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 nr. 109 922 van 17 september 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid, thans de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 19 oktober 2011 

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

beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid van 14 september 

2011 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 20). De beslissing werd aan verzoeker ter kennis gebracht op 19 september 2011. 

 

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 30 juli 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 september 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. DHONDT, die loco advocaat K. VERSTREPEN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker is van Marokkaanse nationaliteit, geboren te Berkane (Marokko) in 1964.  

 

Hij verklaart op 16 maart 1992 het Rijk te zijn binnengekomen. 

 

Volgens de verklaring van verzoeker is hij gehuwd op 13 april 1992 met een vrouw van Spaanse 

nationaliteit, geboren in België. Ze hebben samen twee kinderen die op 4 november 1994 en 26 mei 

2002 zijn geboren in Antwerpen en de Belgische nationaliteit hebben. 
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Op 16 april 1992 diende verzoeker een aanvraag om machtiging tot verblijf in, als echtgenoot van een 

burger van de Unie. Er werd een attest van immatriculatie afgeleverd, geldig tot 16 juli 1992 dat 

verschillende malen werd verlengd.  

 

Op 25 augustus 2005 werd aan verzoeker een identiteitskaart voor vreemdelingen (C-kaart) afgeleverd, 

geldig tot 16 oktober 2007.  

 

Op 18 november 2005 werd verzoeker evenwel ambtshalve afgeschreven. 

 

Op 14 november 2007 diende verzoeker een aanvraag om machtiging tot verblijf in, op grond 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 (hierna verkort de vreemdelingenwet). Aangezien 

verzoeker geen identiteitsdocument kon voorleggen, kon de gemachtigde van de minister geen 

beslissing nemen. 

 

Op 6 januari 2009 werd verzoeker bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden voor 

poging tot diefstal van een sigaret, poging tot diefstal van 20 euro en diefstal van een gsm en tot het 

betalen van een bijdrage van 137,5 euro aan het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 

gewelddaden en aan occasionele redders.  

 

Op 23 november 2009 diende verzoeker daarom een nieuwe aanvraag om machtiging tot verblijf in, 

overeenkomstig artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Op 10 juni 2010 werd verzoeker bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 maand voor het 

dragen van een keukenmes en het door gebaren of zinnebeelden bedreigen van een persoon met dit 

keukenmes en tot het betalen van 137,5 euro aan het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 

gewelddaden en aan occasionele redders. 

 

Op 11 januari 2011 werd verzoeker vrijgesteld, wegens verzet. 

 

Op 20 april 2011 diende verzoeker een aanvraag in tot het verkrijgen van een verblijfskaart als familielid 

van een burger van de Unie. Verzoeker werd hierbij verzocht ten laatste op 19 juli 2011 een geldig 

nationaal paspoort voor te leggen. 

 

Op 14 september 2011 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid een 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden, zonder bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 20).Dit is thans de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 52, § 4, vijfde lid, (1): van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende 

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

de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (1), aangevraagd op 20.04.2011 door A. 

A., geboren te B. in 1964, van Marokkaanse nationaliteit, geweigerd. 

Reden van de beslissing (2): artikel 43 van de wet van 15.12.1980 

□ Het recht op verblijf wordt geweigerd om redenen van openbare orde of nationale veiligheid. 

Persoonlijk gedrag van de betrokkene waardoor zijn verblijf ongewenst is om reden van openbare orde 

of nationale veiligheid: 

Betrokkene werd veroordeeld op 06.01.2009 door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen wegens 

diefstal met geweld of bedreiging, poging tot misdaad, afpersing en gewone diefstal tot een 

gevangenisstraf van 8 maanden. 

Betrokkene werd veroordeeld op 10.06.2011 door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen wegens 

wapens, verboden wapen, wapenfabricatie, verkoop, dragen van wapens, invoer van wapens en 

bedreiginging (sic) door gebaren en zinnebeelden tot een gevangenisstraf van 1 maand. 

Uit de aard, de ernst en recent zijn van de feiten blijkt dat betrokkene een actuele, werkelijke en 

voldoende ernstige bedreiging vormt voor een fundamenteel elang (sic) van de samenleving. Gelet op 

de aard van de feiten dient tevens gesteld dat het private belang niet primeert boven het algemeen 

belang. 

