoten zijn officieel nog op hetzelfde adres gevestigd, echter in hoeverre zij daadwerkelijk een 

gezinscel vormen, als man en vrouw samenleven in de zin van het woord, kan enkel op basis van die 

samenwoonst niet worden vastgesteld.  

Bovendien moet worden opgemerkt dat op politiebezoeken van 08.08.2021 en 10.08.2021 de 

referentiepersoon niet werd aangetroffen. Deze zou volgens betrokkene steeds uit werken zijn, echter 

konden hiervan geen bewijzen worden voorgelegd. Betrokkene zou eveneens pogen/gepoogd hebben 

zwanger te raken. Zij maakte daarover een medisch attest over aan de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen welke het eerste onderzoek van de DVZ zou predateren. De administratie is 

echter niet in bezit van het vermelde attest. Bij gebrek aan medewerking van betrokkene kan ook niet 

worden nagegaan wat daarvan de stand van zake is. Er dient noodgedwongen vastgesteld te worden dat 

betrokkene geen enkel bewijs wenst voor te leggen van haar vermeende relatie met de heer A. B. (…), 

hoewel zij daar sedert 2019 meermaals de kans toe kreeg zodat de administratie niet de mogelijkheid 

heeft om te oordelen over het vermeende duurzame karakter ervan.  

Thans woont betrokkene samen met haar meerderjarig kind. Het kind heeft tot op heden het verblijfsrecht 

niet bekomen. In die zin is deze intrekkingsbeslissing dus geen inbreuk op het gezinsleven van betrokkene 

en haar kind, zij kunnen zich gezamenlijk elders vestigen en hun gezinsleven aldaar verder zetten. 

Betrokkene verblijft intussen reeds sinds 2016 in België. In verhouding tot haar leeftijd is dat echter niet 

onnoemelijk lang. Betrokkene heeft het overgrote deel van haar leven in Ghana geleefd, in die zin vormt 

de duur van het verblijf van betrokkene in België onvoldoende reden om deze beslissing niet te nemen.  

Wat betreft betrokkenes familiebanden en culturele of sociale banden in het land van herkomst is er ons 

evenmin iets negatief bekend. Gezien de leeftijd waarop ze naar België kwam is het redelijk te stellen dat 

ze de taal of talen van haar land van herkomst nog voldoende beheerst om terug aansluiting te kunnen 

vinden in de vertrouwde omgeving van weleer. Het zal natuurlijk wat aanpassing vragen. Het is echter 

redelijk te stellen dat ze er kan terugvallen op haar oude netwerk van vrienden en familie, niets wijst er op 

dat geen van die sociale contacten van toen, zich nog in het land van herkomst zouden bevinden. Het feit 

dat ze zich, jaren nadat ze zich in België had gevestigd, heeft laten vervoegen door een minderjarige 

dochter bewijst ook wel impliciet dat ze al die jaren contact heeft gehouden met het thuisfront. Niets sluit 

uit dat ze de familiebanden of culturele of sociale banden met haar land van herkomst terug 

aanhaalt/herstelt zoals voorheen. In ieder geval heeft betrokkene nagelaten zelf elementen aan te voeren 

met betrekking tot haar familiale en culturele banden met Ghana, dewelke zich zouden verzetten tegen 

het nemen van deze beslissing.  
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Uit wat voorafgaat blijkt dat geen enkel element uit het administratief dossier zich verzet tegen het 

intrekken van haar verblijfsrecht.  

 

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

F-kaart van betrokkenen dient te worden gesupprimeerd. 

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid, 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) doet de Raad uitspraak op basis van de synthesememorie, behoudens wat de 

ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft. 
 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel van haar synthesememorie weerhoudt de verzoekster de aangevoerde 

schending van de artikelen 39/79, 42quater, 44, 62 en 74/20 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 

2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 

van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het proportionaliteitsbeginsel, van het vertrouwensbeginsel en van 

het rechtszekerheidsbeginsel. 

 

Het eerste middel wordt in de synthesememorie als volgt onderbouwd: 

 

“In eerste instantie merkt verwerende partij op dat het middel, althans deels, onontvankelijk is omdat 

verzoekster zich in haar betoog zou beperken tot een louter theoretische uiteenzetting van de door haar 

aangehaalde beginselen van behoorlijk bestuur. Nochtans duidt verzoekster zeer concreet aan waaruit 

blijkt dat verwerende partij in gebreke blijft om zich te kwijten van de op haar rustende verplichtingen 

ingevolge deze beginselen.  

 

Zo geeft verwerende partij niet alleen de door haar gekende feiten flagrant verkeerd weer, zij houdt 

evenmin rekening met het gegeven dat zij van bepaalde feiten kennis had dan wel minstens kennis had 

kunnen hebben. Tenslotte zijn er verschillende feitelijkheden die blijken uit het administratief dossier en 

wel degelijk wijzen op het bestaan van een gezinscel, doch door verwerende partij als onbestaande 

worden beschouwd om vervolgens tot de conclusie te komen dat verzoekster heeft nagelaten relevante 

gegevens aan te voeren die het bestaan van deze gezinscel vermogen aan te tonen.  

 

Dezelfde opmerking formuleert verwerende partij voor wat betreft de door verzoekster aangevoerde 

schending van artikel 42quater Vw..  

 

Evenwel blijkt uit het verzoekschrift toch reeds duidelijk dat verzoekster de mening is toegedaan dat zij tot 

op heden dient te worden beschouwd als de echtgenote van een Unieburger en bijgevolg dus een 

familielid in de zin van de artt. 40bis e.v. Vw.. Vermits verwerende partij haar in deze hoedanigheid reeds 

erkende begin 2016 alsook het daaraan gekoppelde verblijfsrecht in juni 2016 vaststelde middels de 

afgifte van een f - kaart, had verwerende partij rekening moeten houden met de bepalingen van artikel 

42quater Vw. teneinde na te gaan of zij het verblijfsrecht al dan niet kon beëindigen.  

 

In zoverre weliswaar er ondertussen sprake is van een verworven recht in hoofde van verzoekster 

aangezien het verblijfsrecht reeds in juni 2016 werd vastgesteld middels de afgifte van een f - kaart, kan 

verwerende partij alsnog dit verblijfsrecht beëindigen om redenen van fraude.  

 

Aangezien verzoekster ingevolge haar huwelijk met een Duitse onderdaan beschouwd dient te worden 

als een familielid van een burger van de Unie.  

 

Er is immers niet betwist dat de huwelijksakte als instrumentum rechtsgeldig is, doch verwerende partij 

meent dat de intenties waarmee deze tot stand is gekomen en dus het huwelijk werd afgesloten, niet 

oprecht zijn.  

