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 nr. 116 050 van 19 december 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door 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 Macedonische nationaliteit te zijn, op 

4 september 2013 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 2 augustus 2013 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

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 7 november 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

26 november 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. JACOBS, die loco advocaat D. VAN EENOO verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat L. SEMENIOUK, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker en zijn Belgische partner leggen op 11 februari 2013 te Oostende een verklaring van 

wettelijke samenwoning af. 

 

1.2. Tevens op 11 februari 2013 dient verzoeker een aanvraag in om, in de hoedanigheid van partner in 

het kader van een wettelijk geregistreerd partnerschap, in het bezit te worden gesteld van de 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie.  

 

1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding neemt op 2 augustus 2013 de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 
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maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissing, die verzoeker op 8 augustus 2013 

ter kennis wordt gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5
de

 lid 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 

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 11.02.2013 werd 

ingediend door: 

 

[…] 

Nationaliteit: Macedonische  

 

om de volgende reden geweigerd:  

 

De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie. 

 

Artikel 43 van de wet van 15.12.1980: het recht op verblijf wordt om redenen van openbare orde of 

nationale veiligheid geweigerd; persoonlijk gedrag van betrokkene waardoor zijn verblijf ongewenst is 

om redenen van openbare orde of nationale veiligheid. 

 

Betrokkene is veroordeeld voor volgende feiten: 

 

Betrokkene werd veroordeeld op 01.08.2005 door de Correctionele Rechtbank te Brugge tot een 

gevangenisstraf van 1 jaar en een geldboete van100 euro (x5,5= 550 euro) wegens diefstal op 

heterdaad betrapt, met geweld of bedreiging, door middel van braak, inklimming of valse sleutels, met 

wapens of erop gelijkende voorwerpen, de schuldige doen geloven dat hij gewapend is. Verboden 

wapens: vervaardiging, herstelling: handel (invoer, uitvoer, verkoop, overdracht): het dragen . 

 

Overwegende het zwaarwichtige karakter van de gepleegde feiten en de omvang van de strafmaat 

waartoe betrokkene veroordeeld werd, bestaat er een ernstig en actueel risico van een nieuwe 

schending van de openbare orde; 

 

Uit de aard, de ernst en de recentheid in tijd van de feiten blijkt dat het persoonlijk gedrag van 

betrokkene (nog steeds) een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor het 

fundamenteel belang van de samenleving. 

 

Het familiale en persoonlijke belang van betrokkene is hier dan ook ondergeschikt aan de vrijwaring van 

de openbare orde. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt immers in het arrest met nummer 

49830 dd 22.04.2010 onder andere dat uit artikel 8, tweede lid van het EVRM blijkt dat 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. 

 

Het staat hier dan ook niet ter discussie, gezien de duidelijke bepalingen van artikel 43, dat het verblijf 

van meer dan drie maanden dient geweigerd te worden aan betrokkene. 

 

Het recht op verblijf wordt daarom geweigerd aan betrokkene en het Al van betrokkene dient te worden 

ingetrokken. 

 

Aan betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen 30 dagen. 

Wettelijke basis artikel 7,1,2° van de wet van 15.12.1980 Regelmatig verblijf in België verstreken”. 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan ingegaan 

worden op de vraag van verweerder om de kosten van het geding ten laste te leggen van verzoeker. 

 

3. Onderzoek van het beroep 
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3.1.1. Verzoeker voert in een eerste middel – gericht tegen de weigering van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden – de schending aan van de artikelen 43 en 62 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), van het motiveringsbeginsel, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van het evenredigheidsbeginsel. 

 

Hij verstrekt volgende toelichting bij het middel: 

 

“1
e
 onderdeel: schending van artikel 43 Vreemdelingenwet 

 

Het voorwerp van onderhavig beroep is een beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris van 

Migratie -en Asielbeleid van 2 augustus 2013 waarbij een einde wordt gesteld aan het verblijfsrecht van 

verzoeker, dat was toegekend op basis van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet, en waarbij een 

bevel wordt gegeven om het land te verlaten.  

De beslissing is gesteund op artikel 43 van de Vreemdelingenwet. 

  

Het hoofdmotief van de bestreden beslissing dd. 2 augustus 2013 bestaat erin dat betrokkene zijn 

verblijf ongewenst is om redenen van openbare orde (of nationale veiligheid). 

 

Het staat verweerder vrij om te oordelen omtrent het recht van verzoeker om tot een verblijf toegelaten 

te worden in functie van zijn Belgische partner. 

 

Evenwel dient verweerder hierbij de door de wetgever voorziene procedures en limitatief bepaalde 

weigeringsgronden te respecteren. 

