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 nr. 213 469 van 4 december 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat W. GOOSSENS 

Kraasbeekstraat 41 

3390 TIELT-WINGE 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 8 augustus 2018 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 12 juli 2018 tot 

beëindiging van het verblijf. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 13 september 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

5 oktober 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat W. GOOSSENS verschijnt 

voor de verzoekende partij, en van attaché ONRAET, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 15 juli 2013 wordt de verzoekende partij gemachtigd tot onbeperkt verblijf. 

 

1.2. Op 30 juni 2015 veroordeelt de Correctionele Rechtbank van Antwerpen de verzoekende partij tot 

een werkstraf van 75 uur daar zij zich schuldig had gemaakt aan heling. De verzoekende partij pleegde 

deze feiten op 10 oktober 2012. 

 



  

 

 

X Pagina 2 

1.3. Op 29 november 2016 wordt de verzoekende partij onder aanhoudingsmandaat opgesloten in de 

gevangenis van Antwerpen uit hoofde van mensenhandel en verkrachting op een minderjarige boven de 

16 jaar.  

 

1.4. Op 27 september 2017 veroordeelt het Hof van Beroep te Antwerpen de verzoekende partij tot een 

definitief geworden gevangenisstraf van 30 maanden en wordt de verzoekende partij ontzet uit bepaalde 

rechten voor de duur van vijf jaar daar zij zich schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel. Deze feiten 

pleegde de verzoekende partij tussen 11 november 2012 en 1 maart 2014 meermaals, op niet nader 

bepaalde data.  

 

1.5. Op 8 februari 2018 veroordeelt het Hof van Beroep te Antwerpen de verzoekende partij tot een 

definitief geworden gevangenisstraf van vijf jaar en wordt de verzoekende partij ontzet uit bepaalde 

rechten voor de duur van tien jaar daar de verzoekende partij zich schuldig heeft gemaakt aan 

mensenhandel en verkrachting op de persoon van een minderjarige boven de volle leeftijd van 16 jaar, 

alsook deel te hebben uitgemaakt van een criminele organisatie met als oogmerk het plegen van 

misdaden en wanbedrijven. Deze feiten pleegde de verzoekende partij tussen 16 maart 2016 en 29 

november 2016, meermaals, op niet nader bepaalde data. 

 

1.6. Op 12 juli 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing tot beëindiging van verblijf. Dit is de bestreden 

beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Mijnheer 

(…) 

 

Krachtens artikel 44bis §1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt een einde gemaakt 

aan uw verblijf om de volgende redenen:  

 

Op 28.02.2008 bent u in het huwelijk getreden te Kaduna-Noord met Y.G. (…) (geboren te Accra op 

02.05.1988, Belg geworden op 14.01.2015).  

 

Op 16.03.2009 diende u een visumaanvraag (type D) in bij de Belgische ambassade te Lagos (Nigeria) 

in het kader van gezinshereniging met uw echtgenote.  

 

Op 25.05.1010 werden er instructies overgemaakt om een visum af te leveren overeenkomstig artikel 

10, §1, al. 1,4° van de wet van 15 december 1980.  

 

Op 15.07.2013 werd u gemachtigd tot onbeperkt verblijf. Er werden instructies gegeven aan het 

gemeentebestuur van Geel om u in het bezit te stellen van een B-kaart. Deze beslissing werd u 

betekend op 19.07.2013.  

 

De Correctionele Rechtbank te Antwerpen veroordeelde u op 30.06.2015 tot een werkstraf van 75 uur 

(bij niet-naleving een vervangende gevangenisstraf van 9 maanden) daar u zich schuldig had gemaakt 

aan heling (7 feiten). Deze feiten pleegde u op 10.10.2012.  

 

Op 29.11.2016 werd u onder aanhoudingsmandaat opgesloten in de gevangenis van Antwerpen uit 

hoofde van mensenhandel, verkrachting op een minderjarige boven de 16 jaar.  

 

Het Hof van Beroep te Antwerpen veroordeelde u op 27.09.2017 tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 30 maanden en verklaarde u ontzet uit de rechten voorzien in artikel 31, lid 1 van 

het Strafwetboek voor de duur van 5 jaar daar u zich schuldig had gemaakt aan mensenhandel zijnde 

de werving, het vervoer, de overbrenging, de huisvesting, de opvang van een persoon, het nemen of de 

overdracht van de controle over haar met als doel deze persoon misdrijven te laten plegen die bedoeld 

worden in de artikelen 379, 380 §1 en §4 en 383 bis §1 Sw., waarbij haar toestemming met de 

voorgenomen of daadwerkelijke uitbuiting van geen belang was, ten einde eens anders driften te 

voldoen, een meerderjarige te werven, mee te nemen, weg te brengen of bij zich te houden, met het oog 

op het plegen van ontucht of prostitutie, door misbruik te maken van de kwetsbare toestand waarin een 

persoon verkeerde ten gevolge van een onwettige of precaire administratieve toestand, zijn precaire 

sociale toestand, zijn leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel lichamelijk of geestelijk gebrek of 

onvolwaardigheid, zodanig dat de betrokken persoon in feite geen andere echte en aanvaardbare keuze 
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had dan zich te laten misbruiken; aan mensenhandel zijnde de werving, het vervoer, de overbrenging, 

de huisvesting, de opvang van een persoon, het nemen of de overdracht van de controle over haar met 

als doel de uitbuiting van prostitutie of andere vormen van seksuele uitbuiting van deze persoon, waarbij 

haar toestemming met de voorgenomen of daadwerkelijke uitbuiting van geen belang was, door 

misbruik te maken van de kwetsbare toestand waarin een persoon verkeerde ten gevolge van een 

onwettige of precaire administratieve toestand, zijn precaire sociale toestand, zijn leeftijd, 

zwangerschap, een ziekte dan wel lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, zodanig dat de 

betrokken persoon in feite geen andere echte en aanvaardbare keuze had dan zich te laten misbruiken. 

Deze feiten pleegde u tussen 11.11.2012 en 01.03.2014, meermaals, op niet nader bepaalde data.  

 

Het Hof van Beroep te Antwerpen veroordeelde u op 08.02.2018 tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 5 jaar en verklaarde u ontzet uit de rechten voorzien in artikel 31, lid 1 en artikel 

382 bis van het Strafwetboek voor de duur van 10 jaar daar u zich schuldig had gemaakt aan 

mensenhandel zijnde de werving, het vervoer, de overbrenging, de huisvesting, de opvang van een 

persoon, het nemen of de overdracht van de controle over haar, met als doel de uitbuiting van prostitutie 

of andere vormen van seksuele uitbuiting van deze persoon, waarbij haar toestemming met de 

voorgenomen of daadwerkelijke uitbuiting van geen belang was, met de omstandigheid dat het misdrijf 

werd gepleegd ten opzichte van een minderjarige, door direct of indirect gebruik te maken van listige 

kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige vorm van dwang, met de omstandigheid dat van de 

betrokken activiteit een gewoonte werd gemaakt, met de omstandigheid dat het misdrijf een daad van 

deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een criminele organisatie betrof, ongeacht of 

de schuldige de hoedanigheid van leidend persoon heeft of niet; aan mensenhandel, door de werving, 

het vervoer, de overbrenging, de huisvesting, de opvang van een persoon, het nemen of de overdracht 

van de controle over haar, met als doel de uitbuiting van prostitutie of andere vormen van seksuele 

uitbuiting van deze persoon, waarbij haar toestemming met de voorgenomen of daadwerkelijke 

uitbuiting van geen belang was, door misbruik te maken van de kwetsbare toestand waarin een persoon 

verkeerde ten gevolge van een onwettige of precaire administratieve toestand, zijn precaire sociale 

toestand, zijn leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel lichamelijk of geestelijk gebrek of 

onvolwaardigheid, zodanig dat de betrokken persoon in feite geen andere echte en aanvaardbare keuze 

had dan zich te laten misbruiken, door direct of indirect gebruik te maken van listige kunstgrepen, 

geweld, bedreigingen of enige vorm van dwang, met de omstandigheid dat van die activiteit een 

gewoonte werd gemaakt, met de omstandigheid dat het misdrijf een daad van deelneming aan de 

hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een criminele organisatie betrof, ongeacht of de schuldige de 

hoedanigheid van leidend persoon heeft of niet; aan verkrachting op de persoon van een minderjarige 

boven de volle leeftijd van 16 jaar, de daad met name opgedrongen zijnde door middel van geweld, 

dwang of list of mogelijk gemaakt zijnde door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of geestelijk 

gebrek van het slachtoffer; aan deel te hebben uitgemaakt van een criminele organisatie, met als 

oogmerk het plegen van misdaden en wanbedrijven. Deze feiten pleegde u tussen 16.03.2016 en 

29.11.2016, meermaals, op niet nader bepaalde data.  

