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 nr.  199 082 van 31 januari 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. ACER 

Brugstraat 5/18 

2060 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kazachse nationaliteit te zijn, op 28 augustus 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 22 juni 2017 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 

9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ongegrond verklaard wordt. 

 

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 26 september 2017 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 14 november 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

14 december 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. HERMANS, die loco advocaat A. ACER verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat A. COENE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 12 september 2000 diende verzoeker een verzoek tot internationale bescherming in bij de Belgische 

autoriteiten. 
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Op 11 april 2001 nam de gemachtigde van de staatssecretaris een beslissing tot weigering van verblijf 

met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Op 23 januari 2002 nam de gemachtigde een tweede bevel om het grondgebied te verlaten met 

beslissing tot terugleiding naar de grens en een beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde. 

 

Op 3 mei 2002 nam de gemachtigde een derde beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten nadat een administratief verslag werd opgemaakt naar aanleiding van een proces verbaal 

wegens poging tot winkeldiefstal. 

 

Op 20 juni 2002 nam de gemachtigde een vierde beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten nadat op 6 juni 2002 een administratief verslag werd opgemaakt naar 

aanleiding van een proces verbaal wegens poging tot winkeldiefstal. 

 

Op 10 maart 2003 veroordeelde de correctionele rechtbank van Antwerpen verzoeker tot een 

gevangenisstraf van 3 maanden voor diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels. 

 

Op 21 oktober 2003 nam de gemachtigde een vijfde beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en een beslissing tot 

vrijheidsberoving  nadat verzoeker illegaal was aangetroffen. 

 

Op 8 december 2003 nam de gemachtigde een zesde beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met beslissing tot vasthouding in een welbepaalde plaats. 

 

Op 17 november 2003 diende verzoeker een tweede verzoek tot internationale bescherming in bij de 

Belgische autoriteiten. 

 

Op 26 mei 2004 veroordeelde de correctionele rechtbank van Antwerpen verzoeker tot een 

gevangenisstraf van 2 maanden met 3 jaar uitstel en een geldboete met 3 jaar uitstel voor het plegen 

van 2 diefstallen. 

 

Op 14 september 2004 veroordeelde de correctionele rechtbank van Antwerpen verzoeker voor diefstal. 

 

Op 4 april 2006 diende verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9.3 van 

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

de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de Vreemdelingenwet). 

 

Op 27 november 2008 veroordeelde het hof van beroep te Antwerpen verzoeker tot een gevangenisstraf 

van 10 maanden en een geldboete van 150 euro voor de diefstal van 10 euro met geweld of bedreiging 

bij nacht. 

 

Op 11 december 2009 diende verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 12 juli 2010 verklaarde de gemachtigde van de staatssecretaris de aanvraag van 4 april 2006 op 

grond van artikel 9.3 van de Vreemdelingenwet ontvankelijk, doch ongegrond. Op 4 oktober 2010 

diende verzoeker een beroep tegen deze beslissing tot nietigverklaring in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad).  

 

Op 16 januari 2013 veroordeelde de correctioneel rechtbank van Antwerpen verzoeker wegens diefstal. 

 

Op 26 februari 2013 verklaarde de gemachtigde van de staatssecretaris de aanvraag om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet ongegrond. 

 

Op 19 januari 2013 weigerde het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

(hierna verkort het CGVS) verzoeker de vluchtelingenstatus en subsidiaire beschermingsstatus. 

 

Op 26 januari 2017 nam de gemachtigde een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13quinquies). 
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Op 20 februari 2017 diende verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet.  

 

Op 22 juni 2017 verklaarde de gemachtigde van de staatssecretaris de aanvraag om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet ongegrond. Deze beslissing is de bestreden 

beslissing en is gemotiveerd als volgt: 

 

“ S., A. (R.R.: […]) nationaliteit: Kazachstan geboren te A. op […]1977 adres: […], 1 2100 ANTWERPEN   

 in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het   verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 

van de wet van 15 september   2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat 

dit verzoek ontvankelijk is doch   ongegrond.   

 

 Reden: Ter ondersteuning van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, beroept betrokkene zich op de 

instructie van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 en art 9bis van de wet van 

15.12.1980. We merken echter op dat deze vernietigd werd door de Raad van State (RvS arrest 

198.769 van 09.12.2009 en arrest 215.571 van 05.10.2011). Bijgevolg zijn de criteria van deze instructie 

niet meer van toepassing.   

 

 De studie van het administratief dossier heeft aangetoond dat betrokkene sinds 2000 in België zou 

verblijven. Op datum van 12.09.2000 vraagt betrokkene voor de eerste maal asiel aan. Deze 

asielaanvraag wordt afgesloten op   11.04.2011 met een beslissing ‘weigering van verblijf met bevel om 

het grondgebied te verlaten’ door de Dienst Vreemdelingenzaken. Op datum van 17.11.2003 dient 

betrokkene een nieuwe asielaanvraag in. Deze asielaanvraag is momenteel nog hangende bij de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. Op datum van 04.04.2006 dient betrokkene een aanvraag 9.3 in, die 

afgesloten wordt met een ongegronde beslissing op datum   van 12.07.2010. Op 14.12.2009 dient 

betrokkene een aanvraag 9bis in die eveneens ongegrond afgesloten wordt op datum van 26.02.2013.  

 

Betrokkene beroept zich op zijn langdurige asielprocedure, die momenteel reeds meer dan dertien jaar 

duurt. Echter, uit het strafregister van betrokkene blijkt dat hij zich herhaaldelijk schuldig heeft gemaakt 

aan ernstige inbreuken op de openbare orde. Betrokkene werd herhaaldelijk veroordeeld door de 

Correctionele Rechtbank te Antwerpen in de periode van 2003 tot 2015 waardoor betrokkene 

verschillende malen opgesloten werd in de gevangenis. Betrokkene werd veroordeeld op datum van 

10.03.2003 tot drie maanden gevangenisstraf voor poging tot diefstal, door middel van braak, inklimming 

of valse sleutels. Op datum van 25.06.2003 werd betrokkene veroordeeld tot een gevangenisstraf van 

acht maanden voor diefstal en poging tot diefstal. Op datum van 26.05.2004 werd betrokkene 

veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf voor diefstal. Op datum van 14.09.2004 werd 

betrokkene veroordeeld tot een werkstraf van zeventig uur of een gevangenisstraf van zes maanden 

voor diefstal. Het Hof van Beroep te Antwerpen veroordeelde betrokkene tot een gevangenisstraf van 

tien maanden voor diefstal met geweld of bedreiging bij nacht. Op datum van 16.01.2013 werd 

betrokkene veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden voor diefstal op heterdaad betrapt, 

met geweld of bedreiging door twee of meer personen. Op datum van 19.03.2014 werd betrokkene 

veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden voor diefstal op heterdaad betrapt met geweld of 

bedreiging. Op datum van 28.04.2015 tenslotte werd betrokkene veroordeeld tot een gevangenisstraf 

van één jaar voor diefstal op heterdaad betrapt, met geweld of bedreiging, bij nacht, met wapens of erop 

gelijkende voorwerp. We stellen dus vast dat betrokkene in totaal veroordeeld werd tot een 

gevangenisstraf van 55 maanden (waarbij de werkstraf omgezet werd in celstraf). We stellen dus vast 

dat er sprake is van een zeer ernstige vorm van recidive daar betrokkene telkens opnieuw wordt 

veroordeeld voor dezelfde feiten. Er is geen sprake van enige gedragsverbetering. Tussen 2003 en 

2015 werd betrokkene aldus achtmaal veroordeeld voor herhaaldelijke inbreuken tegen de openbare 

orde. Het aanhoudende en structurele karakter van deze inbreuken op de openbare maken dat aan 

betrokkene geen gunstige regeling kan worden toegestaan ondanks zijn aanslepende asielprocedure 

van meer dan dertien jaar. Betrokkenes persoonlijke gedrag vormt een actuele, werkelijke en ernstige 

bedreiging voor de openbare en de nationale veiligheid. Naast het plegen van diefstallen heeft 

betrokkene de Belgische autoriteiten trachten te misleiden door het aannemen van verschillende 

identiteiten. Hij gebruikte volgende aliassen: I., M.; G., B.; G., A. O.; S.,   A..   Betrokkene beroept zich in 

zijn aanvraag 9bis op zijn lang verblijf, zijn sociale bindingen en duurzame lokale   verankering.   Met 

betrekking tot zijn verblijf van meer dan zeventien jaar zijn sociale bindingen en duurzame lokale 

verankering,   met name dat hij hier zeer geliefd zou zijn door zijn omgeving, dat hij de Nederlandse taal 

voldoende zou beheersen, dat hij hier steeds gewerkt zou hebben, dat hij een goede verstandhouding 

zou hebben met zijn   buren, dat hieruit eveneens de wil tot integratie zou blijken en dat hij verschillende 
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stukken voorlegt met   betrekking tot zijn integratie (met name een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur bij HT   d.d. 05.03.2012, een alfapas-starterskaart, vijf loonfiches van IT, zes 

loonfiches van H., drie   loonfiches van Randstad, een getuigschrift over basiskennis bedrijfsbeheer d.d. 