 

Artikel 43, eerste lid, van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

[…] 

 

Uit deze wetsbepaling blijkt dat het loutere feit van een strafrechtelijke veroordeling op zich niet volstaat 

om automatisch het verblijf te weigeren. De verblijfsweigering moet daarentegen gebaseerd zijn op het 

persoonlijke gedrag van de betrokken vreemdeling en dit gedrag dient van die aard te zijn dat hieruit een 

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

kan afgeleid worden. 

(zie arrest RVV 23/11/2009, nr 34.498: schending van artikel 43 Vw) 

 

Dit houdt onder meer in dat indien verweerder de aanvraag van verzoeker wenst af te wijzen omdat hij 

naar hun oordeel een gevaar uitmaakt voor de openbare orde, hij rekening dient te houden met de 

hierboven in artikel 43 Vw vermelde verplichtingen en hij dient na te gaan of het gedrag van verzoeker 

heden nog een werkelijk en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de 

samenleving vormt. 

 

Van belang is derhalve of verzoeker op het moment van de bestreden beslissing, met name op 2 

augustus 2013, nog steeds een actuele, werkelijke en ernstige bedreiging voor de openbare orde is in 

de zin van artikel 43 van de Vreemdelingenwet. 

(zie arrest RVV 28/02/2012, nr 76.133: schending van artikel 43 Vw) 

 

In de bestreden beslissing van 02/08/2013 wordt vooreerst gesteld dat 'overwegende het zwaarwichtige 

karakter van de gepleegde feiten en de omvang van de strafmaat waartoe betrokkene werd veroordeeld 

werd, bestaat er een ernstig en actueel risico van een nieuwe schending van de openbare orde’. 

 

Vervolgens stelt verweerder dat 'uit de aard, de ernst en de recentheid in tijd […] van de feiten, blijkt dat 

het persoonlijk gedrag van betrokkene (nog steeds) een actuele, werkelijke en voldoende ernstige 

bedreiging vormt voor het fundamenteel belang van de samenleving'. 

 

Ook stelt verweerder dat 'het familiale en persoonlijk belang van betrokkene hier ondergeschikt is aan 

de vrijwaring van de openbare orde. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt immers in het arrest 

met nummer 49.830 (foutief nummer, dient 41.987 te zijn) van 22/04/2010 (foutieve datum, dient 

20/04/2010 te zijn), onder andere dat uit artikel 8, tweede lid van het E. V.R.M. blijkt dat 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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Tenslotte stelt verweerder dat 'het hier niet ter discussie staat, gezien de duidelijke bepalingen van 

artikel 43 Vw, dat het verblijf van meer dan 3 maanden dient geweigerd te worden aan betrokkene." 

 

Verzoeker is het met deze zienswijze niet eens. 

 

Verzoeker meent vooreerst dat een strafrechtelijke veroordeling slechts ter zake (doet) voor zover uit de 

omstandigheden die tot deze veroordeling hebben geleid, blijkt dat het persoonlijk gedrag een actuele 

bedreiging van de openbare orde vormt. 

Dit houdt ook in dat er een neiging zou moeten bestaan om dit gedrag in de toekomst ook te handhaven, 

wat in casu niet zo is. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt niet waarom verweerder van oordeel is dat uit de omstandigheden die 

tot deze strafrechtelijke veroordeling hebben geleid, verzoeker nog een actuele bedreiging van de 

openbare orde vormt en dat dit gedrag ook inhoudt dat er een neiging bestaat om dit gedrag in de 

toekomst te handhaven. 

 

Verzoeker is van mening dat de verweerder enkel de strafrechtelijke veroordeling van de verzoekende 

partij per arrest d.d. 01 08 2005 aanhaalt zonder ook maar op enige wijze de "actuele bedreiging" of 

"neiging om dit gedrag in de toekomst te handhaven" te onderzoeken en te motiveren. 

 

Verzoeker meent bijgevolg dat de gemachtigde van de staatssecretaris nagelaten heeft te motiveren of 

uit de omstandigheden die tot deze veroordeling hebben geleid, het bestaan van een persoonlijk gedrag 

blijkt dat een actuele bedreiging voor de openbare orde vormt. 

 

Blijkens het administratief dossier werd dit ook niet nagegaan. 

  

Uit de bestreden beslissing blijkt met andere woorden niet of het gedrag van verzoeker een actuele, 

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

 

Reeds eerder heeft uw Raad geoordeeld, o.m. in de arresten RVV van 30/04/2010, nr. 42733 en 

07/12/2010, nr. 52.575 dat een loutere verwijzing naar een strafrechtelijke veroordeling op zich niet 

voldoet aan de bepalingen in artikel 43 van de Vreemdelingenwet, alsook aan de relevante rechtspraak 

van het Europese Hof van Justitie mbt deze materie (lees: notie openbare orde). 