 

Op 27.09.2017 werd u voor de eerste keer veroordeeld voor feiten van mensenhandel met als doel de 

seksuele uitbuiting van een meisje die in een precaire verblijfssituatie verkeerde (feiten gepleegd tussen 

11.11.2012 en 01.03.2014). U vond in haar een makkelijk slachtoffer om op een voor u eenvoudige 

manier aan inkomsten te geraken, namelijk door haar opvang en huisvesting te verlenen, haar te 

vervoeren naar klanten en dit met als doel de uitbuiting van haar prostitutie. Dergelijke feiten zijn 

bijzonder ernstig en getuigen van een gebrek aan respect voor de psychische en seksuele integriteit.  

 

Uit het arrest dd. 08.02.2018 (feiten gepleegd tussen 16.03.2016 en 29.11.2016) blijkt dat u deel 

uitmaakte van een criminele organisatie en onderdak zocht voor Nigeriaanse meisjes die via 

mensensmokkelaars van Libië naar Europa werden gebracht en hen hielp bij de organisatie van hun 

prostitutie door het plaatsen van advertenties met de mededeling van uw telefoonnummer, het regelen 

van afspraken tussen klanten en de prostituees/slachtoffers, het regelen van het vervoer naar de 

klanten toe, en zo de controle had over deze meisjes, zowel wat werktijden als inkomsten betrof. 

Bovendien eiste u van de slachtoffers dat ze na hun terugkomst van de klanten nog seksuele 

betrekkingen met u onderhielden zonder gebruik te maken van een condoom, zoniet zou u hen niet 

meer willen bijstaan. Het slachtoffer J.F. verbrak de samenwerking met u omwille van deze verplichte 

seksuele contacten met u. U oefende dwang uit op de slachtoffers door hen enkel te willen helpen mits 

het afstaan van 50% van hun inkomsten en mits ze gratis en onbeschermd seksuele betrekkingen met u 

onderhielden.  
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De ernst van de feiten geven blijk van een volstrekt normloze ingesteldheid en een fundamenteel gebrek 

aan respect voor de fysische en psychische integriteit van de slachtoffers. U maakte schaamteloos 

misbruik van de kwetsbare positie waarin de slachtoffers zich bevonden om hieruit munt te slaan zonder 

stil te staan bij de mogelijke ernstige of verwoestende impact. 

 

Ingevolge de bijzondere zwaarwichtigheid van de feiten die gericht waren op het bekomen van snel en 

illegaal voordeel, het herhaaldelijk karakter en het gegeven dat u geweld of bedreiging niet schuwt, 

wordt geconcludeerd dat u een ernstig gevaar kan betekenen voor de rust van de burgers evenals voor 

de handhaving van de openbare orde. Het herhaaldelijk niet respecteren van de strafrechtelijke 

bepalingen in België getuigt expliciet van het niet geïntegreerd zijn in de Belgische samenleving.  

 

Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat u een ernstig, reëel en actueel gevaar vormt 

voor de samenleving en dat er ernstige redenen van openbare orde zijn die een beëindiging van uw 

verblijf in België rechtvaardigen en zelfs vereisen.  

 

Overeenkomstig artikel 62§1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, heeft eenieder het recht op 

gehoord te worden vooraleer jegens hem of haar een nadelige individuele maatregel wordt genomen. 

Op 30.03.2018 heeft u de vragenlijst recht op gehoord te worden voor ontvangst betekend. Op 

10.04.2018 werd een verlenging van de termijn van 15 dagen toegekend teneinde u de kans te geven 

de nodige documenten bij te voegen. U verklaarde in uw vragenlijst hoorrecht, ingevuld op 30.04.2018, 

dat u sinds 02.06.2010 in België verblijft; dat uw visum in uw paspoort is vervallen; dat u niet aan een 

ziekte lijdt die u belemmert om te reizen; dat u voor uw detentie in de V.(…) te Deurne woonde; dat u 

gehuwd bent met Y.G. (…); dat jullie samen een dochter hebben, nl. M.N.K. (…) (geboren te Geel op 

27.08.2010); dat uw echtenote en uw dochter op het grondgebied verblijven; dat uw vader en uw zussen 

in Nigeria wonen; dat u in België Nederlandse lessen, een VDAB opleiding 'industriële schoonmaak' en 

een VDAB opleiding 'houtbewerking' hebt gevolgd; dat u tussen 2012 en 2015 interimjobs hebt gehad; 

dat u sinds 2015 een in vaste job heeft als inpakker in een chocoladebedrijf; dat u in uw land van 

herkomst als kapper heeft gewerkt; dat u nooit werd opgesloten/veroordeeld in een ander land van 

België; dat u niet kan terugkeren naar uw land van herkomst omdat uw echtenote en uw dochter in 

België verblijven. U heeft de volgende documenten aan uw vragenlijst toegevoegd: een akte uit de 

registers van de burgerlijke stand; verschillende loonbrieven van acerta; een attest van 

gezinssamenstelling (uitreksel van 16.04.2018); een getuigschrift van woonplaats; een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (opgemaakt op 08.10.2015).  

 

Het wordt niet betwist dat u zich kan beroepen op een gezinsleven in de zin van het artikel 8 van het 

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.  

 

Uit uw administratief dossier blijkt dat u nog steeds wettelijk gehuwd bent met Y.G. (…). U bent sinds 

03.07.2015 niet meer officieel ingeschreven op hetzelfde adres. Ook verklaarde u aan de politiediensten 

op 08.02.2016 dat u feitelijk gescheiden leeft van uw echtgenote (zie arrest dd. 27.09.2017). Zij is u 

bovendien nooit komen bezoeken in de gevangenis. Uit deze relatie is een dochter ontstaan, nl. M.N.K. 

(…) (geboren te Geel op 27.08.2010, Belg geworden op 14.01.2015). U legt geen enkel bewijsstuk voor 

dat aantoont hoe u invulling geeft aan het gezins-en/of familieleven met uw dochter, noch wordt 

aangetoond dat u een sterke band zou hebben met uw dochter. U toont niet aan of u bijdraagt aan het 

onderhoud van uw dochter, of u deelt in de beslissingen over haar opvoeding.  

 

Er worden geen elementen aangebracht waaruit zou blijken dat u zich zou kunnen beroepen op een 

familieleven in de zin van het artikel 8 van de Europese Conventie van de Rechten van de Mens in het 

Rijk.  

 

Hoe dan ook, de bescherming van de orde en het voorkomen van strafbare feiten rechtvaardigen de 

inmenging in het uitoefenen van het recht op de eerbiediging van het gezinsleven. Het feit dat u een 

gezin had in België, heeft u er niet van weerhouden om ernstige strafbare feiten te plegen. Dit getuigt 

allerminst van verantwoordelijkheid tegenover uw gezin, zoals van het ouderlijk gezag zou mogen 

verwacht worden. Gezien deze overwegingen worden uw familiale belangen hier dan ook ondergeschikt 

geacht aan de vrijwaring van de openbare orde. Uit artikel 8, tweede lid van het EVRM blijkt dan een 

inmenging in het privé - en gezinsleven mogelijk is wanneer er een wettelijke basis is en een maatregel 

nodig is om bepaalde doelstellingen, zoals de bescherming van de openbare orde te verzekeren.  
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Uw echtgenote en uw dochter kunnen contact met u onderhouden middels de moderne 

communicatiemiddelen en middels (korte) bezoeken aan u in het land waar u zich zou vestigen.  

 

U verklaarde dat u sinds 02.06.2010 in België verblijft. Er kan dus worden gesteld dat u op 27-jarige 

leeftijd in België bent komen wonen. Inmiddels bent u 38 jaar. Uit niks is gebleken dat u een dermate 

bijzondere binding met België zou hebben die een normale binding overstijgt. U legt immers geen enkel 

document voor dat het tegendeel bewijst. Daarenboven werd u 3 keer veroordeeld voor ernstige 

misdrijven. Integratie veronderstelt ook dat men de Belgische reglementering respecteert en zich aldus 

onthoudt aan het plegen van strafbare feiten. Er kan bovendien niet zonder meer aangenomen worden 

dat u geen andere band dan uw nationaliteit zou hebben met Nigeria. U kan in alle redelijkheid worden 

geacht nog sociale, culturele en familiale banden met dit land te hebben. U geeft trouwens zelf aan dat u 

nog familie heeft in Nigeria en u ook de taal spreekt. U hebt dus een sociaal vangnet in Nigeria dat u 

kan helpen bij het opbouwen van uw leven aldaar. Er is geen indicatie gevonden dat er onoverkomelijke 

of bijzondere obstakels zouden bestaan voor u om u in Nigeria te vestigen.  