25.06.2010, uitslag praktisch examen (rijschool), een arbeidsovereenkomst bij IT d.d. 25.04.2006, een 

getuigschrift van tewerkstelling bij HL, een arbeidsovereenkomst bij DT d.d. 26.11.2009, een   

arbeidsovereenkomst bij L. BVBA d.d. 02.12.2010, twee loonfiches van IT, twee fiches 281.10   voor het 

jaar 2010, een arbeidsbewijs vanwege Ritmo Interim, zijn individuele rekening 2010, vijf loonfiches van 

DT, een loonfiche 281.10 voor het jaar 2005, drie arbeidskaarten C, een arbeidsovereenkomst bij E. d.d. 

22.07.2014 en een loonfiche vanwege BVBA E.). Uit de voorgelegde stukken blijkt inderdaad dat er op 

economisch vlak sprake is van enige integratie. Echter, uit de voorgelegde stukken blijkt niet dat zijn 

integratie van dergelijke uitzonderlijke aard zou zijn dat ze kan opwegen tegen het ernstig en actueel 

gevaar dat hij door zijn persoonlijk gedrag vormt voor de openbare orde. De verschillende opgelopen 

veroordelingen tonen een duidelijke onwil om zich aan te passen aan de in België geldende regels en 

wetten.   Niettegenstaande uit de voorgelegde stukken blijkt dat betrokkene perfect in staat was om via 

arbeid een   inkomen een bekomen, nam hij telkens opnieuw zijn toevlucht tot diefstal. De laatste 

veroordeling dateert van   28.04.2015. Enige verbetering in het gedrag van betrokkene dat afbreuk zou 

doen aan het ernstig, reëel en actueel gevaar dat betrokkene vormt voor de openbare orde kan niet 

worden vastgesteld. Zijn integratieparcours   en lange verblijfsduur kunnen dan ook niet weerhouden 

worden.    

 

De nauwste band die betrokkene heeft met België is het feit dat hij een relatie heeft met K.G. V. (R.R. 

[…]) die erkend is als vluchteling en dat zij samen een dochter hebben, S. A. A. (R.R. […]) die eveneens 

erkend is als vluchtelinge. We merken op dat het belang van het kind een primordiaal karakter heeft. Bij 

de afweging van de verschillende op het spel staande belangen, neemt het belang van het kind een 

bijzondere plaats in. Echter, we merken op dat de asielprocedure van betrokkene nog steeds hangende 

is waardoor hij in het bezit is van een bijlage 35 en dat huidige negatieve beslissing aldus niet gepaard 

gaat met een bevel om het grondgebied te verlaten. Er is dus geen sprake van een verbreking van de 

gezinsband. Volledigheidshalve merken we op dat betrokkene pas sinds 05.05.2015 een gezinscel 

vormt met zijn partner en kind, niettegenstaande zijn dochter al in 2010 geboren is.  

 

Zijn raadsman haalt aan dat niet verwacht kan worden dat betrokkene zich opnieuw elders gaat vestigen 

omdat betrokkene steeds op een gedoogde manier in België verbleven heeft, zonder iemand ook maar 

enige last te bezorgen. Allereerst merken we op dat betrokkene op dit moment inderdaad gedoogd 

wordt in België, hij is namelijk in het bezit van een bijlage 35 in het kader van zijn lopende 

asielprocedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Uit het bovenstaande mag echter blijken 

dat betrokkene herhaaldelijk ernstige inbreuken pleegde op de openbare orde, dat hij hiervoor werd 

veroordeeld tot een totaal van 55 maanden gevangenisstraf en dat er sprake is van zeer ernstige 

recidive. De bewering dat betrokkene niemand ook maar enige last bezorgd zou hebben, kan dan ook 

niet weerhouden worden. Het aanhoudende en structurele karakter van deze inbreuken op de openbare 

maken dat aan betrokkene geen gunstige regeling kan worden toegestaan.”  

 

Op 4 september 2017 weigerde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bij arrest met nummer       

191 410 verzoeker de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

In een eerste middel voert verzoeker een schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijk motivering van de bestuurshandelingen (hierna verkort de wet van 29 

juli 1991), van de artikelen 43 en 62 van de Vreemdelingenwet, van het redelijkheidsbeginsel, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, van het rechtszekerheidsbeginsel, van het vertrouwensbeginsel en van de 

hoorplicht. 

 

Hij verschaft de volgende toelichting: 

 

“Verzoekende partij meent volgende middelen te kunnen aanvoeren tegen de motivatie van de 

bestreden beslissing: 

 

 B.I.: Schending van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van bestuurshandelingen (hierna: Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen), van artikel 62 en 43 

van de Vreemdelingenwet  
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Geschonden bepalingen en bespreking: Artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering 

Bestuurshandelingen en artikel 62 van Vreemdelingenwet bepalen dat de administratieve beslissingen 

zowel in feite als in rechte moeten worden gemotiveerd.  

 

De artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen stellen dat de administratieve 

handeling uitdrukkelijk dient te worden gemotiveerd en dat in de motivering van de akte de feitelijke en 

de juridische motivering dienen te worden opgenomen. Bovendien dient de motivering afdoende te zijn.  

 

Zo stipuleert artikel 62 van de Vreemdelingenwet het volgende: 

 

 "De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed.[...]"  

 

Er moet worden benadrukt dat conform artikelen 2 en 3 Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen in 

de motivering van de administratieve beslissing steeds uitdrukkelijk de feitelijke en de juridische gronden 

vermeld moeten worden opdat de betrokken perso(o)n(en) kennis zouden hebben van gronden waarop 

de administratieve overheid zich baseert om een (weigerings)beslissing te nemen. 3  

 

Uit de samenlezing van de artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen volgt 

duidelijk dat:  

 

 a) De administratieve beslissing uitdrukkelijk dient gemotiveerd te worden; 

 b) In de motivering (opgenomen in de betrokken administratieve beslissingen - in casu de bestreden 

beslissing d.d. 22.06.2017) zowel de feitelijke als de juridische gronden dienen vermeld te worden; 

 c) De motivering afdoende dient te zijn;  

 

De administratieve beslissing is slechts afdoende gemotiveerd wanneer de aangehaalde motieven 

draagkrachtig zijn rekening houdend met de evenredigheid van de te nemen beslissing door de 

administratieve overheid. Zo kan er slechts sprake zijn van een afdoende motivering wanneer de 

motivering duidelijk, juist, pertinent, concreet, precies en volledig geformuleerd wordt zodat de 

bestuurde in alle duidelijkheid kan oordelen of het al dan niet zinvol is de genomen beslissing aan te 

vechten.  

 

Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel wanneer men zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot een dergelijke keuze is gekomen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel 

geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men na lectuur ervan 

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het is de taak van Uw Raad om het oordeel 

van het bestuur onwettig te bevinden wanneer de administratieve beslissing tegen alle redelijkheid 

ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief 

volkomen ontbreekt (R.v.St. n° 82.301 van 20 september 1999; R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 

2010; R.v.V. arrest nr. 28602 van 11 juni 2009, punt 2.3. in fine en R.v.V. arrest nr. 28599 van 11 juni 

2009, punt 2.4. in fine). 

 

 Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op zijn beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (R.v.St. arrest n° 154.954 van 14 

februari 2006; R.v.St. arrest n° 167.411 van 2 februari 2007; R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 2010). 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratieve overheid bij het 

nemen van de beslissing moet steunen op ALLE GEGEVENS van het betreffende dossier en op ALLE 

daarin vervatte dienstige stukken (R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 2010; R.v.V. arrest n° 28.599 van 

11 juni 2009, punt 2.4.).  

 

Het rechtszekerheidsbeginsel in combinatie met het vertrouwensbeginsel houdt in dat een 

rechtsonderhorige erop moet kunnen vertrouwen dat de administratieve overheid een vaste gedragslijn 

zal blijven aanhouden en dat de rechtsonderhorige bij het uitblijven van enig handelen van de 

administratieve overheid ervan mag uitgaan dat er geen reden zal bestaan dat het bestuur anders zal 

handelen dan de schijn die zij heeft opgewekt door te verzuimen te handelen. De rechtsonderhorige 

mag er dan ook op rekenen dat hij niet langer in een rechtsonzekere positie verkeert, zodat hij erop kan 

vertrouwen dat er geen reden bestaat dat de administratie een andere gedragslijn zal aannemen. 