 

Voor zover verwerende partij opmerkt dat verzoekster ingevolge de niet erkenning van het huwelijk door 

de ambtenaar van de burgerlijke stand te Lokeren, eigenlijk nooit een familielid van een Unieburger is 
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geweest, zij opgemerkt dat de huwelijksakte an sich niet met valsheid behept is en het huwelijk niet werd 

nietig verklaard. Enkel een beslissing van de rechtbank dienaangaande geldt erga omnes en kan de de 

plano erkenning van de buitenlandse authentieke akte doorbreken. Er kan met andere woorden niet 

gesproken worden van fraude in de zin van artikel 44 of artikel 74/20 Vw..  

 

De rechtspraak waarnaar verwerende partij verwijst (RvV nr. 98.717 dd. 13.01.2013) betreft een geval 

alwaar het huwelijk bij rechterlijke beslissing nietig werd verklaard en derwijze geacht wordt nooit te 

hebben bestaan. In die zin verschilt de situatie in het betreffende arrest dan ook dusdanig van de situatie 

waarin verzoekster zich bevindt.  

 

Verwerende partij kan er niet omheen dat zij destijds de voorwaarden waaraan verzoekster diende te 

voldoen in het kader van gezinshereniging met haar Duitse echtgenoot heeft onderzocht en goed 

bevonden, wat blijkt uit de afgifte van een D visum en een F - kaart nadien.  

 

Zo zij meent dat er nadien fraude wordt vastgesteld, dient zij alsnog toepassing te maken van artikel 44 

Vw. wanneer zij overweegt om om die reden het (inmiddels verworven) verblijfsrecht in te trekken.  

 

Verwerende partij heeft bijgevolg verkeerdelijk toepassing gemaakt van artikel 74/20 Vw. en geen 

aandacht besteed aan de bijzonder bepaling vervat in artikel 44 Vw..  

 

In dit verband merkt verwerende partij nog op dat Uw Raad een eerdere beslissing tot intrekking van het 

verblijfsrecht dd. 15.01.2021 van verzoekster vernietigde bij arrest dd. 16.07.2021, nr. 258.316, om reden 

dat de bestreden beslissing niet steunde op een volledig onderzoek van de meest recente gegevens en 

omdat er immers twee jaar werd gewacht tot het nemen van de beslissing nadat verzoekster de 

mogelijkheid werd geboden om concrete gegevens naar voor te brengen, en dat het pertinent is in dit 

kader op te merken dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen an sich niet betwistte dat artikel 74/20 

Vw. wel degelijk toepassing kan vinden.  

 

Het is weliswaar even pertinent dat in het arrest te lezen staat :  

 

Middels de thans bestreden beslissing wordt verzoeksters verblijfsrecht als echtgenote van een EU-

onderdaan, dat op 20 juni 2016 werd vastgesteld door de afgifte van een F-kaart, ingetrokken. De 

gemachtigde maakt hierbij toepassing van artikel 74/20, §2, van de Vreemdelingenwet. Of dit in casu de 

correcte rechtsgrond is om het verblijfsrecht van een familielid van een Unieburger in te trekken, staat in 

het kader van het onderhavige beroep niet ter betwisting tussen de partijen, zodat de Raad er ook geen 

uitspraak over kan doen en hij zich bij zijn beoordeling dient te baseren op de bepalingen van artikel 74/20 

van de Vreemdelingenwet, die de juridische grondslag vormen van de thans bestreden 

intrekkingsbeslissing.  

 

Uit voorgaande vermag men er van uit te gaan dat de Raad, bij gebreke aan betwisting omtrent de 

toepasbaarheid van de aangewende rechtsgrond, zich in zijn beoordeling baseert op de bepalingen van 

artikel 74/20.  

 

Voor zover verwerende partij opmerkt dat, bij gebreke aan het voorleggen van bijkomende of nieuwe 

elementen/bewijzen door verzoekster, zij zich dient te steunen op de gegevens die blijken uit het 

administratief dossier, dient te worden vastgesteld dat het voor verzoekster allerminst duidelijk is hoe 

verwerende partij andermaal tot de beslissing komt om haar verblijfsrecht in te trekken.  

 

De bestreden beslissing geeft deze feitelijkheden en gegevens zoals deze uit het administratief dossier 

behoren te blijken immer geheel verkeerd weer:  

 

- De door verwerende partij geïnstrueerde woonstcontrole  

 

Er werd door verwerende partij een woonstcontrole aangevraagd bij de stad Lokeren.  

 

Uit het woonstverslag blijkt dat de wijkagent zich bij verzoekster en haar echtgenoot aanbood op 

08.08.02021 en op 11.08.2021.  

 

Ter gelegenheid van de eerste controle was verzoekster thuis, haar echtgenoot niet aangezien hij was 

gaan werken.  
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Ter gelegenheid van de tweede controle dd. 11.08.2021 waren beide echtgenoten thuis.  

 

In de bestreden beslissing stelt verwerende partij nochtans: "Bovendien moet worden opgemerkt dat op 

politiebezoeken van 08.08.2021 en 10.08.2021 de referentiepersoon niet werd aangetroffen. Deze zou 

volgens betrokkene steeds uit werken zijn, echter konden hiervan geen bewijzen worden voorgelegd. "  

 

In haar nota met opmerkingen erkent verwerende partij dat zij deze feitelijkheden foutief vaststelde, doch 

doet dit af als een "materiele misslag die geen afbreuk doet aan de deugdelijkheid van de motivering in 

haar geheel".  

 

Verzoekster repliceert dat voor zover verwerende partij in haar beslissing melding maakt van een 

politiebezoek op 10.08.2021 terwijl dit 11.08.2021 moet zijn, een dergelijke vergissing nog beschouwd 

kan worden als een materiële misslag, doch meent dat dit niet opgaat voor wat betreft de verkeerde 

weergave van het resultaat van de politiecontrole aangezien de finaliteit van deze controle er in bestaat 

de effectieve samenwoonst en het bestaan van een gezinscel vast te stellen.  

 

- Het medisch attest poging zwangerschap dd. 13.01.2021  

 

Verzoekster begrijpt niet hoe verwerende partij blijft volhouden hiervan geen kennis te hebben genomen, 

terwijl dit attest werd gevoegd bij het verzoekschrift tot nietigverklaring van deze beslissing (onder stuk 2 

overeenkomstig aangehechte inventaris) waarvan verwerende partij uiteraard kennis heeft genomen.  

 

- Het al dan niet aanvechten voor de rechtbank van de beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke 

stand  

 

Ook hier blijft verwerende partij aanhalen dat uit niets blijkt dat verzoekster en haar echtgenoot de 

beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand zouden hebben aangevochten ten overstaan van 

de rechtbank.  