 

Het gegeven dat u sinds 2015 in België een vaste job heeft, doet niets af aan het feit dat u een actueel 

en ernstig gevaar vormt voor de openbare orde. De vaardigheden die u tijdens uw opleidingen en tijdens 

uw werk in België hebt opgepikt, zullen u wellicht ook elders van pas kunnen komen. U verklaarde dat u 

reeds in uw land van herkomst heeft gewerkt als kapper. Ook deze vaardigheid zal u wellicht van pas 

komen en uw kansen op de arbeidsmarkt enkel positief beïnvloeden. 

 

U hebt geen elementen aangebracht met betrekking tot uw gezondheidstoestand die een verwijdering 

onmogelijk zouden maken.  

 

Gelet op de herhaling inzake het plegen van feiten van mensenhandel met als doel de seksuele 

uitbuiting, de zwaarwichtigheid van de feiten, de grootschaligheid van de handel, uw rol binnen de 

vereniging en uw persoonlijkheid, kan er legitiem afgeleid worden dat u een reële, actuele en ernstige 

bedreiging voor een fundamenteel belang van de maatschappij vertegenwoordigt. De vaststelling dat u 

3 maal werd veroordeeld, waarvan 2 maal voor feiten van mensenhandel met als doel de seksuele 

uitbuiting, wijst er op dat u geen lessen hebt getrokken uit uw eerdere veroordelingen en dat u de ernst 

van uw daden niet blijkt of niet wenst in te zien, noch schijnt te begrijpen dat uw gedrag maatschappelijk 

onaanvaardbaar is. Het valt dan ook niet uit te sluiten dat u opnieuw dergelijke stafbare feiten zal 

begaan.  

 

Door uw persoonlijk gedrag mag er worden aangenomen dat u een voortdurend gevaar 

vertegenwoordigt voor de openbare orde.  

 

Met inachtneming van alle door u aangevoerde omstandigheden wordt op grond van bovenstaande 

geconcludeerd dat er ernstige redenen van openbare orde zijn waardoor het beëindigen van uw 

verblijfsrecht een noodzakelijke maatregel vormt voor de bescherming van de orde en ter preventie van 

strafbare feiten daar uw gedrag een werkelijke, actuele en ernstige bedreiging vormt voor een 

fundamenteel belang van de samenleving.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

De verzoekende partij heeft binnen de in artikel 39/81, vierde 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) voorziene termijn van 8 dagen, de griffie in kennis 

gesteld dat zij geen synthesememorie wenst neer te leggen. Met toepassing van artikel 39/81, laatste lid 

van voormelde wet wordt de procedure voortgezet overeenkomstig het eerste lid. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel beroept de verzoekende partij zich op de schending van de artikelen 44bis, §1; 

44bis, §4; 45 en 74/13 van de Vreemdelingenwet en van de motiveringsplicht. Uit de bespreking van het 

middel blijkt dat de verzoekende partij zich tevens beroept op een schending van de artikelen 2 en 3 van 

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de 

wet van 29 juli 1991) 
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De verzoekende partij licht haar enig middel toe als volgt: 

 

“1. Aangezien art. 45, §2 Vw. voorschrijft dat eerdere strafrechtelijke veroordelingen geen reden zijn 

voor het nemen van een beslissing tot beëindiging van het verblijf overeenkomstig art. 44bis Vw.; 

 

Dat in casu enkel en alleen strafrechtelijke veroordelingen aangehaald worden; 

 

Dat het strijdig met art. 45 Vw. is om actueel gevaar of actuele inborst af te leiden enkel en alleen uit 

eerdere strafrechtelijke veroordelingen, zodat de bestreden beslissing behoort te worden vernietigd; 

 

2. Aangezien art. 45, §2 Vw. eist dat het concrete gedrag een werkelijke, actuele en voldoende ernstige 

bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormt; 

 

Dat in casu enkel veroordelingen voor strafrechtelijke feiten gepleegd in 2012-2014 en 2016 aangehaald 

worden; 

 

Dat het strijdig met art. 45 Vw. is om actueel werkelijk gevaar af te leiden enkel en alleen uit feiten 

gepleegd in 2016 of langer geleden, zodat de bestreden beslissing behoort te worden vernietigd; 

 

3. Aangezien art. 45,§2 Vw. eist dat er actueel een werkelijke bedreiging aan de orde is; 

 

Dat zulks manifest niet het geval is, gezien verzoekende partij gedetineerd is en er zodoende geen 

enkele actuele werkelijke bedreiging voorhanden is; 

 

Dat de verwerende partij, door anders te oordelen, art. 45,§2 Vw. schendt; 

 

4. Aangezien de verwerende partij nalaat om te motiveren waarom enkel en alleen uit veroordelingen 

voor feiten van minstens 2 jaar geleden een werkelijke, actuele bedreiging af te leiden valt en waarom 

de gevangenismuren deze vermeende bedreiging niet zouden kunnen indijken; 

 

Dat de bestreden beslissing onvoldoende door de hoger vermelde motivering gedragen wordt, zodat 

onderhavige motivering niet afdoende is (Cass., 3 februari 2000, http://www.juridat.be/cgi_juris/jurn.pl); 

 

Dat de formele motiveringsplicht een substantiële vormvereiste inhoudt; 

 

Dat de verwerende partij de motiveringsplicht heeft geschonden, zowel op materieel als op formeel vlak; 

 

Dat de schending ervan de beslissing onwettig maakt (schending artt. 2 en 3 Wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en schending van art. 62 

Vreemdelingenwet), zodat Uw Raad deze bestuurshandeling behoort te vernietigen; 

 

5. Aangezien art. 44bis, §1 Vw. de mogelijkheid voorziet om een einde te stellen aan het recht op verblijf 

én om een bevel om het grondgebied te verlaten af te leveren; 

 

Dat beide aspecten noodzakelijk samen gaan; 

 

Dat men niet enkel een einde kan stellen aan het verblijf zonder bevel om het grondgebied te verlaten; 

 

Dat anders oordelen, nogal onlogisch zou zijn: er is voldoende gevaar om een einde te stellen aan het 

verblijf, maar dat gevaar is niet ernstig genoeg om de onderhorige te bevelen om het grondgebied te 

verlaten? 

 

Dat deze onlosmakelijkheid ook af te leiden valt uit de navolgende wetsartikelen, meerbepaald de 

volgende paragrafen van art. 44bis Vw. (telkens einde én bevel), de navolgende artikelen tot en met art. 

44octies Vw. en a contrario uit art. 44novies Vw. (aan einde én bevel kan naar vrije keuze een 

inreisverbod gekoppeld worden); 

 

Dat de verwerende partij door enkel een einde te stellen aan het recht op verblijf, doch geen bevel 

aflevert om het grondgebied te verlaten, art. 44bis, §1 Vw. schendt, zodat de bestreden beslissing 

behoort te worden vernietigd; 
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Dat minstens de verwerende partij door enkel een einde te stellen aan het recht op verblijf, zonder bevel 

om het grondgebied te verlaten, onvoldoende motiveert of er wel degelijk een voldoende actueel en 

ernstig gevaar voorhanden is, zodat de motiveringsplicht wederom geschonden is, hetgeen noopt tot 

vernietiging van de bestreden beslissing; 

 

Dat de verwerende partij zelf spreekt over “verwijdering” in plaats van “beëindiging van verblijf” op blz. 3 

(inzake de gezondheidstoestand) van de bestreden beslissing, zodat zij de onlosmakelijke 

verbondenheid erkent; indien de verwerende partij toch voorhoudt dat beide aspecten (beëindiging 

verblijf en bevel) los van elkaar kunnen worden gezien in toepassing van art. 44bis Vw., dan laat de 

verwerende partij na om te motiveren aangaande de invloed van de gezondheidstoestand van 

verzoeker op de beëindiging van verblijf, waardoor zij haar motiveringsplicht én art. 44bis, §4 schendt; 

 

6. Aangezien, zoals hoger uiteengezet, de beslissing tot beëindiging van verblijf en het afleveren van 

een bevel om het grondgebied te verlaten, onlosmakelijk verbonden zijn wanneer men art. 44bis Vw. 

toepast; 

 

Dat zodoende ook de waarborgen van de verwijdering in acht moeten worden genomen; 

 

Dat art. 74/13 Vw. bepaalt dat de verwerende partij rekening moet houden met het hoger belang van het 

kind; 

 

Dat in casu uit de bestreden beslissing niet blijkt of de verwerende partij rekening heeft gehouden met 

het hoger belang van het achtjarige én Belgische kind N.K.M. (…); 

 

Dat zodoende de bestreden beslissing behoort te worden vernietigd wegens schending van art. 74/13 

Vw.;” 

 

3.2. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet legt de verwerende partij een aantal verplichtingen op bij 

het nemen van een verwijderingsmaatregel. De bestreden beslissing is evenwel geen 

verwijderingsmaatregel, doch een beslissing tot beëindiging van verblijf, zodat de verzoekende partij in 

voorliggende zaak niet nuttig kan verwijzen naar de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 74/13 van 

de Vreemdelingenwet, waarin bovendien geen bijkomende formele motiveringsverplichting kan worden 

gelezen. 