 

 Het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur van de hoorplicht houdt in dat een rechtsonderhorige het 

recht heeft om te worden gehoord of om zijn standpunt naar voor te brengen wanneer een 

administratieve overheid het overweegt om ten aanzien van een rechtsonderhorige een ernstige 
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maatregel te nemen 4 gebaseerd om zijn persoonlijk gedrag, dat hem als een tekortkoming wordt 

aangerekend en welke maatregel van aard is om de belangen van de rechtsonderhorige zwaar aan te 

tasten.  

 

In casu zijn de bestreden beslissing van 22.06.2017 op een niet-afdoende wijze gemotiveerd, daar 

administratieve beslissingen slechts afdoende gemotiveerd zijn wanneer de motivering duidelijk, juist, 

pertinent, concreet, precies en volledig geformuleerd wordt zodat de bestuurde in alle duidelijkheid kan 

oordelen of het al dan niet zinvol is de genomen beslissing aan te vechten. Bovendien legt het 

zorgvuldigheidsbegingsel de verwerende partij de plicht op om beslissingen zorgvuldig voor te bereiden 

en te stoelen op een correcte en volledige feitenvinding (Cf. R.v.V. arrest n° 28.602 van 11 juni 2009, 

punt 2.3.). De zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vereist dat de verwerende partij slechts na een 

behoorlijk onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag 

nemen (Cf. R.v.V. arrest n° 28599 van 11 juni 2009, punt 2.4.). Overigens staat ook vast dat het 

redelijkheidsbeginsel Uw Raad toestaat de bestreden beslissing onwettig te bevinden wanneer het 

tegen aile redelijkheid ingaat (Cf. Cf. R.v.V. arrest n° 28.602 van 11 juni 2009, punt 2.3. in fine en Cf. 

R.v.V. arrest n° 28.599 van 11 juni 2009, punt 2.4. in fine).  

 

Verwerende partij weigert de aanvraag tot regularisatie van verzoekende partij louter omwille van de 

volgende gegevens:  

 

- dat verzoekende partij een gevaar voor de openbare orde vormt vanwege de veroordelingen die hij in 

het verleden heeft opgelopen.  

 

Ten eerste wenst verzoekende partij dat Uw Raad er akte van neemt dat verwerende partij in de 

bestreden beslissing de overige voorwaarden van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet niet betwist, 

zodat dient aangenomen te worden dat verzoekende partij aan de overige voorwaarden van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet voldoet.  

 

Ten tweede is er in feite slechts 1 punt van discussie die verwerende partij aanhaalt, namelijk dat 

verzoekende partij een gevaar voor is voor de openbare orde vanwege de veroordelingen die hij heeft 

opgelopen waardoor het argument van de onredelijke lange asielprocedure kan niet kan aangewend om 

De bestreden beslissing is gebaseerd op het feit dat het persoonlijke gedrag van verzoeker een 

bedreiging vormt voor de openbare orde. Maar in de bestreden beslissing wordt niet uiteengezet op 

welke manier dit persoonlijke gedrag van verzoeker de openbare orde zou kunnen bedreigen. De 

bestreden beslissing is aldus niet naar behoren gemotiveerd. R.v.St. (15e k.) nr. 138.468,14 december 

2004, A.P.M. 2005 (samenvatting), afl. 1, 7;, Rev. dr. étr. 2004, afl. 130, 602, noot , Rev. dr. étr. 2005 

(samenvatting), afl. 135, 579; http://www.raadvst-consetat.be (7 februari 2006);  

 

Onder het begrip openbare orde kan, naar analogie met artikel 43 Vreemdelingenwet, het volgende 

verstaan worden: 5 "De binnenkomst en het verblijf mogen aan de E.G.-vreemdeling slechts geweigerd 

worden om redenen van openbare orde, van openbare veiligheid of van volksgezondheid en zulks 

binnen de hierna vermelde perken: ( ...)2 de maatregelen van openbare orde of van openbare veiligheid 

moeten uitsluitend gegrond zijn op het persoonlijk gedrag van de betrokkene en het bestaan van 

strafrechtelijke veroordelingen vormt op zichzelf geen motivering van deze maatregelen(...). "  

 

Bovenvermeld artikel 43 van de Vw. vormt een omzetting van art. 3 van de RL 64/221/EG voor de 

coördinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen t.a.v. verplaatsing en verblijf, 

die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de 

volksgezondheid.  

 

In zijn arrest van 27.10.1977 heeft het Hof van Justitie (HvJ van de EG - Verzameling van de 

jurisprudentie van het Hof- 1977-, blz. 2013) m.b.t. de interpretatie van bovenvermeld art. 3 van de EG-

richtlijn nr. 841221 het volgende overwogen:  

 

"(...)Overwegende dat de bewoordingen van lid 2 van artikel 3 van de richtlijn, volgens hetwelk 'het 

bestaan van strafrechtelijke veroordelingen op zichzelf geen motivering vormt van deze maatregelen 

aldus moeten worden opgevat dat zij van de nationale autoriteiten een specifieke beoordeling eisen 

vanuit een oogpunt van de belangen, verbonden met de handhaving van de openbare orde, welke 

beoordeling niet noodzakelijkerwijze samenvalt met de beoordeling die ten grondslag lag aan de 

strafrechtelijke veroordeling; dat hieruit volgt dat het bestaan van een strafrechtelijke veroordeling 

slechts ter zake doet voor zover uit de omstandigheden die tot deze veroordeling hebben geleid, blijkt 
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van het bestaan van een persoonlijk gedrag dat een actuele bedreiging van de openbare orde vormt; 

dat in het algemeen de vaststelling van een bedreiging van dien aard weliswaar inhoudt dat bij de 

betrokkene een neiging bestaat om dit gedrag in de toekomst te handhaven, noch dat het ook mogelijk 

is dat het enkele feit van het voorafgaand gedrag voldoet aan de voorwaarden voor een dergelijke 

bedreiging van de openbare orde (...) ".  

 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, nr. 4958 van 14.12.2007 in de zaak RvV 14.061 II; 

 

 In de bestreden beslissing acht de Dienst Vreemdelingenzaken de bedreiging die uitgaat van verzoeker 

van een dergelijke aard dat de persoonlijke en familiale interesses van verzoeker niet kunnen primeren 

op het behoud van de openbare orde en is de Dienst Vreemdelingenzaken van mening dat er een 

ernstig en actueel risico bestaat op een nieuwe schending van de openbare orde.  

 

Verwerende partij verwijst in de bestreden beslissing naar de voorgaande strafrechtelijke 

veroordelingen. 

 

 Er werd met andere woorden enkel gekeken naar de strafrechtelijke veroordelingen, waarna werd 

besloten dat er zgn. een ernstig en actueel risico zou bestaan voor de openbare orde.  

 

Nochtans bepaalt artikel 43 van de Vreemdelingenwet zeer duidelijk dat de binnenkomst en het verblijf 

aan de burgers van de Unie en hun familieleden slechts kan geweigerd worden binnen welomschreven 

perken. 

 

 Zo wordt uitdrukkelijk vermeld dat strafrechtelijke veroordelingen als zodanig geen reden vormen voor 

weigering en dat de genomen maatregelen in overeenstemming moeten zijn met het 

evenredigheidsbeginsel.  

 

In casu blijkt nergens uit de motivering van de bestreden beslissing dat een dergelijke afweging tussen 

enerzijds de veroordeling en de actuele situatie van verzoeker en anderzijds het al of niet weigeren van 

de regularisatie vanwege de langdurige asielprocedure van liefst 13 jaar en de gevolgen ervan heeft 

plaatsgevonden.  

 

Evenmin werd rekening gehouden met het persoonlijk gedrag van verzoeker. 

 

 Verzoeker is 40 jaar oud en de laatste veroordeling dateert van april 2015.  

 

Hij werd nooit veroordeeld van een straf langer dan 12 maanden. Hij heeft steeds zijn medewerking 

tijdens de strafrechtelijke onderzoeken. 

 

 Met dit alles werd door de gemachtigde van de Minister echter geen rekening gehouden, dit werd zelfs 

niet afgewogen ten aanzien van de te nemen beslissing tot verblijf in België. 

 

 Er wordt eenvoudigweg verwezen naar de veroordeling en geoordeeld dat er een ernstig en actueel 

risico bestaat op een nieuwe schending van de openbare orde.  

 

Van een beoordeling van het persoonlijk gedrag van verzoeker en de actuele en werkelijke situatie — 

zoals vereist door art. 43 Vr.W. — is geen sprake.  