□ Bovendien legt betrokkene als identiteitsdocument een attest van de ambassade voor dat er een 

paspoort aangevraagd werd. Dit document op zich is geen identiteitsdocument.” 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 
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Verzoeker voert in zijn eerste middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 62 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), van het zorgvuldigheids- en 

redelijkheidsbeginsel, alsook van artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten 

van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna verkort het EVRM). In zijn tweede middel voert 

verzoeker opnieuw de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 62 van de vreemdelingenwet, van het 

zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel. 

 

Verzoeker licht zijn eerste middel toe als volgt: 

 

“Uit deze wetteksten blijkt dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. De motivering moet tevens 

afdoende zijn. 

De bestreden beslissing die op 4 maart 2011 aan verzoeker betekend werd, is gemotiveerd als volgt : 

“[…]. ” 

Het is inderdaad zo dat verzoeker twee maal werd veroordeeld door de Correctionele Rechtbank te 

Antwerpen. Echter, deze twee vonnissen - waarvan de datums overigens niet correct in de bestreden 

beslissing vermeld staan, het betreft een vonnis van 06.01.2009 en 10.06.2010 - zijn verstekvonnissen. 

(zie stuk 2 en 3 als bijlage) 

Aangezien verzoeker ambtelijk afgeschreven was in de periode dat hij werd opgeroepen, heeft hij de 

oproeping voor beide zaken niet ontvangen. Beide vonnissen werden in zijn afwezigheid geveld. 

Verwerende partij heeft overigens nagelaten te onderzoeken wat er verder met deze twee 

verstekvonnissen is gebeurd. Verzoeker tekende op 6 januari 2011 en 11 januari 2011 verzet aan tegen 

beide vonnissen, (zie vermelding op stuk 2 en 3 als bijlage) 

Deze beide zaken zijn nog steeds hangende, de Correctionele Rechtbank te Antwerpen deed tot op 

vandaag geen uitspraak op tegenspraak. 

Beide zaken waar verwerende partij naar verwijst, zijn dus nog niet definitief en nog zeker niet in kracht 

van gewijsde gegaan. Verzoeker toch al een ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de 

samenleving noemen is bijzonder voorbarig. 

Overigens is verzoeker in deze twee zaken slechts veroordeeld omdat hij geen weerwoord heeft kunnen 

bieden voor de Correctionele rechter. Zijn versie van de feiten is helemaal anders dat diegene op basis 

waarvan de strafklachten werden opgemaakt. 

In de eerste zaak werd verzoeker beschuldigd van het stelen van een sigaret, 20 EUR en een GSM. 

Hieraan heeft verzoeker zich hoegenaamd niet schuldig gemaakt. De personen die beweren dat 

verzoeker gestolen heeft, kunnen dit niet bewijzen. Het is een zaak van woord tegen woord. 

In de tweede zaak wordt verzoeker beschuldigd van het dragen van wapens. Deze beschuldiging moet 

in zijn context worden gezien. In het gebouw waar verzoeker woonde, werd er op de gang gevochten. 

Verzoeker is naar de gang gelopen met een keukenmes en heeft geroepen dat ze moeten maken dat ze 

wegkomen. Meer dan dat is er die dag niet gebeurd. Toch voelde één van de vechtersbazen zich 

bedreigd en diende klacht is (sic) tegen verzoeker. 

In beide zaken meent verzoeker dat indien hij zich had kunnen verdedigen in de procedure voor de 

Correctionele Rechtbank, de rechter had kunnen rekening houden met zijn argumenten en hij nooit zou 

veroordeeld zijn. Hij werd in beide zaken louter veroordeeld op basis van een verklaring van een andere 

persoon. 

Zelfs indien verzoeker geen goede argumenten zou hebben om zich te verdedigen - quod non - gaat het 

in beide gevallen over vonnissen van de Correctionele Rechtbank die tot op vandaag niet definitief zijn 

geworden en voorwerp uitmaken van een verzetsprocedure. 

Zelfs indien het twee definitieve vonnissen zou betreffen - quod non - is hiermee nog niet het bewijs 

geleverd dat verzoeker een gevaar zou betekenen voor de openbare orde of nationale veiligheid. Kleine 

misdrijven als diefstal van kleine voorwerpen en betrokken zijn in een vechtpartij zijn bezwaarlijk 

elementen op basis waarvan verzoeker een ernstige bedreiging zou vormen voor de Belgische 

samenleving. 