 

3.3. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

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

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

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

niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van artikel 44bis, §1 en §4 en artikel 45, §2 

van de Vreemdelingenwet waarvan de verzoekende partij de schending aanvoert.  

 

Artikel 44bis, §1 en §4 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1.  

Onverminderd de paragrafen 2 en 3, kan de minister of zijn gemachtigde een einde maken aan het 

verblijf van de burgers van de Unie en hun familieleden en hun het bevel geven het grondgebied te 

verlaten om redenen van openbare orde, nationale veiligheid of volksgezondheid.  

(…) 

§ 4.  

Wanneer de minister of zijn gemachtigde overweegt een beslissing zoals bedoeld in de paragrafen 1, 2 

of 3 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.” 
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Artikel 45, §2 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 2.  

De in de artikelen 43 en 44bis bedoelde beslissingen moeten in overeenstemming zijn met het 

evenredigheidsbeginsel en uitsluitend gebaseerd zijn op het persoonlijk gedrag van de betrokken burger 

van de Unie of zijn familielid.  

Eerdere strafrechtelijke veroordelingen zijn als zodanig geen reden voor dergelijke beslissingen.  

Het gedrag van de burger van de Unie of van zijn familielid moet een werkelijke, actuele en voldoende 

ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving zijn. Motiveringen die los staan 

van het individuele geval of met algemene preventieve redenen verband houden, mogen niet worden 

aangevoerd.  

Om te beoordelen of de burger van de Unie of zijn familielid een gevaar voor de openbare orde of de 

nationale veiligheid vormt, kan de minister of zijn gemachtigde, bij de afgifte van de verklaring van 

inschrijving of van de verblijfskaart van familielid van een burger van de Unie, en als hij het onontbeerlijk 

acht, aan de lidstaat van oorsprong en, eventueel aan andere lidstaten, inlichtingen vragen over de 

gerechtelijke antecedenten van de betrokkene. Deze raadpleging mag geen systematisch karakter 

dragen.” 

 

3.4. Deze bepalingen werden ingevoegd door de wet van 24 februari 2017 tot wijziging van de 

Vreemdelingenwet. Deze wet is in werking getreden op 29 april 2017. 

 

De wet van 24 februari 2017 kadert in de strijd tegen het terrorisme en de radicalisering. Hierbij worden 

de middelen aan de administratie gegeven om sneller en efficiënter op te treden als de openbare orde of 

de nationale veiligheid is bedreigd. De procedureregels die bestonden om een einde te stellen aan het 

verblijf van vreemdelingen werden in dit verband aangepast. In de memorie van toelichting werd het als 

volgt geformuleerd: 

 

“De procedureregels van toepassing op de vreemdelingen die een gevaar zijn voor de openbare orde of 

de nationale veiligheid, zijn zwaar en beletten de administratie snel te reageren. Ze zijn bovendien niet 

meer aangepast aan de realiteit en verhinderen de administratie om op te treden in situaties waar haar 

tussenkomst nochtans noodzakelijk is. Om de bevoegde overheden in staat te stellen de openbare orde 

en de nationale veiligheid beter te garanderen, worden de procedureregels vereenvoudigd en efficiënter 

gemaakt: 

– de terugwijzings- en uitzettingsbesluiten verdwijnen; het bevel om het grondgebied te verlaten wordt 

de enige maatregel tot verwijdering ten aanzien van elke vreemdeling, welke zijn verblijfssituatie ook is; 

– de Koning speelt geen rol meer in het beslissingsproces: in principe zal alleen de minister of zijn 

gemachtigde bevoegd zijn; de beslissingsbevoegdheid zal echter voorbehouden zijn aan de minister wat 

welbepaalde categorieën van vreemdelingen betreft, gelet op hun verblijfssituatie; 

– het voorafgaand advies van de Commissie van advies voor vreemdelingen zal niet meer vereist zijn; 

– de verhoogde bescherming die welbepaalde categorieën van vreemdelingen genieten, wordt grondig 

hervormd; 

– de onderdanen van derde landen die een bedreiging vormen voor de openbare orde of de nationale 

veiligheid zullen sneller kunnen worden verwijderd; voortaan zal de termijn die in principe toegekend 

wordt om het grondgebied te verlaten in dezelfde gevallen en onder dezelfde voorwaarden die van 

toepassing zijn op elke onderdaan van een derde land die het voorwerp uitmaakt van een 

verwijderingsmaatregel kunnen worden verminderd; 

– momenteel is een teruggewezen of uitgezette vreemdeling automatisch het voorwerp van een 

inreisverbod van 10 jaar; voortaan zal elke vreemdeling die om redenen van openbare orde of nationale 

veiligheid een bevel om het grondgebied te verlaten krijgt, het voorwerp kunnen uitmaken van een 

inreisverbod waarvan de duur zal variëren al naargelang het geval; (...)” (Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 

2215/001, p. 7). 

 

De wetgever voorziet in een trapsgewijs systeem om een einde te stellen aan het verblijf van een 

vreemdeling om redenen van openbare orde of nationale veiligheid, dat afhankelijk is van de 

verblijfsstatus van de betrokkene. Dit systeem ziet er als volgt uit: 

“– artikel 7 van de wet zal worden toegepast op de onderdanen van derde landen die toegelaten noch 

gemachtigd zijn tot het verblijf in België, of die in het kader van een kort verblijf in België zijn; 

– artikel 21 van de wet zal worden toegepast op de onderdanen van derde landen die gemachtigd zijn 

tot een beperkt of onbeperkt verblijf van meer dan drie maanden op het grondgebied;  

– artikel 22 van de wet zal worden toegepast op de onderdanen van derde landen die in België de 

status van langdurig ingezetene genieten of er gevestigd zijn; dit geldt eveneens voor de onderdanen 
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van derde landen die toegelaten of gemachtigd zijn tot een verblijf van meer dan drie maanden in het 

Rijk (beperkt of onbeperkt verblijf) sinds minstens 10 jaar en die er sindsdien ononderbroken verblijven; 

– artikel 44bis, §§ 1 en 3, en artikel 45 van de wet zullen worden toegepast op de burgers van de Unie, 

hun familieleden, en de onderdanen van derde landen die met hen zijn gelijkgesteld; 

– artikel 44bis, §§ 2 en 3 en artikel 45 van de wet zullen worden toegepast op de burgers van de Unie, 

hun familieleden en de onderdanen van derde landen die met hen zijn gelijkgesteld, die het recht op 

duurzaam verblijf in Belgïe hebben verkregen” (Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 2215/001, p.16). 

 

De begrippen openbare orde en nationale veiligheid werden nader toegelicht in de voorbereidende 

werken, waarbij werd benadrukt dat de begrippen “rechtstreeks uit de richtlijnen” werden gehaald: “Zo 

geven sommige richtlijnen inzake legale migratie in hun preambule aan dat het begrip “openbare orde” 

de veroordeling wegens het plegen van een ernstig misdrijf kan omvatten en dat de begrippen 

“openbare orde” en “binnenlandse veiligheid” tevens gevallen omvatten van behoren tot of steun 

verlenen aan een vereniging die het terrorisme steunt of ook nog het feit extremistische doelstellingen te 

huldigen of te hebben gehuldigd (14e overweging, van richtlijn 2003/86/EG; 8e overweging van richtlijn 

2003/109/EG; 36e overweging van richtlijn 2016/801/EU)”. Tevens wordt het belang van de rechtspraak 

van het Hof van Justitie in deze benadrukt. Zo kan gelezen worden dat “Uit zijn rechtspraak blijkt dat 

“[…] de lidstaten weliswaar in wezen vrij blijven om de eisen van de openbare orde af te stemmen op 

hun nationale behoeften, die per lidstaat en per tijdsgewricht kunnen verschillen […]”. Maar “[…] in de 

context van de Unie, met name omdat zij een afwijking rechtvaardigen van een verplichting die bedoeld 

is om de eerbiediging van de grondrechten van derdelanders bij hun verwijdering uit de Unie te 

verzekeren (moeten deze eisen) restrictief worden opgevat, zodat de inhoud ervan niet eenzijdig door 

de onderscheiden lidstaten kan worden bepaald zonder controle door de instellingen van de Unie.”.” Het 

begrip openbare orde veronderstelt volgens de wetgever “hoe dan ook, naast de verstoring van de 

maatschappelijke orde die bij elke wetsovertreding plaatsvindt, […] dat er sprake is van een werkelijke, 

actuele en voldoende ernstige bedreiging die een fundamenteel belang van de samenleving aantast 

(arrest Z. Zh., van 11 juni 2015, C-554-13, EU:C:2015:377, punten 48 en 50 en vermelde rechtspraak; 

arrest H.T., van 24 juni 2015, C 373-13, EU:C:2015:413, punt 79; arrest Byankov, C-249/11, 

EU:C:2012:608, punt 40 en vermelde rechtspraak)”(Parl.St. Kamer, 2016-17, nr. 2215/001, pp.19-20). 