 

Dat er een ernstig en actueel risico zou bestaan op een nieuwe schending van de openbare orde, is met 

andere woorden niet correct en wordt volledig weerlegd door het voorgaande.  

 

Bovendien blijkt nergens uit de bestreden beslissing dat dit actuele en werkelijke karakter van een ev. 

bedreiging werkelijk werd onderzocht, laat staan dat wordt aangegeven op welke elementen men zich 

baseerde om tot het genomen besluit te komen.  

 

Niet alleen zijn de feiten inmiddels 3 jaar geleden.  

 

Maar ook heeft verzoeker en zijn partner een legaal inkomen uit arbeid.  

 

Van een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging kan dan ook geen sprake zijn.  
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Verzoeker is geen crimineel, er is zeker geen gevaar voor recidive.  

 

Indien hij geregulariseerd wordt is de kans nihil dat hij opnieuw een dergelijk feit zal plegen omdat hij 

zijn les heeft geleerd en omdat hij een legaal inkomen heeft.  

 

Indien zijn verblijf wordt goedgekeurd is de kans op recidive nul.  

 

Tijdens een vergadering d.d. 13 juli 2006 van de bevoegde Senaatscommissie werd meer uitleg 

gevraagd over voornoemd artikel aan de Minister van Binnenlandse Zaken. Deze gaf volgend antwoord:  

 

"Artikel 43 van de vreemdelingenwet is een omzetting in Belgisch recht van Europese richtlijnen. Zoals 

blijkt uit de richtlijn 2004/3, wordt met het critérium persoonlijk gedrag bedoeld dat de EU-onderdaan zelf 

een gevaar moet zijn voor de openbare orde of de openbare veiligheid, in tegenstelling tot motiveringen 

die los staan van het individuele geval of verband houden met algemene preventieve redenen. 

Dergelijke motieven mogen niet worden aangevoerd.  

 

Daarnaast vermeldt de richtlijn duidelijk dat een strafrechtelijke veroordeling op zichzelf niet volstaat. 

Wanneer een EU-onderdaan een strafrechtelijke veroordeling heeft opgelopen die op zich een inbreuk 

op de openbare orde of openbare veiligheid kan inhouden; zullen dus steeds bijkomend de concrete 

omstandigheden van het individueel geval moeten worden onderzocht. Hierbij wordt rekening gehouden 

met het aantal, de aard, de zwaarwichtigheid en de anciënniteit van de feiten. 

(www.senate.be/publications-publicatieliist Belgische Senaat Handelingen) 

 

 Hieruit kan worden afgeleid dat het eventuele bestaan van een strafrechtelijke veroordeling als 

weigeringsgrond steeds gepaard moet gaan met elementen uit het 'persoonlijk gedrag' van de 

betrokkene. In de wet is duidelijk een onderscheid ingebouwd tussen die twee elementen. Wanneer een 

veroordeling bestaat moeten tevens specifieke gronden aangewezen worden waaruit blijkt dat de 

betrokkene geen berouw toonde blijkt dat de betrokkene récidivé zou kunnen plegen. In de bestreden 

beslissing van verwerende partij wordt niets gezegd over het persoonlijk gedrag of recent gevaar van 

verzoeker. Er wordt niet aangetoond dat verzoeker geen berouw zou hebben getoond. Verzoeker is 

nergens anders veroordeeld. Het betreft zijn enige veroordeling, welke intussen meer dan 2 jaar 

geleden is. Er is duidelijk geen enkele aanwijzing van enig risico op recidive. Er kan dan ook niet 

rechtsgeldig worden voorgehouden dat verzoeker een gevaar vormt voor de openbare orde of de 

openbare veiligheid in de zin van artikel 43,2° Vreemdelingenwet. Het is niet betwist dat verzoeker de 

ouder is van een minderjarig kind dat als vluchteling erkend is. 

 

 Overeenkomstig artikel 43 van de Vreemdelingenwet kan het verblijf aan verzoeker in België geweigerd 

worden om redenen van openbare orde, van openbare veiligheid of van volksgezondheid. In casu heeft 

de Staatssecretaris geoordeeld dat verzoeker effectief een gevaar uitmaakt voor de openbare orde 

aangezien hij veroordeeld werd tot een gevangenisstraf.  

 

Gelet op artikel 43 van de Vreemdelingenwet volstaat het loutere bestaan van een strafrechtelijke 

veroordeling evenwel niet om te motiveren dat een burger van de Unie een gevaar vormt voor de 

openbare orde. Uit het door verwerende partij neergelegde administratief dossier blijkt dat verwerende 

partij niet heeft nagegaan welke nieuwe gedragingen van verzoeker een gevaar kunnen 8 vormen voor 

de openbare orde. Zij heeft zich enkel gebaseerd op de strafrechtelijke veroordelingen.  

 

Verzoeker kan derhalve niet inzien hoe verwerende partij toch zou kunnen vastgesteld hebben dat uit de 

gepleegde feiten blijkt dat verzoeker thans nog een gevaar vormt voor de openbare orde. 

 

In casu dient derhalve te worden vastgesteld dat verwerende partij het persoonlijk gedrag van verzoeker 

geenszins heeft onderzocht.  

 

In de bestreden beslissing acht de Dienst Vreemdelingenzaken - gezien de zogezegde ernst en 

zwaarwichtigheid van de feiten — de bedreiging uitgaande van verzoeker van een dergelijke aard dat de 

persoonlijke en familiale interesses van verzoeker niet zouden kunnen primeren op het behoud van de 

openbare orde en is de Dienst Vreemdelingenzaken van mening dat er een ernstig en actueel risico zou 

bestaan op een nieuwe schending van de openbare orde.  

 

Enerzijds is het zo dat de argumentatie van de gemachtigde van verwerende partij op dit punt niet 

volledig correct is, anderzijds is het ook zo dat men bij het nemen van de bestreden beslissing te kort 
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door de bocht is gegaan en de aanvraag onvoldoende heeft onderzocht en de beslissing onvoldoende 

heeft gemotiveerd.  

 

Het is immers zo dat de Dienst Vreemdelingenzaken te kort door de bocht is gegaan en werd 

eenvoudigweg gesteld dat verzoeker eerder werd veroordeeld en dat hij gelet op de ernst en 

zwaarwichtigheid van de feiten een actueel en ernstig risico zou uitmaken voor de openbare veiligheid.  

 

Op basis waarvan kwam men tot dit besluit en welke recente elementen ertoe hebben bijgedragen dat 

men in evenredigheid besloot tot een dergelijke risico en tot het weigeren van het gevraagde verblijf, 

wordt niet gemotiveerd. Zulks is werkelijk onvoldoende. De aangehaalde motivering draagt de bestreden 

beslissing niet. 

 

 Zo wordt de actuele situatie van verzoeker en zijn gedrag doorheen de jaren op geen enkele wijze 

aangehaald, hetgeen nochtans essentiële elementen uitmaken bij de beoordeling van zijn aanvraag en 

het ev. risico voor de openbare orde. 

 

 Bijgevolg is het duidelijk dat de materiële motivering in casu niet afdoende is, aangezien zij gebrekkig 

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

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

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

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

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De desbetreffende artikelen verplichten de overheid 

ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten 

grondslag liggen en dit op een 'afdoende' wijze, hetgeen impliceert dat de opgelegde motivering in 

rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing.  

 

De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht bevoegd na te gaan of de overheid in kwestie bij 

de beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij 

op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen.  

 

Verzoeker meent dat aan deze voorwaarden niet is voldaan: de motivering is ontegensprekelijk 

gebrekkig, daar men de situatie en het dossier van verzoeker niet correct heeft beoordeeld, dat niet 

werd aangegeven om welke redenen er een actueel en ernstig risico voor de openbare orde in hoofde 

van verzoeker zou dienen te worden weerhouden en dat men zeker en vast in onredelijkheid tot zijn 

besluit is gekomen. 

 

 Het is dus meer dan duidelijk dat de Dienst Vreemdelingenzaken bij haar motivering substantieel in 

gebreke is gebleven: zij haalt elementen aan die prima niet stroken met de waarheid, en secundo allen 

ongemotiveerd blijven. De Dienst Vreemdelingenzaken blijft dan ook zwaar in gebreke in onderhavig 

dossier. Men dient de elementen in hun geheel te bekijken, waaruit overduidelijk blijkt dat verzoeker 

geen verborgen intenties heeft of geen actueel en ernstig risico uitmaakt voor de openbare orde: hij wil 

enkel een gezin vormen met zijn kind en partner in België.  

 

De beslissing werd dan ook niet op afdoende wijze gemotiveerd.  