Door op basis van de aangehaalde argumenten te besluiten dat verzoeker [een verzoeker] een actuele, 

werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor een fundamenteel belang van de samenleving, 

handelde verwerende partij niet enkel niet correct, maar ook onzorgvuldig en erg onredelijk. 

De motiveringsplicht houdt niet alleen in dat de aangehaalde argumenten afdoende moeten zijn, maar 

ook dat de motivering een correct beeld schept van de omstandigheden. Door zich slechts op het 
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bestaan van twee vonnissen van de Correctionele Rechtbank te baseren, waartegen momenteel 

bovendien een verzetsprocedure nog steeds hangende is, en bovendien zonder de achtergrond van de 

feiten verder te onderzoeken, heeft de gemachtigde van de Minister van Migratie- en Asielbeleid zijn 

beslissing niet afdoende gemotiveerd. 

De schending van de motiveringsplicht zoals beschreven in vernoemde wetsartikelen, het redelijkheids- 

en zorgvuldigheidsbeginsel is dan ook duidelijk en bewezen, wat de vernietiging van de bestreden 

beslissing verantwoordt. 

Onder de gegeven omstandigheden is de bestreden beslissing niet alleen niet afdoende gemotiveerd, 

maar is ook de houding van de verwerende partij in dit hele dossier zeer onredelijk en onzorgvuldig. 

 

Bovendien zou de uitvoering van de bestreden beslissing duidelijk een schending van artikel 8 E.V.R.M. 

uitmaken. Verzoekers echtgenote en zijn kinderen verblijven nog steeds legaal op het Belgische 

grondgebied. Verzoeker heeft het recht om bij zijn gezin te blijven, en hem dit recht ontnemen zou 

duidelijk een schending zijn van zijn recht op een gezinsleven, zoals vastgelegd in artikel 8 E.V.R.M.” 

 

Verzoeker licht zijn tweede middel toe als volgt: 

 

“De bestreden beslissing wordt verder als volgt gemotiveerd : 

“ 0 Bovendien legt betrokkene als identiteitsdocument een attest van de ambassade voor dat er een 

paspoort aangevraagd werd. Dit document op zich is geen identiteitsdocument” 

 

De identiteit van verzoeker staat voldoende vast. Hij heeft jarenlang legaal verblijf gehad in België, op 

de bestreden beslissing staat overigens zijn O.V. nummer vermeld 3.720.153, dat duidelijk verwijst naar 

zijn dossier dat reeds jarenlang bij dienst Vreemdelingenzaken gekend is. 

Het louter niet kunnen voorleggen van een recent paspoort op net moment van de aanvraag is geen 

voldoende reden om verzoeker het verblijfsrecht tot België te ontzeggen. Indien verwerende partij meent 

dat dit wel een voldoende reden is om verzoeker een weigeringsbeslissing te geven, verwijst zij 

alleszins in de bestreden beslissing niet naar het wetsartikel op basis waarvan zij dit doet. Er wordt 

slechts verwezen naar artikel 52, §4, vijfde lid van het K.B. van 8 oktober 1981 betreffende de toegang 

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

 

In dit artikel staat het volgende geschreven : 

“§ 4. Indien het familielid alle vereiste documenten heeft overgemaakt, maakt het gemeentebestuur de 

aanvraag over aan de gemachtigde van de minister. 

(…) Indien de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf niet erkent, wordt het familielid van deze 

beslissing kennis gegeven door de afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 20, 

dat desgevallend een bevel om het grondgebied te verlaten bevat. Het attest van immatriculatie wordt 

ingetrokken. ” 

 

Hieruit kan verzoeker slechts afleiden dat hij wel degelijk alle vereiste documenten heeft overgemaakt. 

Verder wordt slechts verwezen naar artikel 43 van de Vreemdelingenwet, dat enkel betrekking heeft op 

het eerste deel van de motivering wat de bedreiging voor openbare orde betreft, wat in het eerste middel 

verder werd uitgewerkt. 

Het is verzoeker dan ook niet duidelijk welke de juridische en feitelijke overwegingen zijn die aan de 

beslissing ten grondslag liggen. 