 

De wetgever benadrukte dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen “redenen van openbare 

orde”, “ernstige redenen van openbare orde” en “dwingende redenen van openbare orde” en dat deze 

gradaties ook gelden voor de nationale veiligheid. Opnieuw benadrukt de wetgever dat de begrippen 

afkomstig zijn uit “Europese akten” en dat de begrippen conform de rechtspraak van het Hof van Justitie 

moeten worden geïnterpreteerd. Voor wat betreft het begrip “ernstige redenen van openbare orde”, 

wordt dit door de wetgever omschreven als de vertaling van “het idee dat de omstandigheden van het 

geval een belangrijkere graad van ernst moeten vertonen” dan gewone redenen van openbare orde. De 

wetgever benadrukte voorts dat wanneer de overheid overweegt een einde te maken aan het verblijf om 

redenen van openbare orde of nationale veiligheid zij “geval per geval, [moet] nagaan of de bedreiging 

die de betrokkene vertegenwoordigt wel voldoende ernstig is om dat te doen, gelet op zijn 

verblijfsstatus. Daartoe moeten alle relevante gegevens, feitelijke en juridische, die specifiek zijn voor 

het geval in aanmerking worden genomen. Verscheidene factoren kunnen zo van invloed zijn op de 

ernst van de bedreiging, zoals de aard of de omvang van de feiten, de aard en de ernst van de 

opgelopen of uitgesproken sancties, de juridische en/of politieke context van de feiten, zowel op 

nationaal als op internationaal vlak, de status van het slachtoffer, de graad van verantwoordelijkheid of 

betrokkenheid van de betrokkene, de sociale of beroepsstatus van de betrokkene, zijn neiging tot 

herhaling of tot volhouden van zijn gedrag, de modus operandi, enzovoort. Zo kan, conform de 

rechtspraak van het Hof van Justitie, het begrip “ernstige redenen van openbare orde of nationale 

veiligheid” het deelnemen aan of ondersteunen van terroristische activiteiten of van een terroristische 

organisatie (arrest H.T., 24 juni 2015, C- 373/13, ECLI:EU:C:2015:413), de aan de drugshandel 

gerelateerde criminaliteit (arrest Tsakouridis, 23 november 2011, C-145/09, EU:C:2010:708; arrest 

Calfa, 19 januari 1999, C-348/96, EU:C:1999:6; arrest Orfanopoulos en Oliveri, 29 april 2004, C-482/01 

en C-493/01, EU:C:2004:262), de daden van seksueel misbruik of verkrachting jegens een minderjarige, 

de mensenhandel en de seksuele uitbuiting van vrouwen en kinderen, de illegale handel in drugs, de 

illegale wapenhandel, het witwassen van geld, de corruptie, de vervalsing van betaalmiddelen, de 

cybercriminaliteit en de georganiseerde misdaad (arrest P.I., 22 mei 2012, C-348/09, EU:C:2012:300), 

of nog de fiscale fraude (arrest Aladzhov, 17 november.2011, C-434/10, EU:C:2011:750), dekken.” De 

wetgever benadrukte wel “dat zelfs bij dergelijke feiten de bevoegde overheid elke situatie in zijn geheel 

moet onderzoeken, zodat er niet automatisch een einde aan het verblijf kan worden gemaakt om 

“ernstige redenen van openbare orde of nationale veiligheid”. Het kan immers voorkomen dat de 

omstandigheden van de zaak niet de graad van ernst hebben die vereist is om als zodanig te worden 
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gekwalificeerd. In het licht van de bovenvermelde arresten kunnen daarentegen de feiten die toelaten te 

besluiten tot het bestaan van “ernstige redenen van openbare orde of nationale veiligheid” ook heel 

goed vallen, in bijzonder ernstige omstandigheden, onder het begrip “dwingende redenen van nationale 

veiligheid”. Het feit bijvoorbeeld een persoon toevallig of bij een passionele misdaad te hebben gedood 

zal niet op dezelfde manier worden bekeken als een moord die perfect georkestreerd is of in bende is 

gepleegd of deel uitmaakt van een serie moorden. Zo zal ook het bezit van drugs voor persoonlijk 

gebruik een heel ander karakter hebben dan het vervoeren van drugs in het kader van een 

georganiseerde drugshandel in een stad of op internationale schaal.” (Parl.St. Kamer, 2016-17, nr. 

2215/001, p. 22-25). 

 

De algemene vaststelling dat strafbare feiten werden gepleegd die de openbare orde of nationale 

veiligheid in het gedrang kunnen brengen, volstaat op zich niet om beperkende verblijfsmaatregelen te 

nemen. Maatregelen die worden genomen ter bescherming van de openbare orde, zoals een 

beëindiging van verblijf, mogen uitsluitend gebaseerd zijn op het persoonlijk gedrag van de betrokken 

vreemdeling waaruit een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel 

belang van de samenleving blijkt, zoals artikel 45, §2 van de Vreemdelingenwet stipuleert (zie in deze 

zin HvJ 13 september 2016, C-165/14, Rendon Marin, pt. 59-61). Dit impliceert een individueel 

onderzoek van het voorliggende geval. 

 

In die zin kan het bestaan van strafrechtelijke veroordelingen op zichzelf geen reden of motivering 

vormen voor de beëindiging van een verblijfsrecht. Dit betekent evenwel niet dat strafrechtelijke 

veroordelingen niet mee in overweging mogen worden genomen binnen het individueel onderzoek naar 

een eventuele beëindiging van het verblijfsrecht omwille van (ernstige) redenen van openbare orde of 

nationale veiligheid. Immers kan uit de omstandigheden die tot de strafrechtelijke veroordelingen 

hebben geleid, het bestaan van een persoonlijk gedrag blijken dat een werkelijke, actuele en voldoende 

ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormt die de beëindiging van het 

verblijfsrecht noodzaakt om de openbare orde of de nationale veiligheid te beschermen (HvJ 27 oktober 

1977, C-30/77, Bouchereau, pt. 28). 

 

Het komt de staatssecretaris toe om op individuele basis te onderzoeken wat in het persoonlijk gedrag 

van een vreemdeling of in de strafbare feiten die deze vreemdeling heeft gepleegd een werkelijke, 

actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormt die 

ter bescherming van de openbare orde of de nationale veiligheid een beslissing die een beperking van 

het inreisrecht of het verblijfsrecht van een vreemdeling inhoudt, kan rechtvaardigen (HvJ 13 september 

2016, C-304/14, CS, pt. 46). 

 

Bij het beoordelen van een bedreiging voor de openbare orde moet rekening worden gehouden met de 

aard en ernst van de strafbare feiten, het aantal strafbare feiten en de veroorzaakte schade. Naast 

voldoende ernstig en werkelijk, dient deze bedreiging ook actueel te zijn. De vaststelling van een actuele 

bedreiging vereist in regel dat de betrokken vreemdeling een neiging vertoont om een crimineel gedrag 

in de toekomst voort te zetten, vol te houden of te herhalen (HvJ 22 mei 2012, C-348/09, P.I., pt. 30; 

Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2016-2017, DOC 54 2215/001, p. 24). Het is aan de nationale 

overheden, in casu de staatssecretaris, om in elk afzonderlijk geval te (be)oordelen of het gedrag van de 

betrokken vreemdeling een gevaar voor nieuwe ernstige verstoringen van de openbare orde of nationale 

veiligheid oplevert, wat desgevallend een onderzoek naar het risico van recidive kan omvatten. De 

staatssecretaris moet derhalve zijn besluit baseren op een inschatting van het toekomstig gedrag van de 

betrokken vreemdeling en dit aan de hand van de objectieve elementen zoals deze voorliggen op het 

ogenblik dat hij een beslissing neemt en die blijken uit het administratief dossier. Hierbij weze opgemerkt 

“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” (HvJ 27 oktober 1977, C-30/77 Bouchereau, pt. 

29). In deze zin heeft ook het EHRM geoordeeld dat in sommige gevallen de ernst van een misdrijf op 

zichzelf genoeg kan zijn om een beperkende verblijfsmaatregel te rechtvaardigen (EHRM 20 september 

2011, nr. 8000/08, A.A. v. Verenigd Koninkrijk, §63). 