 

Bijgevolg kan een dergelijk argument niet worden weerhouden. Bij gebrek aan motivering, kan niet 

anders dan besloten warden dat de motiveringsplicht werd geschonden. Het middel is ontvankelijk en 

gegrond.” 

 

Verzoeker laat na in concreto aan te geven op welke manier de bestreden beslissing de 

zorgvuldigheidsplicht, het vertrouwensbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en de hoorplicht schendt, 

waardoor deze middelonderdelen onontvankelijk zijn.  

 

Verzoeker geeft verder op zitting aan afstand te doen van het middelonderdeel over artikel 43 van de 

Vreemdelingenwet na de opmerking van de Wnd. Voorzitter dat verzoeker niet dienstig kan verwijzen 

naar artikel 43 van de Vreemdelingenwet dat uitdrukkelijk van toepassing is op burgers van de Unie en 

hun familieleden. Verzoeker stelt dat het om een materiële vergissing ging.  

 

In zijn eerste middel voert verzoeker in wezen aan dat de gemachtigde niet naar behoren gemotiveerd 

heeft door niet uiteen te zetten op welke manier het persoonlijk gedrag van verzoeker de openbare orde 

zou kunnen bedreigen. Verzoeker stelt dat met zijn persoonlijk gedrag geen rekening werd gehouden. 
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Hij wijst erop dat de laatste veroordeling van 2015 dateert, dat hij nooit een straf van langer dan 12 

maanden heeft gekregen, dat hij steeds zijn medewerking aan de strafrechtelijke procedures heeft 

verleend en er geen enkele kans op recidive is gezien hij zijn les heeft geleerd en legaal werk heeft. Hij 

meent dat de motivering werkelijk onvoldoende is en de bestreden beslissing niet kan dragen. 

 

Volgens de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen is de overheid wettelijk verplicht om haar beslissing te motiveren door de juridische 

en feitelijke overwegingen op een “afdoende” wijze op te nemen in de akte. Dit betekent dat haar 

motivering pertinent moet zijn, namelijk dat de overwegingen de beslissing voldoende moeten dragen. 

Zoals verzoeker terecht stelt houdt de term “afdoende” eveneens in dat de opgelegde motivering in 

rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt duidelijk waarom de gemachtigde de aanvraag om machtiging tot 

verblijf ongegrond heeft verklaard. De gemachtigde is van oordeel dat verzoeker een gevaar voor de 

openbare orde vormt omwille van de vele veroordelingen tussen 2003 en 2015. Gezien de ernstige 

vorm van recidive en het gebrek aan gedragsverbetering meent de gemachtigde dat verzoeker nog 

steeds een gevaar voor de openbare orde vormt. De gemachtigde houdt hierbij ook rekening met de 

persoonlijke elementen die verzoeker aanvoerde zoals zijn lang legaal verblijf gezien de zeer lange duur 

van de asielprocedure, zijn partner en dochter die erkende vluchtelingen zijn, het hoger belang van zijn 

dochter, zijn werk en zijn integratie maar meent dat deze elementen niet opwegen tegen het risico dat 

verzoeker vormt voor de openbare orde en de nationale veiligheid. Verzoeker kan dan ook niet 

voorhouden dat de gemachtigde met zijn persoonlijk gedrag helemaal geen rekening heeft gehouden of 

dat hij niet zou aangegeven hebben om welke redenen er een ernstig en actueel risico is voor de 

openbare orde in hoofde van verzoeker. Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing geeft 

verzoeker de kennis over de redenen waarom de gemachtigde is overgegaan tot het nemen van de 

bestreden beslissing. De Raad acht de motieven eveneens draagkrachtig (zie eveneens infra). 

 

Verzoeker toont geen schending van de formele motiveringsplicht aan. 

 

Verzoeker verwijst verder ook naar de definitie van de materiële motiveringsplicht. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling van de 

aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening 

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

aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Ook het redelijkheidsbeginsel laat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar 

enkel om het onwettig te bevinden indien het tegen alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 

126.520). 

 

Een onderzoek van de materiële motiveringsplicht en het redelijkheidsbeginsel gebeurt in casu in het 

licht van de toepasselijke wetsbepaling, namelijk artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9bis, § 1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument 

beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij 

verblijft. Deze maakt ze over aan de Minister of aan diens gemachtigde. Indien de minister of diens 

gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België worden afgegeven. 

(…)” 

 

De toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel 

onderzoek in: 

 

1. wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone 

omstandigheden worden ingeroepen om het niet aanvragen van de machtiging in het buitenland te 

rechtvaardigen en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn. Zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet 

blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging niet in 

aanmerking worden genomen. 
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2. wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer 

dan drie maanden in het Rijk te verblijven. Desbetreffend beschikt de staatssecretaris over een ruime 

appreciatiebevoegdheid. 

 

De bestreden beslissing oordeelt dat de aanvraag ongegrond is en dat de verblijfsmachtiging dus niet 

wordt toegekend aan verzoeker. Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet bevat geen criteria waaraan de 

aanvraag om machtiging tot verblijf moet voldoen om gegrond te worden verklaard noch criteria die 

ertoe leiden de aanvraag ongegrond te verklaren (RvS 5 oktober 2011, nr. 215.571; RvS 1 december 

2011, nr. 216.651). 

 

Met betrekking tot de gegrondheid van de aanvraag, met name of er reden is om de vreemdeling te 

machtigen langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven, beschikt de staatssecretaris bijgevolg over 

een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

Waar verzoeker de Raad verzoekt akte te nemen van het gegeven dat de gemachtigde de overige 

voorwaarden van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet niet betwist, is het de Raad niet duidelijk over 

welke voorwaarden verzoeker het heeft. In zoverre hij de ontvankelijkheidsvoorwaarden op het oog 

heeft, blijkt inderdaad dat de aanvraag ontvankelijk werd bevonden. Wat betreft de gegrondheid zijn er 

echter geen “overige” voorwaarden waarvan moet worden aangenomen dat de gemachtigde van 

oordeel zou zijn dat verzoeker er wel aan voldoet.  

 

Verzoeker toont duidelijk aan het niet eens te zijn met de beoordeling van de gemachtigde dat hij 

actueel een risico vormt voor de openbare orde. Hij wijst erop dat dat hij nooit veroordeeld werd tot een 

straf langer dan 12 maanden, dat de laatste veroordeling dateert van april 2015 en dat hij ondertussen 

zijn les geleerd heeft en legaal werk heeft gevonden. Hij wijst ook op het bestaan van zijn partner en zijn 

kind in België en meent dat er geen enkele aanwijzing is dat er een kans bestaat op recidive. Uit de 

bestreden beslissing blijkt duidelijk waarom de gemachtigde van oordeel is dat verzoeker een actueel 

risico voor de openbare orde en de nationale veiligheid vormt. De gemachtigde wijst op de vele 

veroordelingen tussen 2003 en 2015. De gemachtigde meent dat gezien het aantal veroordelingen over 

een lange duur er ook iets meer dan 2 jaar later nog een risico op recidive bestaat. De gemachtigde 

wijst er ook op dat naast de veroordelingen tot diefstal verzoeker ook getracht heeft de autoriteiten te 

misleiden door gebruik te maken van verschillende aliassen. De gemachtigde onderzoekt en houdt 

rekening met alle door verzoeker in zijn aanvraag aangehaalde elementen maar meent dat deze, gezien 

de ernst van de feiten niet opwegen tegen het risico voor de openbare orde. Verzoeker wijst op de lange 

duur van zijn asielprocedure, maar gaat eraan voorbij dat hij tijdens deze lange periode herhaaldelijk 

veroordeeld werd voor het plegen van gelijkaardige feiten. Uit de bestreden beslissing en het 

administratief dossier blijkt dat hij tijdens deze periode ook meermaals werk gevonden had. Ondanks 

het gegeven dat hij werk kon vinden blijkt dat verzoeker ook nadien nog werd veroordeeld voor diefstal. 

Zijn stelling dat “de kans nihil [is] dat hij opnieuw een dergelijk feit zal plegen omdat hij zijn les heeft 

geleerd en omdat hij een legaal inkomen heeft.”  kan dan ook niet gevolgd worden. Ook waar hij stelt 

dat hij “geen verborgen intenties” en enkel met zijn partner en kind een gezin wil vormen, moet de Raad 

vaststellen dat hij reeds een partner en kind had op het moment van de laatste door hem gepleegde 

feiten waarvoor hij werd veroordeeld. Verzoeker toont met zijn betoog niet aan dat de conclusie van de 

gemachtigde kennelijk onredelijk is. De gemachtigde is wel degelijk overgegaan tot een afweging tussen 

de veroordelingen en de actuele situatie van verzoeker enerzijds en de lange asielprocedure van maar 

liefst 13 jaar anderzijds. Hij stelde gezien de veelvuldigheid van steeds wederkerende veroordelingen 

voor diefstal dat zijn integratie en lange verblijfduur niet kunnen weerhouden worden gezien er geen 

verbetering kan gevonden worden in het gedrag van verzoeker waardoor hij een actueel gevaar voor de 

openbare orde blijft vormen. Verzoeker kan in casu met 8 veroordelingen waarvan de laatste nog recent 

in 2015 niet ernstig voorhouden dat er “duidelijk geen enkele aanwijzing van enig risico op recidive is”.  