 

Nochtans ontving verwerende partij reeds op 26.07.2021 van de Procureur des Konings kopie van het 

verzoekschrift met aangehechte inventaris der overtuigingsstukken, hetwelk namens verzoekster en haar 

echtgenoot op 01.07.2021 werd neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg, afdeling 

Familie - en Jeugdrechtbank te Dendermonde. Weliswaar liggen deze stukken neer op de rechtbank en 

beschikt ook het Openbaar Ministerie over een kopie van het bundel. Op geen enkel ogenblik heeft 

verwerende partij het nodig dan wel nuttig geacht om zich verder te informeren bij het Openbaar Ministerie 

terwijl zij hiertoe perfect de mogelijkheid had en uiteraard derwijze meer inzicht had kunnen verwerven in 

de gezinssituatie van verzoekster.  

 

Voor zover men nadat men hiervan kennis heeft gekregen of minstens had kunnen krijgen, besluit 

verwerende partij nadien, op 02.08.2021, alsnog om andermaal een onderzoek te openen op basis van 

artikel 74/20 Vw..  

 

De houding van verwerende partij is niet ernstig en getuigt geenszins van goed bestuur.  

 

Daargelaten of verwerende partij de juiste rechtsgrond aangewend heeft om tot haar beslissing te komen, 

dient te worden vastgesteld dat zij geenszins op een zorgvuldige wijze haar beslissing heeft getroffen, 

zich niet steunt op een correcte feitenvinding en de beginselen van behoorlijk bestuur schendt. Evenmin 

maakte zij een correct toepassing van artikel 74/20 Vw. e.v..  

 

Verzoekster kaart dit met haar uiteenzettingen aan zonder uiteraard van oordeel te zijn of de intentie te 

hebben een beslissing van Uw Raad te moeten kunnen bekomen die het huwelijk met haar echtgenoot 

naar zijn oprecht karakter beoordeelt. De opmerking in dit verband van verwerende partij begrijpt 

verzoekster dan ook geenszins.  

 

Verwerende partij handelt met de bestreden beslissing kennelijk onzorgvuldig, onredelijk, disproportioneel 

en schendt het vertrouwen dat verzoekster vermag te hebben in de wijze waarop het bestuur tot haar 

beslissing komt.  

 

Het middel is gegrond.” 
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3.2. In de nota met opmerkingen had de verwerende partij het volgende geantwoord op het eerste middel, 

zoals uiteengezet in het verzoekschrift: 

 

“In een eerste middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- artikelen 62, 39/79, 42quater, 44 en 74/20 van de Vreemdelingenwet; 

- art 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 

- zorgvuldigheidsbeginsel; 

- het proportionaliteitsbeginsel; 

- het vertrouwensbeginsel; 

- het rechtszekerheidsbeginsel; 

Verzoekende partij acht bovenvermelde rechtsregels geschonden doordat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie onterecht zou besloten hebben tot de intrekking van het 

verblijfsrecht van verzoekende partij. 

 

Wat betreft de voorgehouden schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, het 

vertrouwensbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel betreft wenst verwerende partij te benadrukken dat 

verzoekende partij zich beperkt tot een louter theoretische uiteenzetting van deze beginselen van 

behoorlijk bestuur. Dit aspect van het enig middel is als dusdanig onontvankelijk. 

 

Zie: 

 

“Waar de verzoekende partij in haar uiteenzettingen ter ondersteuning van het eerste middel een 

uitvoerige, doch louter theoretische, toelichting verstrekt omtrent de draagwijdte van het 

rechtszekerheidsbeginsel in combinatie met het vertrouwensbeginsel en van de hoorplicht, kan hieruit 

echter niet worden afgeleid hoe de bestreden beslissing een miskenning zou inhouden van deze 

beginselen en bepalingen. Ook het verdere inhoudelijke betoog van de verzoekende partij kan niet 

dienstig in verband worden gebracht met de voornoemde beginselen en bepalingen. 

Het middel is in dit opzicht dan ook onontvankelijk.” (RvV nr. 205.102 dd. 08.06.2018) 

 

Hetzelfde geldt voor de voorgehouden schending van artikel 42 quater waar verzoekende partij zich 

eveneens beperkt tot een loutere vermelding van het wetsartikel, zonder te verduidelijken om welke 

redenen deze bepaling geschonden zou zijn bij het nemen van de bestreden beslissing. 

 

Betreffende de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991en artikel 62 

van de Vreemdelingenwet die alleen de formele motiveringsplicht bevatten, laat de verweerder gelden dat 

bij lezing van het inleidend verzoekschrift van verzoekende partij blijkt dat zij daarin niet enkel inhoudelijke 

kritiek levert, maar dat zij er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te 

geven en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

 

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende partij 

het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, 

z.p.). 

 

De formele motiveringsplicht, vervat in de wetsartikelen waarvan verzoekende partij de schending 

aanvoert, heeft immers geen ander doel dan het in kennis stellen van de bestuurde van de redenen die 

ten grondslag liggen aan de te zijnen of te haren opzichte genomen bestuursbeslissing, zodanig dat deze 

in staat is om te oordelen of het zinvol is om daartegen op te komen met de ter beschikking staande 

rechtsmiddelen (R.v.St. nr. 60.751, 4.7.1996, T.B.P. 1996, 698), terwijl de voormelde vaststelling 

impliceert dat deze wettelijke doelstelling is bereikt. 

 

De naleving van de genoemde plicht houdt daarentegen geen verband met de inhoudelijke juridische of 

feitelijke correctheid van de tot uitdrukking gebrachte motieven (cf. wat inhoudelijke juridische correctheid 

betreft, naar analogie, Cass., 10.1.1979, Arr. Cass. 1978-79, 522; alsook wat feitelijke correctheid betreft: 

R.v.St. nr. 44.948, 18.11.1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p.; Antwerpen, 16.6.1998, F.J.F. 1998, 693). 

 

Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud daarvan verzoekende partij het 

genoemde inzicht verschaft en aldus volstaat om haar toe te laten de bedoelde nuttigheidsafweging te 

maken. 

 

De bestreden beslissing is immers genoegzaam met redenen omkleed, aangezien daarin zowel haar 

juridische grondslag als haar feitelijke grondslag zijn vermeld.  
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Deze vermeldingen laten verzoekende partij toe kennis te hebben van de gronden op basis waarvan werd 

besloten tot de intrekking van het verblijf en maken dat het doel is bereikt dat met het bestaan van de 

betrokken formele motiveringsverplichting wordt beoogd.  

 

Het normdoel dat ten grondslag ligt aan de in het besproken middel als geschonden aangeduide 

wetsartikelen is bereikt en de bestreden beslissing is genoegzaam gemotiveerd.  

De uiteenzetting van verzoekende partij kan aan het voorgaande geen afbreuk doen, temeer nu de 

beschouwingen van verzoekende partij niet dienstig in verband kunnen worden gebracht met de door haar 

geschonden geachte rechtsregels.  