 

3.5. Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat het verblijf werd beëindigd omwille van 

ernstige redenen van openbare orde. De maatregel omwille van ernstige redenen van openbare orde is 

blijkens de motieven van de bestreden beslissing gebaseerd op het feit dat uit het geheel van de 

vaststellingen blijkt dat de verzoekende partij een ernstig, reëel en actueel gevaar vormt voor de 

samenleving. De vaststellingen betreffen de verwijzing naar de verschillende door de verzoekende partij 

opgelopen veroordelingen, waarin melding wordt gemaakt van het zich schuldig maken aan (i) feiten 

van heling op 10 oktober 2012, waarvoor de verzoekende partij op 30 juni 2015 veroordeeld werd tot 
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een werkstraf van 75 uur, (ii) mensenhandel van een persoon met als doel deze persoon misdrijven te 

laten plegen waarbij haar toestemming met de voorgenomen of daadwerkelijke uitbuiting van geen 

belang was teneinde een ander zijn driften te voldoen, een meerderjarige te werven, mee te nemen, 

weg te brengen of bij zich te houden, met het oog op het plegen van ontucht of prostitutie, door misbruik 

te maken van de kwetsbare toestand waarin een persoon verkeerde, zodanig dat de betrokken persoon 

in feite geen andere keuze had dan zich te laten misbruiken; mensenhandel van een persoon met als 

doel de uitbuiting van prostitutie of andere vormen van seksuele uitbuiting, waarbij haar toestemming 

met de voorgenomen of daadwerkelijke uitbuiting van geen belang was, door misbruik te maken van de 

kwetsbare toestand waarin de persoon verkeerde, zodanig dat de betrokken persoon in feite geen 

andere keuze had dan zich te laten misbruiken, feiten gepleegd tussen 11 november 2012 en 1 maart 

2014 meermaals, waarvoor de verzoekende partij op 27 september 2017 veroordeeld werd tot een 

gevangenisstraf van 30 maanden en tot ontzetting uit haar rechten voor de duur van vijf jaar en (iii) 

mensenhandel van een persoon met als doel de uitbuiting van prostitutie of andere vormen van 

seksuele uitbuiting, waarbij haar toestemming met de voorgenomen of daadwerkelijke uitbuiting van 

geen belang was, met de omstandigheid dat het misdrijf werd gepleegd ten opzichte van een 

minderjarige, door gebruik te maken van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige vorm van 

dwang, met de omstandigheid dat van de betrokken activiteit een gewoonte werd gemaakt, met de 

omstandigheid dat het misdrijf een daad van deelneming aan een criminele organisatie betrof; aan 

mensenhandel van een persoon met als doel de uitbuiting van prostitutie of andere vormen van 

seksuele uitbuiting, waarbij haar toestemming met de voorgenomen of daadwerkelijke uitbuiting van 

geen belang was door misbruik te maken van de kwetsbare toestand waarin de persoon verkeerde, 

zodanig dat de betrokken persoon in feite geen andere keuze had dan zich te laten misbruiken door 

gebruik te maken van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige vorm van dwang, met de 

omstandigheid dat van de betrokken activiteit een gewoonte werd gemaakt, met de omstandigheid dat 

het misdrijf een daad van deelneming aan een criminele organisatie betrof; aan verkrachting op de 

persoon van een minderjarige boven de volle leeftijd van 16 jaar; deel te hebben uitgemaakt van een 

criminele organisatie, feiten gepleegd tussen 16 maart 2016 en 29 november 2016, meermaals, 

waarvoor de verzoekende partij op 8 februari 2018 werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf 

van 5 jaar en ontzetting uit bepaalde rechten voor de duur van 10 jaar. Voorts wordt gemotiveerd dat de 

verzoekende partij op 27 september 2017 voor de eerste keer werd veroordeeld voor feiten van 

mensenhandel met als doel seksuele uitbuiting van een meisje in een precaire verblijfssituatie, dat de 

verzoekende partij in haar een makkelijk slachtoffer vond om op een eenvoudige manier aan inkomsten 

te geraken, namelijk door haar opvang en huisvesting te verlenen, haar te vervoeren naar klanten en dit 

met als doel de uitbuiting van haar prostitutie, dat dergelijke feiten bijzonder ernstig zijn en getuigen van 

een gebrek aan respect voor de psychische en seksuele integriteit, dat uit het arrest van 8 februari 2018 

blijkt dat de verzoekende partij deel uitmaakte van een criminele organisatie en onderdak zocht voor 

Nigeriaanse meisjes die via mensensmokkelaars naar Europa werden gebracht en hen hielp bij de 

organisatie van hun prostitutie en zo de controle had over deze meisjes, zowel wat betreft werktijden als 

inkomsten, dat de verzoekende partij van hen bovendien eiste dat ze na hun terugkomst van de klanten 

nog seksuele betrekkingen met haar onderhielden zonder gebruik van condoom, zoniet zou de 

verzoekende partij hen niet meer verder bijstaan, dat de verzoekende partij dwang uitoefende op de 

slachtoffers door hen enkel te willen helpen mits het afstaan van 50% van hun inkomsten en mits ze 

gratis en onbeschermd seksuele betrekkingen met haar onderhielden. De verwerende partij oordeelt dat 

de ernst van de feiten blijk geven van een volstrekt normloze ingesteldheid en een fundamenteel gebrek 

aan respect voor de fysische en psychische integriteit van de slachtoffers, dat de verzoekende partij 

schaamteloos misbruik maakte van de kwetsbare positie waarin de slachtoffers zich bevonden om 

hieruit munt te slaan zonder stil te staan bij de mogelijke ernstige en verwoestende impact. De 

verwerende partij concludeert dat ingevolge de bijzondere zwaarwichtigheid van de feiten die gericht 

waren op het bekomen van snel en illegaal voordeel, het herhaaldelijk karakter en het gegeven dat zij 

geweld of bedreiging niet schuwt, de verzoekende partij een ernstig gevaar kan betekenen voor de rust 

van de burgers evenals voor de handhaving van de openbare orde. Ten slotte wijst de verwerende partij 

erop dat gelet op de herhaling inzake het plegen van feiten van mensenhandel met als doel de seksuele 

uitbuiting, de zwaarwichtigheid van de feiten, de grootschaligheid van de handel, de rol van de 

verzoekende partij binnen de vereniging en haar persoonlijkheid, legitiem kan afgeleid worden dat de 

verzoekende partij een reële, actuele en ernstige bedreiging vormt voor een fundamenteel belang van 

de maatschappij, dat de vaststelling dat zij tot drie maal toe werd veroordeeld, waarvan twee maal voor 

feiten van mensenhandel met als doel de seksuele uitbuiting, erop wijst dat de verzoekende partij geen 

lessen heeft getrokken uit eerdere veroordelingen en dat zij de ernst van haar daden niet blijkt of niet 

wenst in te zien, noch schijnt te begrijpen dat haar gedrag maatschappelijk onaanvaardbaar is, dat het 

dan ook niet valt uit te sluiten dat de verzoekende partij opnieuw dergelijke feiten zal begaan, dat er 
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door haar persoonlijk gedrag mag aangenomen worden dat de verzoekende partij een voortdurend 

gevaar vertegenwoordigt voor de openbare orde.  

 

3.6. De verzoekende partij kan gevolgd worden waar zij stelt dat het strijdig is met artikel 45, §2 van de 

Vreemdelingenwet om het actueel gevaar af te leiden enkel en alleen uit eerdere strafrechtelijke 

veroordelingen. Echter kan zij gelet op voormelde motieven geenszins gevolgd worden waar zij stelt dat 

in casu enkel en alleen strafrechtelijke veroordelingen worden aangehaald als reden voor de beslissing 

tot beëindiging van verblijf. Uit de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat het oordeel dat de 

verzoekende partij een bedreiging vormt voor de openbare orde gebaseerd is op het persoonlijk gedrag 

van de verzoekende partij. Immers wordt niet enkel verwezen naar de correctionele veroordelingen – 

zijnde heling, mensenhandel, verkrachting van een minderjarige, deel uitmaken van een criminele 

organisatie – doch ook naar de omstandigheden van de feiten, de strafmaat, het herhaaldelijk karakter, 

de zwaarwichtigheid van de feiten, de grootschaligheid van de handel, de rol van de verzoekende partij 

binnen de vereniging alsook naar haar persoonlijkheid, haar gedrag en de impact op de slachtoffers – 

waarbij gewezen wordt op het vinden van een makkelijk slachtoffer in een meisje in een precaire 

verblijfssituatie, op het onderdak zoeken voor meisjes die via mensensmokkel naar Europa werden 

gebracht en het hen helpen bij de organisatie van hun prostitutie om zo de controle te krijgen over de 

meisjes, op de eis dat deze meisjes na terugkomst van klanten nog gratis en onbeschermd seksuele 

contacten met haar onderhielden en op het feit dat zij dwang uitoefende op de slachtoffers door hen 

enkel te willen helpen mits het afstaan van 50% van hun alsook op een volstrekt normloze ingesteldheid 

en een fundamenteel gebrek aan respect voor de fysische, psychische en seksuele integriteit van de 

slachtoffers, daar de verzoekende partij schaamteloos misbruik maakte van de kwetsbare positie waarin 

de slachtoffers zich bevonden om hieruit munt te slaan zonder stil te staan bij de mogelijke ernstige en 

verwoestende impact en op het feit dat de verzoekende partij geen lessen heeft getrokken uit eerdere 

veroordelingen en dat zij de ernst van haar daden niet blijkt of niet wenst in te zien, noch schijnt te 

begrijpen dat haar gedrag maatschappelijk onaanvaardbaar is. 