Ook op deze basis is een vernietiging van de bestreden beslissing dan ook aangewezen.” 

 

In het eerste middel voert verzoeker de schending aan de artikelen 2 en 3 van de wet op de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, alsook van artikel 62 van de vreemdelingenwet. 

 

Artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen alsook artikel 62 van de vreemdelingenwet bepaalt dat bestuurshandelingen 

uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. Dit impliceert dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht 

de redenen moet weergeven op grond waarvan de beslissing werd genomen, zodat de bestuurde kan 

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

 

Verzoeker bespreekt de verschillende motieven in zijn middel waardoor hij aantoont de juridische en 

feitelijke overwegingen te kennen. De bestreden beslissing geeft duidelijk de redenen aan op grond 

waarvan de beslissing is genomen. Een schending van artikel 2 van de voornoemde wet van 29 juli 

1991 of van artikel 62 van de vreemdelingenwet wordt geenszins aangetoond. 
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Artikel 3 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de motivering in de akte de juridische 

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

motivering afdoende dient te zijn. Het begrip ‘afdoende’ impliceert dat de opgelegde motivering in rechte 

en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. Verzoeker betwist dat de 

motivering afdoende is. 

 

Het afdoende karakter van de uitdrukkelijke motivering moet worden beoordeeld door de toetsing van de 

uitgedrukte motieven aan de gegevens van het dossier en aan de toepasselijke wetsbepalingen. 

 

In casu is de toepasselijke wetsbepaling artikel 43 van de vreemdelingenwet.  

 

Artikel 43 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“De binnenkomst en het verblijf mogen aan de burgers van de Unie en hun familieleden slechts 

geweigerd worden om redenen van openbare orde, van nationale veiligheid of van volksgezondheid en 

zulks binnen de hierna vermelde perken: 

(…) 

2° de om redenen van openbare orde of nationale veiligheid genomen maatregelen moeten in 

overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel en uitsluitend gebaseerd zijn op het persoonlijk 

gedrag van betrokkene. Strafrechtelijke veroordelingen vormen als zodanig geen redenen voor deze 

maatregelen. Het gedrag van betrokkene moet een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging 

voor een fundamenteel belang van de samenleving vormen. 

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

redenen mogen niet worden aangevoerd. 

(…)” 

 

Hogervermeld artikel 43 van de vreemdelingenwet vormt de omzetting van artikel 27 van de richtlijn 

2004/38/EG van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van 

de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden. Artikel 27 van de richtlijn 2004/38/EG 

werd voorafgegaan door artikel 3, lid 2 van de richtlijn 64/221/EG van de Raad voor de coördinatie van 

de voor de vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf, die 

gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid. 

In zijn arrest van 27 oktober 1977 heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ., 

jur, Hof, 1977, blz. 2013) artikel 3, lid 2 van de voormelde richtlijn geïnterpreteerd als volgt: 

 

“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 

moet 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 

noodzakelijkerwijs samenvalt met de beoordeling die ten grondslag lag aan de strafrechtelijke 

veroordeling; dat hieruit volgt dat het bestaan van strafrechtelijke veroordelingen slechts ter zake doet 

voor zover uit de omstandigheden die tot de veroordelingen hebben geleid, blijkt 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 doch 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; dat het aan de nationale autoriteiten en eventueel aan de nationale rechterlijke instanties staat in 

elk afzonderlijk geval daarover te oordelen, gelet op de bijzondere rechtspositie van de onder het 

gemeenschapsrecht vallende personen en op het fundamentele karakter van het beginsel van het vrij 

verkeer van personen”. En verder “voor zover het bepaalde beperkingen van het vrij verkeer van onder 

het gemeenschapsrecht vallende personen kan wettigen, veronderstelt het beroep van een nationale 

instantie op het begrip openbare orde in elk geval, afgezien van de storing van de sociale orde die bij 

elke wetsovertreding plaatsvindt, het bestaan van een werkelijke en genoegzaam ernstige bedreiging, 

die een fundamenteel belang van de samenleving aantast.” 