 

Gelet op het voorgaande is de verweerder de mening toegedaan dat dit aspect van het enig middel van 

verzoekende partij onontvankelijk, minstens ongegrond is.  

 

In antwoord op de verzoekende partij haar concrete kritiek, dewelke de inhoud van de bestreden 

beslissing betreft, laat verweerder verder gelden dat de beschouwingen van de verzoekende partij niet 

kunnen worden aangenomen.  

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij op 20.06.2016 in het bezit 

werd gesteld van een F-kaart, als echtgenote van een Duitse onderdaan, op basis van een buitenlands 

huwelijk.  

 

Door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie diende evenwel te worden 

vastgesteld dat de ambtenaar van de burgerlijke stand te Lokeren op 23.10.2018 weigerde om het 

buitenlandse huwelijk van de verzoekende partij te erkennen, dit op redenen van schijnhuwelijk.  

 

Uit zorgvuldig onderzoek werd, na negatief advies van het parket van de procureur des Konings, 

vastgesteld dat het huwelijk van de verzoekende partij niet was afgesloten met het oog op het stichten 

van een duurzame levensgemeenschap, doch enkel op het verwerven van een verblijfsrechtelijk voordeel 

in hoofde van de verzoekende partij.  

 

Gelet op voorgaande vaststellingen heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

op 20.12.2021 allerminst kennelijk onredelijk in toepassing van artikel 74/20 van de Vreemdelingenwet 

vastgesteld dat de verzoekende partij fraude heeft gepleegd of minstens “andere onwettige middelen heeft 

gebruikt”, dewelke hebben bijgedragen tot het verkrijgen van een verblijfsrecht in het Rijk.  

 

Artikel 74/20 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

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

toelating tot verblijf, aangevraagd krachtens deze wet, weigeren 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 bijdragen 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.  

§ 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. De minister of zijn gemachtigde kan te allen tijde specifieke controles uitvoeren of laten uitvoeren als 

er gegronde vermoedens zijn van fraude of van het gebruik van andere onwettige middelen.  
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Verweerder merkt in dit kader op dat door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

in de bestreden beslissing op gedegen wijze werd vastgesteld dat het aanwenden van een schijnhuwelijk, 

met het oog op het verwerven van verblijfsrecht, duidelijk blijk geeft van frauduleuze intenties in hoofde 

van de verzoekende partij.  

 

Verzoekster bekritiseerd het feit dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie haar 

hoedanigheid in de bestreden beslissing betwist aangezien de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie de hoedanigheid van verzoekende partij reeds onderzocht in het kader van de aanvraag 

visum Type D.  

 

De kritiek van verzoekende partij is niet ernstig.  

 

Het doel van artikel 74/20 van de Vreemdelingenwet is immers om verblijfsrecht dat in het verleden werd 

toegestaan op basis van valse voorwendsels in te trekken. De gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie betwist dan ook geenszins onterecht de hoedanigheid van verzoekster, laat staan dat 

de initiële afgifte van een F-kaart zou verhinderen dat nadien wordt besloten tot intrekking van het verblijf  

 

Waar verzoekende partij voorhoudt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

geheel autonoom zou overgegaan zijn tot “erkenning en aanvaarding” van het huwelijk door de afgifte van 

het visum type D – gezinshereniging zonder het advies van het Openbaar Ministerie af te wachten, wenst 

verwerende partij te benadrukken dat de toekenning van de visumaanvraag geenszins een 

onherroepelijke erkenning van het huwelijk inhoudt.  

 

Tevens was de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie niet gehouden om het advies 

van het Openbaar Ministerie af te wachten voordat het visum type D werd afgeleverd.  

 

Het loutere feit dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie het advies niet 

afwachtte weerhoudt haar niet om het initieel toegekende verblijfsrecht, alsnog in te trekken indien er 

fraude voor handen is. Zij kan gebruik maken van haar bevoegdheid overeenkomstig artikel 74/20 van de 

Vreemdelingenwet. Dit is geenszins onredelijk of schendt allerminst de beginselen van behoorlijk bestuur.  

 

Zelfs indien de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie initieel van oordeel was dat 

het buitenlandse huwelijk van de verzoekende partij ogenschijnlijk als grondslag kon dienen om een 

verblijfsrecht toe te kennen, vermag de gemachtigde van de Staatssecretaris uiteraard om naderhand 

alsnog vast te stellen dat het huwelijk onder valse voorwendselen werd aangegaan.  

 

Verweerder stelt zich hoe dan ook de vraag naar het belang dat de verzoekende partij zou kunnen hebben 

bij bovenstaande kritiek, gezien zij – indien het advies van het Openbaar Ministerie wél zou zijn afgewacht 

alvorens tot afgifte van het visum type D zou zijn overgegaan- überhaupt niet zou zijn toegelaten tot 

binnenkomst en verblijf in het Rijk.  

 

Er valt niet dienstig in te zien welk voordeel de verzoekende partij dan ook uit haar kritiek meent te kunnen 

putten.  

 

Bovendien maakt het gegeven dat verzoekende partij valse voorwendsels gebruikte om verblijfsrecht te 

bekomen, dat zij niet beschikt over het rechtens vereiste belang, nu de verzoekende partij geen rechtmatig 

belang kan putten uit het feit dat zij bedrog heeft gepleegd om verblijfsrecht in het Rijk te bekomen.  

 

Desbetreffend kan de verweerder volstaan met te verwijzen naar het arrest nr. 182.415 dd. 28.04.2008:  

“2. Over de ontvankelijkheid.  

Overwegende dat verzoeker erkent dat hij de Belgische instanties heeft misleid en bedrog heeft gepleegd 

door zowel een asielaanvraag als een aanvraag om machtiging tot verblijf aan te vragen onder een valse 

identiteit, dat overeenkomstig het algemeen rechtsbeginsel “fraus omnia corrumpit” geen gunstig gevolg 

kan worden verleend aan het beroep van een vreemdeling die bedrog pleegt bij het indienen van een 

aanvraag; dat ambtshalve de onontvankelijkheid van het beroep wordt vastgesteld wegens ontstentenis 

van het wettelijk vereiste rechtmatig belang; dat derhalve het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen”.  

 

Het beroep van verzoekende partij is onontvankelijk bij gebrek aan belang.  
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Verzoekende partij houdt daarnaast voor dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie toepassing diende te maken van artikel 44 van de Vreemdelingenwet wanneer hij wenste het 

verblijf van verzoekende partij in te trekken in plaats van artikel 74/20 van de Vreemdelingenwet.  

 

De kritiek van verzoekende partij mist grondslag.  