 

De verzoekende partij kan ook gevolgd worden waar zij stelt dat artikel 45, §2 van de Vreemdelingenwet 

eist dat het concrete gedrag een werkelijk, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een 

fundamenteel belang van de samenleving vormt, doch niet dat hiervoor enkel veroordelingen voor 

strafrechtelijke feiten gepleegd in 2012-2014 en 2016 aangehaald worden en dat aldus het actueel 

gevaar enkel en alleen afgeleid wordt uit de gepleegde feiten in 2016 of langer geleden. Immers blijkt uit 

de motieven van de bestreden beslissing afdoende dat de verwerende partij het ernstig, reëel en actueel 

gevaar voor de openbare orde afleidt uit het geheel van de door haar gedane vaststellingen waar zij 

onder meer wijst op feiten gepleegd in 2012 tot 2014 en in 2016, op de bijzondere 

zwaarwichtigheid/ernst van de feiten die getuigen van een gebrek aan respect voor de psychische, 

fysische en seksuele integriteit van de slachtoffers en van een volstrekt normloze ingesteldheid, op het 

niet stilstaan bij de mogelijke ernstige of verwoestende impact, op het gegeven dat geweld of bedreiging 

niet geschuwd wordt alsook op de herhaling inzake het plegen van feiten van mensenhandel met als 

doel de seksuele uitbuiting, op de grootschaligheid van de handel, op de rol van de verzoekende partij 

binnen de vereniging en op haar persoonlijkheid. Daarnaast wordt ook geoordeeld dat niet valt uit te 

sluiten dat de verzoekende partij opnieuw dergelijke feiten zal begaan en aldus mag aangenomen 

worden dat zij een voortdurend gevaar vertegenwoordigt voor de openbare orde daar de vaststelling dat 

zij tot drie maal toe werd veroordeeld, waarvan twee maal voor feiten van mensenhandel met als doel 

de seksuele uitbuiting, erop wijst dat de verzoekende partij geen lessen heeft getrokken uit eerdere 

veroordelingen en dat zij de ernst van haar daden niet blijkt of niet wenst in te zien, noch schijnt te 

begrijpen dat haar gedrag maatschappelijk onaanvaardbaar is.  

 

Uit voorgaande vaststellingen blijkt duidelijk dat de verwerende partij de actuele bedreiging heeft 

afgeleid uit het persoonlijk gedrag van de verzoekende partij. In de bestreden beslissing wordt gewezen 

op het feit dat de verzoekende partij herhaaldelijk ernstige en zwaarwichtige feiten van mensenhandel 

met als doel seksuele uitbuiting, waarbij geen geweld of bedreiging werd geschuwd en die getuigen van 

een gebrek aan respect voor de psychische, fysische en seksuele integriteit van de slachtoffers en van 

een volstrekt normloze ingesteldheid, heeft gepleegd in 2012-2014 en in 2016, op de grootschaligheid 

van de handel en de rol van de verzoekende partij binnen de vereniging alsook op het feit dat niet valt 

uit te sluiten dat de verzoekende partij opnieuw dergelijke feiten zal begaan en aldus mag aangenomen 

worden dat zij een voortdurend gevaar vertegenwoordigt voor de openbare orde daar de vaststelling dat 

zij tot drie maal toe werd veroordeeld, waarvan twee maal voor feiten van mensenhandel met als doel 

de seksuele uitbuiting, erop wijst dat de verzoekende partij geen lessen heeft getrokken uit eerdere 

veroordelingen en dat zij de ernst van haar daden niet blijkt of niet wenst in te zien, noch schijnt te 

begrijpen dat haar gedrag maatschappelijk onaanvaardbaar is. De verzoekende partij toont geenszins 
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aan dat de verwerende partij op grond van de voormelde vaststellingen niet correct of op kennelijk 

onredelijke wijze oordeelde dat de verzoekende partij een actueel gevaar vormt voor de openbare orde. 

De Raad ziet voorts niet in waarom in casu de verwerende partij het feit dat de verzoekende partij een 

straf uitzit in de gevangenis, in rekening dient te nemen bij de beoordeling van het actueel karakter van 

de bedreiging van de openbare orde. De verzoekende partij kan gelet op de hiervoor vermelde 

beoordeling van het actueel gevaar voor de openbare orde bezwaarlijk wijzen op de preventieve functie 

van de gevangenisstraf waardoor bij het ‘uitzitten’ van de gevangenisstraf, volgens de verzoekende 

partij, de bedreiging wordt ingedijkt. Bovendien wijst de Raad er op dat het loutere feit dat er een doel 

voor ogen gehouden wordt wanneer een gevangenisstraf wordt uitgesproken, waaronder de preventieve 

functie van de gevangenisstraf, geenszins betekent dat dit doel in alle gevallen wordt bereikt. 

 

Ten overvloede herhaalt de Raad dat het mogelijk is dat het enkele feit van voorafgaand gedrag voldoet 

aan de voorwaarden voor een bedreiging van de openbare orde, alsook dat de ernst van een misdrijf op 

zichzelf genoeg kan zijn om een beperkende verblijfsmaatregel te rechtvaardigen.  

 

3.7. De verzoekende partij betoogt voorts dat aangezien artikel 44bis, §1 van de Vreemdelingenwet de 

mogelijkheid voorziet om een einde te stellen aan het recht op verblijf en om een bevel om het 

grondgebied af te leveren, beide aspecten noodzakelijk samengaan. Zij meent dat niet enkel een einde 

kan gesteld worden aan het verblijf zonder bevel, dat anders oordelen nogal onlogisch zou zijn, dat de 

vraag zich stelt dat er voldoende gevaar is om een einde te stellen aan het verblijf maar dat gevaar niet 

ernstig genoeg is om de onderhorige te bevelen het grondgebied te verlaten. Zij meent dat dit ook 

onlosmakelijk af te leiden valt uit de navolgende wetsartikelen, meer bepaald de volgende paragrafen 

van artikel 44bis van de Vreemdelingenwet, de navolgende artikelen tot en met artikel 44octies van de 

Vreemdelingenwet en a contrario uit artikel 44novies Vreemdelingenwet. Zij meent dat de verwerende 

partij door enkel een einde te stellen aan het recht op verblijf, doch geen bevel af te leveren artikel 

44bis, §1 van de Vreemdelingenwet schendt, dat zij minstens door enkel een einde te stellen aan het 

recht op verblijf zonder een bevel om het grondgebied te verlaten, onvoldoende motiveert of er wel 

degelijk een voldoende actueel en ernstig gevaar voorhanden is, zodat de motiveringsplicht geschonden 

is. De verzoekende partij wijst erop dat de verwerende partij spreekt over een verwijdering in plaats van 

een beëindiging van verblijf op pagina 3 zodat zij de onlosmakelijke verbondenheid erkent, dat indien zij 

toch voorhoudt dat beide aspecten los van elkaar kunnen worden gezien in toepassing van artikel 44bis 

van de Vreemdelingenwet, zij nalaat te motiveren aangaande de invloed van de gezondheidstoestand 

op de beëindiging van het verblijf waardoor zij de motiveringsplicht en artikel 44bis, §4 van de 

Vreemdelingenwet schendt.  