 

De bestreden beslissing verwijst vooreerst naar de strafrechtelijke veroordelingen welke verzoeker heeft 

opgelopen in 2009 en 2010 (de bestreden beslissing stelt verkeerdelijk 2011) en leidt hieruit af dat uit de 

aard, de ernst en het recent zijn van de feiten er sprake is van een actuele, werkelijke en voldoende 

ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving. 
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Verzoeker werpt op dat ten tijde van het indienen van het verzoekschrift er verzet was aangetekend 

tegen de vonnissen van de correctionele rechtbank, daar de veroordelingen bij verstek plaatsvonden.  

Hij stelt bijkomend dat een afdoende motivering impliceert dat een correct beeld wordt geschetst van de 

omstandigheden en dat het erg onredelijk is uit kleine misdrijven, zoals diefstal van kleine voorwerpen 

en het betrokken zijn in een vechtpartij, een ernstige bedreiging af te leiden voor de Belgische 

samenleving. 

 

Uit het administratief dossier, met name het vonnis van 6 januari 2009, blijkt dat de feiten waarvoor 

betrokkene op 6 januari 2009 werd veroordeeld, betrekking hebben op een poging tot diefstal van een 

sigaret, een poging tot diefstal van 20 euro en diefstal van een gsm. Voor de poging tot diefstal van de 

sigaret en 20 euro was er sprake van “begin van uitvoering”. Verzoeker kreeg een gevangenisstraf van 

8 maanden.  

 

Uit het vonnis van 10 juni 2010 blijkt dat er sprake was van een bedreiging door gebaren of 

zinnebeelden met een keukenmes van een persoon waarvoor verzoeker 1 maand gevangenisstraf heeft 

gekregen. 

 

Bijgevolg kan verzoeker gevolgd worden dat het in casu blijkt te gaan om respectievelijk (poging) tot 

diefstal van kleine voorwerpen (sigaret, 20 euro en gsm) en het betrokken zijn in een gevecht door het 

maken van gebaren of zinnebeelden met een keukenmes. 

 

Uit bovenstaande geciteerde rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat het Hof wijst op de 

bijzondere rechtspositie van de onder het gemeenschapsrecht vallende personen en op het 

fundamentele karakter van het beginsel van het vrij verkeer van personen. Het Hof wijst er bijkomend op 

dat het bestaan van strafrechtelijke veroordelingen slechts ter zake doet voor zover uit de 

omstandigheden die tot de veroordelingen hebben geleid, blijkt van het bestaan van een persoonlijk 

gedrag dat een actuele bedreiging van de openbare orde vormt waarbij relevant is of bij de betrokkene 

een neiging bestaat om dit gedrag in de toekomst te handhaven. Bijkomend blijkt dat het Hof duidelijk 

stelt dat de graad van ernst het niveau van een storing van de sociale orde die bij elke wetsovertreding 

plaatsvindt moet overstijgen en men moet te maken hebben met het bestaan van een werkelijke en 

genoegzaam ernstige bedreiging die een fundamenteel belang van de samenleving aantast. 

 

In het kader van zijn wettigheidstoezicht kan de Raad zich niet in de plaats stellen van de 

administratieve overheid maar enkel nagaan 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen. 

 

De Raad meent dat in casu verweerder op kennelijk onredelijke wijze besloten heeft tot een werkelijk en 

voldoende ernstige bedreiging voor het fundamenteel belang van de samenleving op grond van de twee 

geciteerde vonnissen, waarin feiten werden bestraft zoals daar zijn poging tot diefstal van een sigaret, 

poging tot diefstal van 20 euro, diefstal van een gsm en bedreiging met een keukenmes, die een storing 

van de sociale orde die bij elke wetsovertreding plaatsvindt, niet overstijgen.  

 

Mede in acht genomen het feit dat verzoeker gehuwd is met een Spaanse vrouw en twee Belgische 

kinderen heeft waarvan 1 nog minderjarig, is de motivering in rechte en in feite niet evenredig aan het 

gewicht van de genomen beslissing en bijgevolg onafdoende. 

 

Artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen is geschonden. 

 

Het eerste middel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing.  

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van de overige middelen niet tot een ruimere vernietiging kan 

leiden, dienen deze niet te worden onderzocht (RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881) 

 

 

3. Korte debatten 
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Verzoeker heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 

december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient 

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 14 

september 2011 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied 

te verlaten (bijlage 20) van 14 september 2011 wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien september tweeduizend dertien 

door: 

 

mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 

 