 

Artikel 44 van de Vreemdelingenwet kan hoe dan ook niet van toepassing zijn aangezien verzoekende 

partij, gelet op haar frauduleus huwelijk, niet meer beschouwd kan worden als een familielid van een 

burger van de Unie. De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie was dan ook niet 

gehouden om de situatie van verzoekster te onderzoeken in het licht van deze bepaling, zoals in de 

bestreden beslissing overigens ook uitdrukkelijk wordt aangehaald als volgt: 

 

“Betrokkene is zodoende eigenlijk nooit een familielid van een EU-burger geweest, gezien het afgesloten 

huwelijk onrechtmatig werd afgesloten”  

 

Zie:  

 

“Voorts heeft artikel 42quater ook betrekking op familieleden van een burger van de Unie, hetgeen 

verzoeker niet is, nu het ‘huwelijk’ in werkelijkheid een schijnhuwelijk betrof. Daar verzoekers huwelijk met 

een Belgische vrouw nietig werd verklaard, kan hij niet meer worden beschouwd als familielid van een 

burger van de Unie. Gezien het huwelijk van verzoeker nietig werd verklaard, wordt het geacht nooit te 

hebben bestaan en komen alle uit dit huwelijk voortvloeiende rechten te vervallen.” (R.v.V. nr. 98.717 dd. 

13.03.2013)  

 

Op 15.01.2021 besloot de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie reeds tot de 

intrekking van het verblijfsrecht van verzoekster. Deze beslissing werd echter vernietigd door Uw Raad 

bij arrest nr. 258 316 dd. 16.07.2021.  

 

Uw Raad besloot tot de vernietiging gezien de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie niet steunde op een volledig onderzoek van de meest recente gegevens. Er werd 

immers twee jaar gewacht tot het nemen van de beslissing nadat aan verzoekster de mogelijkheid werd 

geboden om concrete gegevens naar voor te brengen.  

 

Het is pertinent om in dit kader op te merken dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen an sich niet 

betwiste dat artikel 74/20 van de Vreemdelingenwet wel degelijk toepassing kan vinden.  

 

Het feit dat de beslissing dd. 15.01.2021 vernietigd werd, belet de gemachtigde van de Staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie bovendien niet om een nieuwe beslissing in dit kader te treffen, zoals de 

verzoekende partij ten onrechte laat uitschijnen in haar inleidend verzoekschrift.  

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie handelt in dit kader niet in strijd met de 

beginselen van het behoorlijk bestuur. Er werd immers een nieuw onderzoek in het kader van artikel 74/20 

van de Vreemdelingenwet opgestart.  

 

In de mate dat de verzoekende partij kritiek levert op het feit dat zij na het vernietigingsarrest van de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen opnieuw in het bezit werd gesteld van een F-kaart, wenst verwerende 

partij te benadrukken dat dit geenszins een nieuwe beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie uitmaakte.  

 

Eén en ander was een onmiddellijk gevolg van het vernietigingsarrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen nr. 258 316 dd. 16.07.2021, vermits de intrekkingsbeslissing dd. 15.01.2021 

vernietigd werd en dus retroactief uit het rechtsverkeer verdween.  

 

Daar waar deze vernietigde beslissing aldus geacht moet worden nooit te zijn genomen, kan niet dienstig 

anders worden voorgehouden dan dat de verzoekende partij op dat moment opnieuw in het bezit van een 

F-kaart diende te worden gesteld, bij gebrek waaraan het gezag van gewijsde van het vernietigingsarrest 

zou worden miskend. 

 

Zulks impliceert geenszins dat er nadien geen nieuwe beslissing conform artikel 74/20 van de 

Vreemdelingenwet kon worden genomen door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie.  
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Verzoekende partij houdt voor dat zij de meerwaarde niet ziet van een bewijs dat haar echtgenote was 

gaan werken tijdens de woonstcontrole gezien de wijkagent hun beiden kon aantreffen op 11.08.2021. 

Verder houdt zij voor dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie in het bezit was 

van het medisch attest in functie van haar vruchtbaarheidsbegeleiding aangezien dit attest in het verleden 

al werd overgemaakt in het kader van een procedure voor Uw Raad.  

 

Verwerende partij wenst te benadrukken dat verzoekende partij naliet ook maar enig stuk bij te voegen 

waaruit haar concrete situatie zou blijken. De bewijslast in dit kader rust bij de verzoekende partij en het 

is dan ook aan haar eigen onzorgvuldigheid te wijten dat verzoekende partij geen rekening kon houden 

met deze elementen.  

 

Hetzelfde geldt voor het beroep dat werd ingesteld door verzoekster en haar echtgenoot tegen de 

beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand te Lokeren houdende de niet-erkenning van hun 

huwelijk. Het klopt dat dit verzoekschrift zich in het administratief dossier bevindt. Hoe dan ook is dit geen 

bewijs aangezien dit verzoekschrift de stavingstukken niet bevat.  

 

Louter volledigheidshalve benadrukt verweerder dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen uiteraard 

niet bevoegd is om zich om de weigering tot erkenning van het buitenlands huwelijk te onderzoeken. In 

dit kader dient te worden gewezen op artikel 39/1 van de Vreemdelingenwet dat de rechtsmacht van de 

Raad bepaalt.  

 

Verweerder vestigt de aandacht op het feit dat artikel 144 van de Grondwet bepaalt dat geschillen over 

burgerlijke rechten bij uitsluiting behoren tot de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken en dat artikel 

145 van de Grondwet voorziet dat ook geschillen over politieke rechten tot de bevoegdheid behoren van 

de hoven en rechtbanken, behoudens echter de bij de wet gestelde uitzonderingen. De aard van het recht 

waarop het geschil betrekking heeft is dus van belang om een onderscheid te maken tussen enerzijds de 

exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken inzake betwistingen omtrent burgerlijke rechten en 

anderzijds hun principiële bevoegdheid wat geschillen betreft inzake politieke rechten waarvan het de 

wetgever is toegelaten af te wijken (M. LEROY, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 86).  

 

Artikel 39/1, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet bepaalt dan ook het volgende: “De Raad is een 

administratief rechtscollege en is als enige bevoegd om kennis te nemen van de beroepen die worden 

ingesteld tegen individuele beslissingen genomen met toepassing van de wetten betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.” Artikel 39/2, § 2 van 

de vreemdelingenwet preciseert bovendien dat de Raad, indien hij optreedt als annulatierechter, uitspraak 

doet over beroepen wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid 

voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht.  

 

De Raad heeft aldus geen rechtsmacht om kennis te nemen van betwistingen die betrekking hebben op 

burgerlijke rechten of van geschillen met betrekking tot politieke rechten die de wetgever niet uitdrukkelijk 

aan de Raad heeft toevertrouwd. Tevens kan de Raad geen kennis nemen van een beroep of van 

middelen waarvan het werkelijk en rechtstreeks voorwerp ertoe leidt dat hij zich dient uit te spreken over 

dergelijke betwistingen. 