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij geenszins aannemelijk maakt dat de verwerende partij 

conform artikel 44bis, §1 van de Vreemdelingenwet gehouden is, wanneer zij wenst een beslissing tot 

beëindiging van verblijf te nemen, deze onmiddellijk te koppelen aan een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Volgens voormelde bepaling ‘kan’ de minister of zijn gemachtigde een einde maken aan het 

verblijf van de burgers van de Unie en hun familieleden en hun het bevel om het grondgebied te verlaten 

geven om redenen van openbare orde, nationale veiligheid of volksgezondheid. Uit voormelde bepaling, 

noch uit de daaropvolgende bepalingen, blijkt dat beide beslissingen noodzakelijk dienen samen te 

gaan, minstens toont de verzoekende partij dit niet aan. Waar de verzoekende partij erop wijst dat het 

onlogisch is te oordelen dat er voldoende gevaar is om een einde te stellen aan het verblijf maar dat het 

gevaar niet ernstig genoeg is om de onderhorige te bevelen het grondgebied te verlaten, wijst de Raad 

erop dat uit de bestreden beslissing geenszins blijkt dat het gevaar niet ernstig genoeg is om de 

verzoekende partij een bevel af te leveren. De verzoekende partij gaat er aan voorbij dat er mogelijks 

andere redenen zijn, hoewel het gevaar voor de openbare orde voldoende ernstig is, om haar op het 

ogenblik van het nemen van de beslissing tot beëindiging van verblijf, geen bevel om het grondgebied te 

verlaten af te leveren. Gelet op voorgaande vaststellingen kan de verzoekende partij dan ook niet 

dienstig betogen dat door enkel een einde te stellen aan het recht op verblijf zonder een bevel om het 

grondgebied te verlaten, de verwerende partij onvoldoende motiveert of er wel degelijk een voldoende 

actueel en ernstig gevaar voorhanden is. 

 

In zoverre de verzoekende partij stelt dat de verwerende partij zelf de onlosmakelijke verbondenheid 

erkent door betreffende de gezondheidstoestand te spreken over een verwijdering in plaats van een 

beëindiging van verblijf, wijst de Raad erop dat uit het geheel van de motieven van de bestreden 

beslissing duidelijk blijkt dat de beslissing enkel betrekking heeft op de beëindiging van verblijf en dat de 

vermelding “verwijdering” in plaats van “beëindiging van verblijf” een loutere materiële vergissing betreft, 

die geen invloed heeft op de wettigheid van de bestreden beslissing. De verzoekende partij toont 

immers niet aan dat, niettegenstaande zij geen elementen aanbracht met betrekking tot haar 
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gezondheidstoestand die een verwijdering onmogelijk zouden maken, zij wel elementen aanbracht met 

betrekking tot haar gezondheidstoestand die een invloed kunnen hebben op de beslissing tot de 

beëindiging van haar verblijf. Gelet op het feit dat betreffende de gezondheidstoestand gemotiveerd 

werd en dat de vermelding van “verwijdering” in plaats van “beëindiging van verblijf” een loutere 

materiële vergissing betreft, kan de verzoekende partij ook niet ernstig voorhouden dat de verwerende 

partij heeft nagelaten te motiveren aangaande de invloed van de gezondheidstoestand op de 

beëindiging van het verblijf. Bovendien toont de verzoekende partij geenszins in concreto aan dat er 

elementen zijn betreffende haar gezondheidstoestand waarmee de verwerende partij geen rekening 

heeft gehouden en die een invloed hadden kunnen hebben op de beslissing tot beëindiging van verblijf. 

 

Ter terechtzitting wordt de verzoekende partij overigens gevraagd welk belang zij heeft bij haar kritiek 

dat haar ten onrechte, overeenkomstig artikel 44bis van de Vreemdelingenwet geen bevel om het 

grondgebied te verlaten werd betekend. De verzoekende partij antwoordt zich te gedragen naar de 

wijsheid van de Raad. De Raad ziet niet in en de verzoekende partij verduidelijkt geenszins op welke 

wijze een vernietiging op grond van het argument dat de bestreden beslissing ten onrechte niet gepaard 

ging met een bevel om het grondgebied te verlaten de verzoekende partij tot voordeel kan strekken.  

 

In zoverre de verzoekende partij zou menen dat zij belang heeft bij haar kritiek daar bij het nemen van 

het bevel ook de waarborgen voor verwijdering in acht moeten worden genomen, dat artikel 74/13 van 

de Vreemdelingenwet bepaalt dat de verwerende partij rekening moet houden met het hoger belang van 

het kind, dat in casu uit de bestreden beslissing niet blijkt of de verwerende partij rekening heeft 

gehouden met het hoger belang van haar achtjarig Belgisch kind, N.K.M., wijst de Raad erop dat de 

verzoekende partij haar belang bij de kritiek dat haar geen bevel werd afgeleverd niet kan putten uit het 

feit dat alsdan ook rekening moet gehouden worden met het hoger belang van het kind, onder meer nu 

blijkt dat ook in de in casu bestreden beslissing hiermee rekening werd gehouden. De verzoekende 

partij toont dan ook niet aan welke waarborgen die in acht dienen genomen te worden overeenkomstig 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet bij het nemen van een verwijderingsmaatregel, het haar 

ontbreekt. De Raad wijst erop dat betreffende het minderjarige kind van de verzoekende partij wordt 

gemotiveerd: “U verklaarde in uw vragenlijst hoorrecht, ingevuld op 30.04.2018, (…) dat uw echtenote 

en uw dochter op het grondgebied verblijven; (…); dat u niet kan terugkeren naar uw land van herkomst 

omdat uw echtenote en uw dochter in België verblijven.” en “Uit uw administratief dossier blijkt dat u nog 

steeds wettelijk gehuwd bent met Y.G. (…). U bent sinds 03.07.2015 niet meer officieel ingeschreven op 

hetzelfde adres. Ook verklaarde u aan de politiediensten op 08.02.2016 dat u feitelijk gescheiden leeft 

van uw echtgenote (zie arrest dd. 27.09.2017). Zij is u bovendien nooit komen bezoeken in de 

gevangenis. Uit deze relatie is een dochter ontstaan, nl. M.N.K. (…) (geboren te Geel op 27.08.2010, 

Belg geworden op 14.01.2015). U legt geen enkel bewijsstuk voor dat aantoont hoe u invulling geeft aan 

het gezins-en/of familieleven met uw dochter, noch wordt aangetoond dat u een sterke band zou 

hebben met uw dochter. U toont niet aan of u bijdraagt aan het onderhoud van uw dochter, of u deelt in 

de beslissingen over haar opvoeding. Er worden geen elementen aangebracht waaruit zou blijken dat u 

zich zou kunnen beroepen op een familieleven in de zin van het artikel 8 van de Europese Conventie 

van de Rechten van de Mens in het Rijk. Hoe dan ook, de bescherming van de orde en het voorkomen 

van strafbare feiten rechtvaardigen de inmenging in het uitoefenen van het recht op de eerbiediging van 

het gezinsleven. Het feit dat u een gezin had in België, heeft u er niet van weerhouden om ernstige 

strafbare feiten te plegen. Dit getuigt allerminst van verantwoordelijkheid tegenover uw gezin, zoals van 

het ouderlijk gezag zou mogen verwacht worden. Gezien deze overwegingen worden uw familiale 

belangen hier dan ook ondergeschikt geacht aan de vrijwaring van de openbare orde. Uit artikel 8, 

tweede lid van het EVRM blijkt dan een inmenging in het privé - en gezinsleven mogelijk is wanneer er 

een wettelijke basis is en een maatregel nodig is om bepaalde doelstellingen, zoals de bescherming van 

de openbare orde te verzekeren. Uw echtgenote en uw dochter kunnen contact met u onderhouden 

middels de moderne communicatiemiddelen en middels (korte) bezoeken aan u in het land waar u zich 

zou vestigen.” Hieruit blijkt dat de verwerende partij rekening heeft gehouden met het hoger belang van 

het kind. De verzoekende partij toont geenszins aan dat voormelde motieven foutief of kennelijk 

onredelijk zijn. Evenmin toont zij aan dat het waarborgen van het hoger belang van het kind, anders zou 

beoordeeld zijn geweest dan zoals hiervoor weergegeven, indien de beslissing tot beëindiging van het 

verblijf samen met een bevel om het grondgebied te verlaten zou zijn genomen. 

 

3.8. Gelet op wat voorafgaat, besluit de Raad dat de verzoekende partij niet aantoont dat de bestreden 

beslissing niet afdoende zou zijn gemotiveerd. Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals 

deze voortvloeit uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 kan niet worden vastgesteld. De 

motieven in feite en in rechte die aan de basis liggen van de bestreden beslissing kunnen immers 

eenvoudig in deze beslissing worden gelezen en deze motieven zijn pertinent en draagkrachtig. 
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De uiteenzetting van de verzoekende partij laat voorts ook niet toe te concluderen dat de bestreden 

beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met 

overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover de staatssecretaris beschikt. Een schending 

van de materiële motiveringsplicht blijkt derhalve niet. 

 

Evenmin wordt door de verzoekende partij een schending aangetoond van de artikelen 44bis, §1; 44bis, 

§4; 45 en 74/13 van de Vreemdelingenwet. 

 

3.9. Het enig middel is ongegrond.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier december tweeduizend achttien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.  

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN N. VERMANDER 

 