 

Hij toont niet aan dat deze beoordeling gesteund is op onjuiste feiten zoals hij in zijn verzoekschrift 

beweert. De Raad stelt evenmin een verkeerde beoordeling van de feiten vast of een onredelijk besluit. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht of de redelijkheidsplicht in het licht van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet blijkt niet. 

 

Het middel is deels onontvankelijk, deels ongegrond. 

 

In een tweede middel voert verzoeker een schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 
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november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna verkort het EVRM), van  artikel 3  

van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, aangenomen te New York op 20 

november 1989 en goedgekeurd bij wet van 25 november 1991 (hierna verkort het 

Kinderrechtenverdrag) en van de artikelen 24 en  51(1) van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie van 7 december 2000 (hierna verkort het Handvest ). 

 

Hij geeft de volgende toelichting: 

 

"Artikel 8 EVRM: Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis 

Artikel 8, 2° EVRM beperkt de macht van de staat en stelt dat: "Geen inmenging van enig openbaar 

gezag is toegestaan m.b.t. de uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien in een 

democratische samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid of het 

economisch welzijn van het land, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen."  

 

Dit betekent dat inmenging gerechtvaardigd is en geen inbreuk maakt op artikel 8,1° EVRM in zover zij 

bij de wet voorzien is in het belang van een aantal opgesomde oogmerken nodig in een democratische 

samenleving. In casu is evenwel niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 8,2° EVRM.  

 

De rechten op huwelijk en op eerbied voor het privaatleven haar fundamenteel. Ze kunnen slechts 

worden aangetast met het oog op beperkend door de E.V.R.M. opgesomde doeleinden. Elke aantasting 

van deze rechten doet een vermoeden van ernstig nadeel rijzen.  

 

 R.v.St. nr. 81.725, 8 juli 1999 http://www.raadvst-consetat.be (4 februari 2001); A.P.M. 1999 

(samenvatting), 128; 

 

 De bedoeling van de beslissing van de DVZ ligt hierin verzoeker de erkenning van om het even welk 

verblijfsrecht te weigeren. De wil om om het even welk verblijfsrecht te weigeren aan mijn verzoeker 

vormt een inmenging in haar privéleven die niet verenigbaar is met art. 8.2 E.V.R.M.  

 

De handhaving van de bestreden beslissing zou een ernstig en moeilijk te herstellen nadeel 

teweegbrengen gezien het ertoe zou leiden om gescheiden te leven van haar man en kinderen en 

onevenredige schade zou toebrengen aan haar gezinsleven. 

 

 R.v.St. nr. 79.295,16 maart 1999 http://www.raadvst-consetat.be (7 januari 2000); A.P.M. 1999 

(samenvatting), 64;, Rev. dr. étr. 1999,258, noot -;, T. Vreemd. 1998,329;  

 

In elke verblijfsbeslissing die mogelijk het recht op gezinsleven (artikel 8 EVRM) schendt, moet de staat 

bovendien het hoger belang van het kind in overweging nemen. Dat volgt uit het arrest Jeunesse tegen 

Nederland van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Dit arrest gaat verder gaan 

dan de Belgische rechtspraktijk. 

 

 Verzoeker is, zoals boven vermeld, de vader van een kind dat erkend is als vluchteling. Alle landen die 

partij zijn bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens moeten nagaan of een beslissing over 

verblijfsrecht het recht op een gezinsleven (artikel 8 EVRM) al dan niet schendt.  

 

Zij moeten een belangenafweging ('fair balance'-toets) maken: dat is een afweging tussen het belang 

van de staat om immigratie te controleren, en het belang van de vreemdeling om een gezinsleven te 

hebben op het grondgebied van de staat. In die afweging moet de overheid voldoende gewicht 

toekennen aan het hoger belang van het kind.  

 

Het Hof herhaalt zijn vaste rechtspraak dat artikel 8 EVRM geen algemene verplichting inhoudt voor een 

staat om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te 

respecteren en om gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan.  

 

Toch kan er soms een positieve verplichting bestaan voor een staat om een toelating tot verblijf te 

geven om het recht op gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen. Of er al dan niet zo'n positieve 

verplichting bestaat, hangt enerzijds af van de bijzondere omstandigheden van de betrokken 

vreemdeling, en anderzijds van het algemeen belang van de staat. Dit is de 'fair balance'-toets. Bij de 

belangenafweging moet de staat onder meer rekening houden met de volgende elementen:  



  

 

 

RvV  X - Pagina 13 

• de mate waarin het gezinsleven daadwerkelijk wordt verbroken bij uitwijzing naar het land van 

bestemming,  

• de omvang van de banden in de staat,  

• de aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat het gezinsleven elders normaal 

en effectief wordt uitgebouwd of verdergezet.  

• de vraag of de vreemdeling wist, op het moment dat hij het gezinsleven creëerde, dat het voortbestaan 

van dit gezinsleven van bij het begin onzeker was omwille van zijn precair verblijf. 11 Als dit het geval is, 

volgt uit vaste rechtspraak van het EHRM dat de uitwijzing van een derdelands familielid slechts in 

uitzonderlijke omstandigheden een schending kan uitmaken van artikel 8 EVRM. 

 • Tot slot moet het hoger belang van het kind in overweging genomen worden, wanneer kinderen 

betrokken zijn bij de verblijfsaanvraag. Het Hof herhaalt zijn rechtspraak dat er een brede consensus 

bestaat, ook in het internationale recht, dat in alle beslissingen waarbij kinderen betrokken zijn, hun 

belangen van het hoogste belang zijn.  

 

Uit dit arrest blijkt dat staten bij de beoordeling van eender welke verblijfsaanvraag waarin de aanvrager 

zijn gezinsleven inroept, een grondige belangenafweging moet maken. Wanneer kinderen betrokken zijn 

moet het hoger belang van het kind mee in overweging genomen worden.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) kent geen directe werking toe aan artikel 3 

Kinderrechtenverdrag. Dat artikel legt staten op om ervoor te zorgen dat "[b]ij alle maatregelen 

betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor 

maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, 

[...] de belangen van het kind de eerste overweging [vormen].". De laatste jaren lijkt de RvV wel de 

directe werking te erkennen van artikel 24 (2) iuncto artikel 51 (1) van het Handvest van de 

Grondrechten van de EU. Daardoor kan artikel 3 Kinderrechtenverdrag toch directe werking hebben in 

België wanneer het gaat om verblijfsprocedures die een omzetting zijn van het Unierecht (zie RvV nr. 

97.183 van 21-02- 2013, RvV nr. 123.160 van 28-04-2014 en RvV nr. 121.015 van 20-03-2014). 

 

De draagwijdte van het arrest Jeunesse tegen Nederland lijkt echter nog verder te gaan: in elke 

verblijfsprocedure, ongeacht of het een omzetting betreft van het Unierecht, waar artikel 8 EVRM 

getoetst moet worden, moet de staat het hoger belang van het kind in overweging nemen. In casu is de 

'fair balance'-toets niet gebeurd. Het middel is ontvankelijk en gegrond.” 

 

Verzoeker voert in zijn tweede middel aan dat de gemachtigde geen afweging heeft gemaakt gegrond 

op artikel 8 van het EVRM en artikel 24 van het Handvest. Hij meent dat de gemachtigde geen rekening 

heeft gehouden met zijn gezinsleven, privéleven en het hoger belang van het kind bij het nemen van de 

bestreden beslissing.  

 

Waar verzoeker verwijst naar artikel 24 iuncto artikel 51 (1) van het Handvest, wijst de Raad erop dat 

deze laatste bepaling duidelijk stelt dat: 

 

“Artikel 51 

Toepassingsgebied 

“1. De bepalingen van dit Handvest zijn gericht tot de instellingen, organen en instanties van de Unie 

met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, alsmede, uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie 

ten uitvoer brengen, tot de lidstaten. Derhalve eerbiedigen zij de rechten, leven zij de beginselen na en 

bevorderen zij de toepassing ervan overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden en met 

inachtneming van de grenzen van de bevoegdheden zoals deze in de Verdragen aan de Unie zijn 

toegedeeld.” 