 

In de mate het enig middel van de verzoekende partij er op gericht is om door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen te doen vaststellen dat de bestreden beslissing ten onrechte op de weigering 

van erkenning van het buitenlandse huwelijk is gesteund, beoogt de verzoekende partij (minstens 

impliciet) om vaststelling van schijnhuwelijk als dusdanig ter beoordeling aan Uw Raad voor te leggen. 

 

In de mate waarin het werkelijk en rechtstreekse voorwerp van het middel inhoudt dat de Raad gevraagd 

wordt na te gaan of de gemachtigde van de Staatssecretaris onterecht het huwelijk van verzoekende partij 

als in strijd met de openbare orde heeft verklaard daar in hoofde van verzoeker het doel het verwerven 

van een verblijfsrecht in België betreft, moet worden opgemerkt dat de Raad, zoals hoger werd toegelicht 

geen rechtsmacht heeft om zich uit te spreken over een middel waarvan het onderzoek ertoe leidt dat hij 

een standpunt dient in te nemen over het bestaan of de draagwijdte van een burgerlijk recht (J. SALMON, 

Le Conseil d’Etat, Brussel, Bruylant, 1994, 249 en 387). 

 

Het onderdeel van het middel van verzoekende partij dat ertoe strekt aan te tonen dat het bestuur zijn 

huwelijk ten onrechte niet als rechtsgeldig heeft beschouwd en dat de Raad noopt om te oordelen over 

het al dan niet geschonden zijn van burgerlijke rechten, is, gezien de bevoegdheidsverdeling tussen de 
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gewone hoven en rechtbanken en de administratieve rechtscolleges voorzien in de artikelen 144 en 145 

van de Grondwet, dan ook onontvankelijk (RvS 8 maart 2002, nr. 104.512; RvS 7 oktober 2008, nr. 

186.878). 

 

Verweerder besluit dat op heden -gelet op de vaststaande weigering van erkenning van het huwelijk, om 

reden van schijnhuwelijk- geen ernstige betwisting kan gevoerd worden over het feit dat de gemachtigde 

van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie allerminst kennelijk onredelijk heeft vastgesteld dat het 

verblijfsrecht van de verzoekende partij werd bekomen op grond van frauduleuze intenties. 

 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat het verblijf van verzoekende partij op basis van artikel 

74/20, §2, alinea 2 van de Vreemdelingenwet diende ingetrokken te worden. 

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 

 

De in casu bestreden beslissing werd rechtmatig genomen, zonder miskenning van de 

zorgvuldigheidsverplichting waarvan verzoekster de schending aanvoert. 

 

Het eerste middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

3.3. Beoordeling 

 

3.3.1. Blijkens de voorliggende stukken, die niet ter betwisting staan, blijkt dat de verzoekster op 

4 februari 2016 bij de Belgische ambassade te Abidjan (Ivoorkust) een visumaanvraag indiende met het 

oog op de gezinshereniging met haar echtgenoot, de heer A.B.R., die de Duitse nationaliteit heeft. Deze 

visumaanvraag werd op 1 april 2016 goedgekeurd en de verzoekster werd op 20 juni 2016 in het bezit 

gesteld van een F-kaart.  

 

Middels de thans bestreden beslissing wordt verzoeksters verblijfsrecht als familielid van een EU-

onderdaan ingetrokken. In de bestreden beslissing wordt gemotiveerd dat deze beslissing wordt genomen 

in toepassing van artikel 74/20, § 2, van de Vreemdelingenwet. Deze bepaling luidt als volgt:  

 

“§ 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.” 

 

De Raad treedt de verzoekster bij waar zij betoogt dat de verweerder in haar geval geen toepassing kon 

maken van artikel 74/20, §2, van de Vreemdelingenwet om haar verblijfsrecht in te trekken. De verzoekster 

genoot immers aanvankelijk een verblijfsrecht als familielid van een burger van de Unie, met name als 

echtgenote van de heer A.B.R., die de Duitse nationaliteit heeft. De verzoekster is derhalve, conform 

artikel 2, lid 2, onder a), van de richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 

2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers 

van de Unie en hun familieleden (hierna: de Burgerschapsrichtlijn), een begunstigde van de 

Burgerschapsrichtlijn. In de memorie van toelichting bij 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, wordt het volgende gesteld omtrent artikel 74/20 van de Vreemdelingenwet (Memorie van 

Toelichting bij het wetsontwerp 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, Parl.St., Kamer, 2015- 2016, DOC 54 1696/001, 

p. 9): 
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“Om de wet van 15 december 1980 te verduidelijken en van het algemene rechtsbeginsel “fraus omnia 

corrumpit” een algemene bepaling te maken, wordt een nieuwe titel gewijd aan de fraude ingevoegd en 

worden de bijzondere bepalingen inzake fraude in de artikelen 10ter, 11, 13, 15, 18 en 61/22 van de wet 

opgeheven dan wel aangepast, al naar het geval. 

 

Enkel de specifieke bepalingen met betrekking tot de begunstigden van richtlijn 2004/38 (artikel 42quater 

en 42septies), de asielzoekers (artikel 52), de begunstigden van een internationale bescherming (artikelen 

55/3/1 en 55/5/1), de slachtoffers van mensenhandel (artikel 61/4) en de niet-begeleide minderjarige 

vreemdelingen (artikel 61/22) blijven van kracht als “lex specialis””.  

 

Aldus heeft de wetgever duidelijk gewild dat de begunstigden van de Burgerschapsrichtlijn niet onder het 

toepassingsgebied van artikel 74/20 van de Vreemdelingenwet vallen. Dat artikel 74/20 van de 

Vreemdelingenwet een lex generalis betreft die (onder meer) de lex specialis met betrekking tot de 

begunstigden van de Burgerschapsrichtlijn onverlet laat, blijkt overigens ook duidelijk uit de bewoordingen 

“(b)ehoudens bijzondere bepalingen van de wet” in voormeld artikel 74/20, §2, zelve.   

 

De verzoekster kan tevens worden gevolgd waar zij aangeeft dat in haar geval desgevallend toepassing 

diende te worden gemaakt van artikel 44 van de Vreemdelingenwet. Dit artikel luidt als volgt: 

 

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

intrekken wanneer zij valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten hebben gebruikt, 

of fraude hebben gepleegd of andere onwettige middelen hebben gebruikt, die hebben bijgedragen tot 

het verkrijgen van het verblijf. 

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

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

grondgebied van het Rijk, zijn leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en 

culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong.” 

 

Dit artikel voorziet thans (na opheffing van het vroegere artikel 42septies van de Vreemdelingenwet) in de 

bijzondere bepaling om het verblijfsrecht van de Unieburgers en hun familieleden in te trekken wanneer 

zij valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten hebben gebruikt, of fraude hebben 

gepleegd of andere onwettige middelen hebben gebruikt die hebben bijgedragen tot het verkrijgen van 

het verblijf.  

 

De verweerder kon derhalve geen toepassing maken van artikel 74/20, § 2, van de Vreemdelingenwet om 

het verblijfsrecht van de verzoekster als familielid van een EU-onderdaan in te trekken. 

 

Een schending van artikel 74/20, § 2, van de Vreemdelingenwet is aangetoond.  

 

Daarnaast stelt de Raad samen met de verzoekster vast dat het door de verweerder gehanteerde motief 

dat “(u)it het dossier (…) bovendien niet (blijkt) dat betrokkene de beslissing van de ambtenaar van de 

burgerlijke stand van Lokeren heeft betwist” niet verenigbaar is met de stukken van het administratief 

dossier. In het administratief dossier bevindt zich immers wel degelijk een afschrift van het op 1 juli 2021 

neergelegde verzoekschrift gericht aan de rechtbank van eerste aanleg te Oost-Vlaanderen, afdeling 

Dendermonde en neergelegd ter griffie, waarbij de verzoekster de familierechter verzoekt om haar 

Ghanese huwelijksakte te erkennen. Meer bepaald wordt gevraagd “te zeggen voor recht dat het huwelijk 

van verzoekers voltrokken op 28/10/2015 te Accra (Ghana) rechtsgeldig is opdat iedere Belgische 

overheid, in het bijzonder de Dienst Vreemdelingenzaken en de ambtenaar van de burgerlijke stand 

Lokeren, de rechtsgeldigheid van dit huwelijk zou aanvaarden.”  

 

 Bijgevolg dient eveneens een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel te worden vastgesteld.  

 

3.3.2. Het verweer in de nota met opmerkingen doet geen afbreuk aan het voorgaande.  

 

De verweerder betoogt dat de verzoekster, gelet op haar frauduleus huwelijk, niet kan beschouwd worden 

als een familielid van een burger van de Unie zodat artikel 44 van de Vreemdelingenwet hoe dan ook niet 

van toepassing kan zijn.  

 

De Raad wijst er evenwel op dat artikel 44 van de Vreemdelingenwet de omzetting vormt van artikel 35 

van de Burgerschapsrichtlijn (zie de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van de wet 
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van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen, met het doel de bescherming van de openbare orde en de nationale 

veiligheid te versterken, Parl.St., Kamer, 2016- 2017, DOC 54 2215/001, p. 33: “Dit artikel is een omzetting 

van artikel 35 van richtlijn 2004/38/EG die de lidstaten toelaat de nodige maatregelen te nemen om een 

in deze richtlijn neergelegd recht in te trekken in geval van fraude. De minister of zijn gemachtigde zal het 

verblijf van een burger van de Unie of zijn familielid kunnen intrekken wanneer zij fraude hebben 

gepleegd”).  

 

Bijgevolg is de Raad gehouden tot een richtlijnconforme uitlegging van deze nationale wetsbepaling. De 

Raad dient in het kader hiervan tevens rekening te houden met de uniforme interpretatie die het Hof van 

Justitie reeds aan bepalingen van het betrokken Unierecht heeft gegeven (zie onder meer HvJ 19 januari 

2010, C-555/07, Kücükdeveci, pt.48). De uitlegging die het Hof van Justitie krachtens de hem bij artikel 

267 van het VWEU verleende bevoegdheid geeft aan een regel van Unierecht, verklaart en preciseert, 

voor zover dat nodig is, de betekenis en strekking van dat voorschrift zoals het sedert het tijdstip van zijn 

inwerkingtreding moet of had moeten worden verstaan en toegepast (HvJ 13 januari 2004, C-453/00, 

Kühne en Heitz, pt.21).  

 

Artikel 35 van de Burgerschapsrichtlijn bepaalt als volgt: 

 

“Artikel 35 

Misbruik van rechten 

De lidstaten kunnen de nodige maatregelen nemen om een in deze richtlijn neergelegd recht in geval van 

rechtsmisbruik of fraude, zoals schijnhuwelijk, te ontzeggen, te beëindigen of in te trekken. Deze 

maatregelen zijn evenredig en zijn onderworpen aan de procedurele waarborgen van artikelen 30 en 31.” 

 

Het Hof van Justitie heeft omtrent artikel 35 van de Burgerschapsrichtlijn de volgende uitlegging gegeven:  

 

“Voorts kunnen de lidstaten overeenkomstig artikel 35 van richtlijn 2004/38 de nodige maatregelen nemen 

om een in deze richtlijn neergelegd recht in geval van rechtsmisbruik of fraude, zoals schijnhuwelijk, te 

ontzeggen, te beëindigen of in te trekken, vooropgesteld dat deze maatregelen evenredig zijn en zijn 

onderworpen aan de in die richtlijn neergelegde procedurele waarborgen (arrest Metock e.a., 

EU:C:2008:449, punt 75). 

 

Betreffende de vraag of artikel 35 van richtlijn 2004/38 de lidstaten toestaat maatregelen vast te stellen 

zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, moet worden vastgesteld dat het inreisrecht en het 

verblijfsrecht aan burgers van de Unie en aan hun familieleden worden verleend in het licht van hun 

individuele situatie. 

 

De door de bevoegde nationale autoriteiten vastgestelde besluiten of maatregelen inzake een eventueel 

inreisrecht of verblijfsrecht op grond van richtlijn 2004/38 strekken er immers toe de individuele positie 

van een onderdaan van een lidstaat of van zijn familieleden vast te stellen uit het oogpunt van die richtlijn 

(zie in die zin, met betrekking tot de afgifte van een verblijfstitel op basis van een afgeleid recht, arresten 

Collins, C‑138/02, EU:C:2004:172, punt 40; Commissie/België, C‑408/03, EU:C:2006:192, punten 62 en 

63, en Dias, C‑325/09, EU:C:2011:498, punt 48). 

 

Zoals uitdrukkelijk blijkt uit artikel 35 van richtlijn 2004/38, zijn de op grondslag van dat artikel 35 

vastgestelde maatregelen onderworpen aan de procedurele maatregelen van de artikelen 30 en 31 van 

die richtlijn. Blijkens punt 25 van de considerans van deze richtlijn beogen deze procedurele waarborgen 

met name een hoog beschermingsniveau van de rechten van de burger van de Unie en zijn familieleden 

te verzekeren in geval van weigering van toegang tot of verblijf in een andere lidstaat. 

 

Gelet op het feit dat richtlijn 2004/38 op individuele titel rechten toekent, zijn de beroepsprocedures 

bestemd om de betrokkene in staat te stellen omstandigheden en overwegingen in verband met zijn 

individuele situatie naar voren te brengen opdat hij voor de bevoegde nationale autoriteiten of rechters 

erkenning kan verkrijgen van het individuele recht waarop hij aanspraak kan maken. 