 

Hieruit blijkt duidelijk dat de bepalingen van het Handvest, en dus ook artikel 24 van het Handvest enkel 

toepassing vinden als de gemachtigde het recht van de Unie ten uitvoer brengt. Thans ligt enkel een 

ongegrondheidsbeslissing voor, genomen op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Dit is 

een zuivere toepassing van nationaal recht, dus kan verzoeker niet op dienstige wijze de schending 

aanvoeren van artikel 24 iuncto artikel 51 (1) van het Handvest. 

 

Daargelaten de vraag of aan artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag directe werking kan toegekend 

worden, blijkt in ieder geval dat de gemachtigde een volledige paragraaf wijdt aan de bespreking van het 

gezinsleven van verzoeker en het belang van het kind, dat hij primordiaal acht. Verzoeker kan dan ook 

niet beweren dat geen afweging werd gemaakt. De gemachtigde wijst er op dat verzoeker op het 

moment dat de bestreden beslissing werd genomen nog steeds over een bijlage 35 beschikte en de 
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bestreden beslissing dan ook niet gepaard gaat met een bevel om het grondgebied te verlaten. 

Bijgevolg leidt de bestreden beslissing in casu niet tot een verbreking van de gezinsband. Verzoeker 

toont niet aan op welke manier de bestreden beslissing tot gevolg heeft dat zijn gezin uit elkaar wordt 

gerukt.  

 

Verzoeker kan wel gevolgd worden dat ook in het licht van toepassing van zuiver nationaal recht en dus 

ongeacht of het om een omzetting gaat van het Unierecht, moet rekening gehouden worden met het 

bepaalde in artikel 8 van het EVRM. De Raad sluit zich aan bij de theoretische uiteenzetting die 

verzoeker doet aangaande de vereiste belangenafweging die vervat zit in de voormelde 

verdragsbepaling en bij de uiteenzetting aangaande het arrest Jeunesse waaruit inderdaad blijkt dat bij 

de belangenafweging in het licht van artikel 8 van het EVRM een groot gewicht moet toegekend worden 

aan het hoger belang van het kind. Er bestaat inderdaad een brede consensus dat in alle beslissingen 

waarbij kinderen betrokken zijn, hun belangen van het hoogste belang zijn. Zoals supra echter reeds 

toegelicht, meent dat de Raad dat de gemachtigde in casu wel degelijk op redelijke wijze een 

belangenafweging heeft gedaan. Hij erkent het zeer lange legaal verblijf op het grondgebied omwille van 

de zeer langdurige asielprocedure en de tewerkstelling. Hij erkent eveneens de belangrijke band met de 

partner en hun kind die bovendien erkende vluchtelingen zijn maar stelt omwille van de talrijke 

diefstallen geen gunstmaatregel te kunnen verschaffen die vervat ligt in een humanitaire regularisatie 

zoals gegrond in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Hij gaat tegelijk wel niet over tot de afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

Bijkomend en volledig ten overvloede wijst de Raad op  de mogelijkheid voor verzoeker gebruik te 

maken van de wettelijke procedure inzake gezinshereniging met zijn partner, mocht hij huwen of een 

wettelijke samenwoning afsluiten. Het recht te huwen, waar verzoeker naar verwijst, wordt door de 

bestreden beslissing niet gehinderd. In casu kan bezwaarlijk worden gesteld dat er in hoofde van 

verweerder een positieve verplichting bestaat om verzoekers recht op gezinsleven in het licht van artikel 

8 van het EVRM te handhaven door de afgifte van een verblijfsmachtiging. Het is immers niet kennelijk 

onredelijk van de gemachtigde te verwachten van verzoeker dat hij zich eerst beroept op de 

mogelijkheden die de Vreemdelingenwet in het nationale recht biedt alvorens zich te beroepen op een 

schending van de grondrechten zoals gewaarborgd in het EVRM.  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM,  van  artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag of van artikel 

24 iuncto artikel 51 (1) van het Handvest  wordt niet aangetoond. 

 

Verzoeker voert in een derde middel de schending van het evenredigheidsbeginsel, van het 

proportionaliteitsbeginsel en van artikel 62 van de Vreemdelingenwet aan. 

 

Hij verschaft de volgende toelichting: 

 

“B.3. Derde middel: Schending van het evenredigheidsbeginsel of proportionaliteitsbeginsel. Uit art. 8 

E.V.R.M., welke bepaling van openbare orde is en rechtstreeks toepassing vindt in het intern Belgisch 

recht, volgt dat de overheid die een gezinshereniging weigert wegens redenen van openbare orde, dient 

na te gaan of de noodzaak om in een democratische samenleving de openbare orde, de veiligheid, enz. 

te beschermen door de gezinshereniging te weigeren, opweegt tegen het door dat art. 8 gewaarborgd 

recht op een ongestoord gezinsleven. De overheid dient m.a.w. af te wegen of er evenredigheid bestaat 

tussen de motieven van de weigering van het verblijf en de door die beslissing veroorzaakte 

ontwrichting van het gezin van verzoeker.  

 

Hieruit volgt, in acht genomen de motiveringsplicht die door art. 62 Vreemdelingenwet wordt opgelegd, 

dat uit de motieven zelf van de beslissing moet blijken of die afweging is geschied. 

 - R.v.St. nr. 27.810, 9 april 1987, Arr. R.v.St. 1987, z.p.; R.A.C.E. 1987, z.p.;, T.B.P. 1988 (verkort), 

374;  

- R.v.St. nr. 26.932,25 september 1986, Pas. 1990, IV, 16;, T.B.P. 1987 (verkort), 638; 12 Bij het nemen 

van de bestreden beslissing werd geen afweging gemaakt tussen enerzijds de belangen van de 

overheid en de belangen van verzoeker en zijn wettelijke partner en Belgisch kind anderzijds.  

 

Het evenredigheidsbeginsel houdt in dat gemachtigde van de minister een belangenafweging moet 

maken.  

 

De parlementaire stukken verwijzen hierbij naar de preambule van de Richtlijn 2004/3 8/EG (23ste 

overweging) die in herinnering brengt het feit dat de verwijdering van burgers van de Unie en hun 
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familieleden om redenen van openbare orde of nationale veiligheid ernstige schade kan toebrengen aan 

de personen die zich, op grond van de hun door het Verdrag verleende rechten en vrijheden, 

daadwerkelijk in het gastland hebben geïntegreerd. Om deze redenen wordt de draagwijdte ervan, op 

basis van het evenredigheidsprincipe, beperkt door artikel 28, § 1 van de Richtlijn 2004/38/EG dat het 

volgende bepaalt: "Alvorens een besluit tot verwijdering van het grondgebied om redenen van openbare 

orde of nationale veiligheid te nemen, neemt het gastland de duur van het verblijf van de betrokkene op 

zijn grondgebied, diens leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en 

culturele integratie in het gastland en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong, in 

overweging" (Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Pari. St. Kamer 2006-

2007, nr. 2845/001 p. 60-63). Verweerder diende aldus bij het vaststellen van een schending van de 

openbare orde tevens een belangenafweging te maken, hetgeen in casu niet is gebeurd. 

 

 - Raad voor vreemdelingenbetwistingen,nr. 20.338 van 12 december 2008 in de zaak RvV X / II. 

 

 Het middel is ontvankelijk en gegrond.” 

 

In zijn derde middel herhaalt verzoeker dat er bij het nemen van de bestreden beslissing geen afweging 

werd gemaakt tussen de belangen van de overheid en deze van verzoeker en zijn gezin.  

 

De Raad wijst er in de eerste plaats op dat de bestreden beslissing die voorligt een weigering van een 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet is en geen 

weigering van gezinshereniging of een besluit tot verwijdering van het grondgebied zoals verzoeker 

aanvoert. De Raad stelt bijgevolg vast dat verzoekers betoog omtrent gezinshereniging en verwijdering 

in het licht van artikel 8 van het EVRM en de richtlijn 2004/38/EG in casu niet van toepassing is en 

bijgevolg onontvankelijk is. Bovendien blijkt niet uit het dossier dat verzoeker zijn kind de Belgische 

nationaliteit zou hebben. 

 

In de mate dat verzoeker herhaalt dat er geen afweging in de bestreden beslissing werd gemaakt over 

zijn gezin wijst de Raad op wat hierover in het tweede middel reeds werd vastgesteld. Namelijk dat de 

gemachtigde wel degelijk rekening heeft gehouden met het gezin maar van oordeel was dat gezien de 

ernst van de feiten en het aantal veroordelingen over een lange periode het belang van het gezin niet 

opweegt tegen het gevaar voor de openbare orde. Bovendien heeft de gemachtigde er op gewezen dat 

er in casu geen bevel om het grondgebied werd afgeleverd en de bestreden beslissing dan ook niet tot 

gevolg heeft dat het gezin uit elkaar wordt gehaald. Verzoeker kan dan ook niet dienstig voorhouden dat 

de bestreden beslissing geen afweging bevat over zijn gezinsleven. Door een arrest van de Raad en 

twee arresten van de Raad van State te citeren zonder uit te leggen waarom deze relevant zijn toont 

verzoeker niet aan dat de gemachtigde onvoldoende rekening heeft gehouden met het gezin van 

verzoeker of een onevenredige of disproportionele beslissing heeft genomen.  

Het derde middel is, deels onontvankelijk, deels ongegrond. 

 

Verzoeker voert in een vierde middel de schending van het redelijkheidsbeginsel aan. 

 

Hij geeft de volgende toelichting: 

 

“ Doordat het redelijkheidsbeginsel veronderstelt dat de genomen beslissing dient voort te spruiten uit 

een zorgvuldig onderzoek en een beslissing moet zijn die door ieder ander redelijk denkend mens of 

orgaan zou kunnen worden genomen en die men als een redelijk verantwoorde beslissing zou kunnen 

zien en aanvaarden. 

 

 Terwijl verzoeker alle benodigde documenten neerlegde en meer dan voldoende zijn relatie en zijn 

intentie tot gezinshereniging met zijn partner en kind in België aantoonde, terwijl toch arbitrair werd 

beslist dat hem de regularisatie op basis van langdurige onredelijke asielprocedure van liefst 13 jaar 

diende te worden geweigerd. 

 

 De beslissing is geenszins op redelijke wijze werd genomen.  

 

Verzoeker heeft steeds zijn motieven om de regularisatie aan te vragen, klaar en duidelijk gesteld.  

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft zijn aanvraag echter afgewezen.  

Er wordt enkel verwezen naar de voorgaande strafrechtelijk veroordelingen.  
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Dir element maakt echter geen redelijke grond uit om de regularisatie te weigeren, laat staan dat de 

bestreden beslissing - rekening houdende met de situatie van verzoeker en zijn gezin - door een redelijk 

denkend mens zou kunnen worden aanvaard of voldoende geacht. Na uitvoerige behandeling supra 

blijkt immers dat deze elementen enerzijds niet volledig correct en anderzijds manifest onvoldoende zijn 

om te beslissen tot weigering van de regularisatie aan verzoeker.  

Zoals blijkt uit hetgeen eerder werd uiteengezet is er hoegenaamd geen sprake van een actuele, 

werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor de openbare orde of veiligheid en samenleving. 

Indien de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag enigszins zorgvuldig had onderzocht, dan zou nooit 

tot de weigering van de regularisatie in hoofde van verzoeker zijn besloten. 

 

 Het buitengewoon nadelig gevolg staat niet in verhouding met de beoogde situatie. Verzoeker heeft ten 

stelligste de indruk dat de Dienst Vreemdelingenzaken bij het nemen van de bestreden beslissing enkel 

heeft gekeken naar de voorgaanden, zonder deze nog behoorlijk te hebben onderzocht. Zulks is niet 

redelijk. Het lijkt erop dat enkel die informatie werd gebruikt die haar het best uitkwam, zonder verder te 

beoordelen of dit wel voldoende grond is voor weigering. Men kan zich daarom terecht de vraag stellen 

in hoeverre dergelijke behandeling van een dossier nog correct, objectief en rechtvaardig kan zijn! Wat 

betreft de eerdere veroordeling van verzoeker, werd enkel het feit van de veroordelingen aangehaald, 

zonder dat werd onderzocht of er in casu voldoende redenen zijn om het verblijf aan verzoeker te 

weigeren in het belang van de openbare orde of nationale veiligheid. Nochtans vormt een strafrechtelijk 

veroordeling als zodanig geen reden voor weigering. 

 

Er moet telkens in concreto onderzocht worden of het gedrag van betrokkene een actuele, werkelijke en 

voldoende ernstige bedreiging vormen voor een fundamenteel belang van de samenleving. 

 

Deze beoordeling moet steeds in overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel. In casu is dit 

met zekerheid niet het geval: Verzoeker betreurt de feiten zoals die zich hebben voorgedaan en heeft 

nog steeds spijt van wat er is gebeurd. Doch hij heeft van in het begin meegewerkt aan de onderzoeken. 

Intussen is er reeds 3 jaar voorbij en hebben er zich geen nieuwe feiten of nieuwe incidenten 

voorgedaan.  

Verzoeker vertoont nog steeds een zeer goed gedrag.  

 Het is dan ook volkomen onredelijk om te besluiten dat er op vandaag nog steeds een dermate 

bedreiging zou bestaan dat de persoonlijke en familiale interesses van verzoeker niet zouden kunnen 

primeren op het behoud van de openbare orde. Volgens de Dienst Vreemdelingenzaken zou er een 

ernstig en actueel risico bestaan voor een nieuwe schending van de openbare orde. Dit valt echter niet 

redelijk te verantwoorden: niet alleen dateren de feiten van inmiddels 3 jaar geleden, daarnaast heeft 

verzoeker ook steeds spijt getoond en heeft hij goed meegewerkt. Er lopen thans geen gerechtelijke of 

politionele onderzoeken tegen hem. Van een ernstige of actuele dreiging kan dan ook in alle redelijkheid 

geen sprake zijn.  

 

Bijgevolg dient te worden besloten dat de gemachtigde van de Minister voor Migratie- en Asielbeleid en 

dus de Dienst Vreemdelingenzaken volledig ongefundeerd tot de weigering van de aanvraag kwam, 

hetgeen niet redelijk is. Zelfs na lezing van de beslissing, kan men onmogelijk begrijpen dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken niet de nodige terughoudendheid aan de dag legde en deze beslissing trof. 

 

 Het redelijkheidsbeginsel veronderstelt immers dat de genomen beslissing dient voort te spruiten uit 

een zorgvuldig onderzoek en een beslissing moet zijn die door ieder ander redelijk denkend mens of 

orgaan zou kunnen worden genomen en die men als een redelijk verantwoorde beslissing zou kunnen 

zien en aanvaarden.  

 

In casu is dit niet het geval en kan niet redelijkerwijze begrepen worden waarom een dergelijke 

ingrijpende beslissing werd genomen ten aanzien van verzoeker. Kortom, de bestreden beslissing is 

volkomen onredelijk. Het middel is ontvankelijk en gegrond” 

 

In zijn laatste middel voert verzoeker opnieuw aan dat de gemachtigde een onredelijke beslissing heeft 

genomen. Hij herhaalt dat de feiten zijns inziens niet recent zijn en niet duiden op een actueel risico voor 

de openbare orde.   

 

Hierboven werd door de Raad reeds vastgesteld dat de beslissing van de gemachtigde gelet op de 

uitgebreide motivering omtrent de ernst en het risico op recidive en ook gelet op de ruime 

appreciatiebevoegdheid van de gemachtigde, niet kennelijk onredelijk is. Verzoeker gaat er opnieuw 

verkeerdelijk vanuit dat ook in het licht van een weigering om machtiging tot verblijf op grond van artikel 
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9bis van de Vreemdelingenwet “steeds” zou moeten onderzocht worden of er een actuele, werkelijke en 

voldoende ernstige bedreiging is voor het fundamenteel belang van de samenleving. Het betreft thans 

immers geen geval een weigering van een recht op gezinshereniging. Een humanitaire regularisatie blijft 

een gunstmaatregel, zoals de gemachtigde terecht stelt. De Raad ziet dan ook niet in waarom de 

gemachtigde terughoudendheid aan de dag moest leggen. Waar de gemachtigde zelf stelt dat 

verzoeker een actuele, werkelijke en ernstige bedreiging vormt voor de openbare en nationale 

veiligheid, heeft de Raad dit om de voormelde redenen niet kennelijk onredelijk bevonden. Dit stoelt 

evenmin op een onzorgvuldig onderzoek. Een laatste veroordeling in 2015 acht de Raad wel degelijk 

nog actueel en de verwijzing naar verzoeker zijn spijt en medewerking bij de talrijke strafrechtelijke 

onderzoeken wordt niet aangetoond. 

 

Een schending van het redelijkheidsbeginsel blijkt niet. 

 

Het vierde middel is ongegrond. 

   

3. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden 

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

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt de 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, samen met het beroep tot 

nietigverklaring verworpen.  

 

4. Kosten 

 

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

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig januari tweeduizend achttien 

door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