 

Uit het voorgaande volgt dat de door de nationale autoriteiten op basis van artikel 35 van richtlijn 2004/38 

vastgestelde maatregelen om een door deze richtlijn verleend recht te ontzeggen, te beëindigen of in te 

trekken, gebaseerd moeten zijn op een individueel onderzoek van het concrete geval. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 16 

Aldus kunnen de lidstaten aan familieleden van een burger van de Unie die niet de nationaliteit van een 

lidstaat hebben en die houder zijn van een geldige, krachtens artikel 10 van richtlijn 2004/38 afgegeven 

verblijfskaart, niet het recht ontzeggen om zonder visum op hun grondgebied binnen te komen, als 

voorzien in artikel 5, lid 2, van deze richtlijn, indien de bevoegde nationale autoriteiten geen individueel 

onderzoek van het concrete geval hebben gemaakt. De lidstaten zijn dus gehouden een dergelijke 

verblijfskaart te erkennen voor de binnenkomst op hun grondgebied zonder visum, tenzij concrete 

aanwijzingen die verband houden met het betrokken individuele geval en die de slotsom rechtvaardigen 

dat er sprake is van rechtsmisbruik of fraude, ernstige twijfel doen rijzen over de authenticiteit van deze 

kaart en over de juistheid van de gegevens daarop (zie naar analogie arrest Dafeki, C‑336/94, 

EU:C:1997:579, punten 19 en 21). 

 

In dit verband heeft het Hof gepreciseerd dat voor het bewijs dat het om misbruik gaat, enerzijds een 

geheel van objectieve omstandigheden vereist is waaruit blijkt dat in weerwil van de formele naleving van 

de door de Unieregeling opgelegde voorwaarden, het door deze regeling beoogde doel niet werd bereikt, 

en anderzijds een subjectief element, namelijk de bedoeling om een door de Unieregeling toegekend 

voordeel te verkrijgen door kunstmatig de voorwaarden te creëren waaronder het recht op dat voordeel 

ontstaat (arresten Hongarije/Slowakije, C‑364/10, EU:C:2012:630, punt 58 en aldaar aangehaalde 

rechtspraak, en O. en B., EU:C:2014:135, punt 58).” (HvJ, McCarthy e.a., C-202/13, 18 december 2014, 

punten 48 - 54).  

 

Het is dan ook duidelijk dat artikel 44 van de Vreemdelingenwet wel degelijk van toepassing is wanneer 

de verweerder, na de eerdere erkenning van het verblijfsrecht als familielid van de burger van de Unie, 

vaststelt dat dit verblijfsrecht door fraude werd uitgelokt. Dit geldt in casu des te meer nu aan de 

verzoekster wordt aangewreven dat zij een schijnhuwelijk aanging om het verblijfsrecht te verkrijgen. Het 

specifieke geval van schijnhuwelijken wordt immers uitdrukkelijk vermeld in artikel 35 van de 

Burgerschapsrichtlijn.   

 

De verwijzing naar ’s Raads arrest met nummer 98 717 van 13 maart 2013 is niet dienstig. De geciteerde 

passage uit het arrest handelt over artikel 42quater van de Vreemdelingenwet en niet over artikel 44 van 

de Vreemdelingenwet. De verzoekster merkt hieromtrent ook terecht op dat het voormelde arrest de 

nietigverklaring van een huwelijk betrof, en niet de niet-erkenning van een buitenlandse huwelijksakte 

wegens schijnhuwelijk. Daarenboven hebben arresten van de Raad geen precedentenwerking zodat de 

loutere verwijzing en citering ervan de Raad niet bindt om het verweermiddel aan te nemen.  

 

De verweerder wijst er verder op dat de Raad bij arrest met nummer 258 316 van 16 juli 2021 een vorige 

beslissing tot intrekking van het verblijf van de verzoekster heeft vernietigd. Volgens de verweerder werd 

toen geoordeeld dat artikel 74/20 van de Vreemdelingenwet wel degelijk van toepassing is.  

 

In haar synthesememorie merkt de verzoekster hieromtrent terecht op dat in ’s Raads arrest met nummer 

258 316 van 16 juli 2021 het volgende wordt uiteengezet:  

 

“Middels de thans bestreden beslissing wordt verzoeksters verblijfsrecht als echtgenote van een EU-

onderdaan, dat op 20 juni 2016 werd vastgesteld door de afgifte van een F-kaart, ingetrokken. De 

gemachtigde maakt hierbij toepassing van artikel 74/20, §2, van de Vreemdelingenwet. Of dit in casu de 

correcte rechtsgrond is om het verblijfsrecht van een familielid van een Unieburger in te trekken, staat in 

het kader van het onderhavige beroep niet ter betwisting tussen de partijen, zodat de Raad er ook geen 

uitspraak over kan doen en hij zich bij zijn beoordeling dient te baseren op de bepalingen van artikel 74/20 

van de Vreemdelingenwet, die de juridische grondslag vormen van de thans bestreden 

intrekkingsbeslissing.” 

 

De verweerder gaat uit van een verkeerde lezing van ’s Raads arrest met nummer 258 316 van 

16 juli 2021. In dit arrest kan niet worden gelezen als zou de Raad hebben geoordeeld dat artikel 74/20, 

§ 2, van de Vreemdelingenwet in die zaak de correcte rechtsgrond vormt. De Raad oordeelde enkel dat 

er, in de toen voorliggende zaak, tussen de partijen geen betwisting bestond over de toepasselijkheid van 

artikel 74/20 van de Vreemdelingenwet. Thans betwist de verzoekster wel dat haar situatie onder het 

toepassingsgebied valt van artikel 74/20 van de Vreemdelingenwet en komt het de Raad derhalve toe om 

deze kritiek te onderzoeken. 

 

Tot slot dient te worden opgemerkt dat de verweerder uitdrukkelijk bevestigt dat het verzoekschrift ter 

erkenning van de huwelijksakte in het administratief dossier zit. Of de verzoekster dit verzoekschrift al dan 

niet zelf heeft bijgebracht in antwoord op de brief van 2 augustus 2021, kan niet uit de stukken van het 
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administratief dossier worden afgeleid. Hoe dan ook doet deze vraag geen afbreuk aan de vaststelling dat 

in de bestreden beslissing duidelijk wordt gesteld dat “(u)it het dossier” niet blijkt dat de verzoekster de 

beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand van Lokeren heeft betwist, hetgeen manifest onjuist 

is.  

 

3.3.3. Het eerste middel is in de aangegeven mate gegrond. Dit leidt tot de nietigverklaring van de thans 

bestreden beslissing. Een verder onderzoek naar de overige grieven in het eerste middel en het tweede 

middel is niet nodig. 

 

4. Kosten 

 

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

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 20 december 2021 

die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied 

te verlaten (bijlage 21) wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig mei tweeduizend tweeëntwintig 

door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. DE GROOTE 