 

Deze rechtspraak is o.m. terug te vinden in het arrest van 17/11/2011 van Hof van Justitie, Hristo 

Gaydarov (C 430/10) contre Direktor na Glavna direktsia « Ohranitelna politsia » na vatreshnite raboti (in 

§ 32-33): « (...) il résulte d'une jurisprudence bien établie que si, pour l'essentiel, les États membres 

restent libres de déterminer, conformément â leurs besoins nationaux pouvant varier d'un État membre 

â l'autre et d'une époque â l'autre, les exigences de l'ordre public et de la sécurité publique, il n'en 

demeure pas moins que, dans le contexte de l'Union, et notamment en tant que justification d'une 

dérogation au principe fondamental de la libre circulation des personnes, ces exigences doivent être 

entendues strictement, de sorte que leur portée ne saurait être déterminée unilatéralement par chacun 

des États membres sans contrôle des institutions de l'Union (...). 

 

La Cour a ainsi précisé que la notion d'ordre public suppose, en tout état de cause l'existence, en 

dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction â la loi, d'une menace réelle, actuelle 

et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (...) » […]. 

 

Dezelfde redenering leest men ook in eerdere rechtspraak, o.m. in het arrest van 31 januari 2006 (C-

503/03), van het Hof van Justitie : 

 

« le recours par une autorité nationale è la notion d'ordre public suppose, en tout état de cause, 

l'existence, en dehors du trouble social que constitue toute infraction â la loi, d'une menace réelle et 

suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (arrêts précités Rutili [36/75 du 28 

octobre 1975], point 28 ; Bouchereau (30/77 du 27 octobre 1977], point 35, ainsi que Orfanopoulos et 

Oliveri [C-482/Ol et C-493/01 du 29 avril 2004], point 66) » et précisant que, « dans le cas d'un 

ressortissant d'un Etat tiers, conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre, cette interprétation stricte de 

la notion d'ordre public permet également de protéger le droit de ce dernier au respect de sa vie 

familiale au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 

». Elle a également rappelé que « l'existence d'une condamnation ne peut être ainsi retenue que dans la 
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mesure ou les circonstances qui ont donné lieu à cette condamnation font apparaître l'existence d'un 

comportement personnel constituant une menace actuelle pour l'ordre public (arrêts Bouchereau 

précité, point 28, et Calfa, C— 348/96, du I9janvier 1999, [. ..], point 24)». 

 

De rechtspraak die verweerder in haar bestreden beslissing aanhaalt (20 april 2010), is 

minderheidsrechtspraak bij uw Raad. Uit dit verzoekschrift mag duidelijk blijken dat er meer arresten bij 

uw Raad zich tot schending van artikel 43 van de Vreemdelingenwet hebben uitgesproken. 

  

Verzoeker meent aldus dat verweerder niet de controle - die door artikel 43 van de Vreemdelingenwet 

wordt opgelegd - heeft doorgevoerd. 

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt enkel dat verweerder rekening hield met 1 

veroordeling van 2005, doch blijkt niet dat verweerder bij zijn afweging rekening heeft gehouden met het 

gegeven dat verzoeker interimwerk had, vader is van een Belgisch kind, opnieuw toekomstig vader 

wordt en al jaren een relatie met een Belgisch onderdaan heeft. 

 

Verzoeker is dan ook van oordeel dat artikel 43 van de Vreemdelingenwet geschonden werd. 

 

Dat dit 1
e
 onderdeel van dit eerste middel gegrond is. 

 

2
e
 onderdeel : schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het evenredigheidsbeginsel 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel brengt met zich mee dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze 

dient voor te bereiden. De beslissing dient eveneens het resultaat te zijn van een correcte feitenvinding. 

 

Het evenredigheidsbeginsel stelt ertoe dat het bestuur in rechte en in feite een verantwoorde beslissing 

neemt. 

 

Verzoeker benadrukt dat artikel 43 van de Vreemdelingenwet voorziet dat het evenredigheidsbeginsel in 

acht genomen moet worden en dus rekening dient gehouden te worden met de duur van zijn verblijf, zijn 

sociale en economische situatie, zijn sociale en culturele integratie en de mate waarin hij nog binding 

heeft met zijn land van oorsprong. (zie arrest RVV 06/04/2011, nr. 59.340: schending van artikel 43 Vw) 

 

De elementen die overeenkomstig artikel 43 van de Vreemdelingenwet (via het evenredigheidsbeginsel) 

in rekening dienen worden gebracht bij de al dan niet beëindiging van het verblijfsrecht, kunnen in casu 

allemaal positief worden beoordeeld: 

 

- duur van het verblijf: verzoeker verblijft reeds geruime tijd in België; 

- zijn leeftijd: verzoeker is 29 jaar oud, waardoor hij in de mogelijkheid verkeert om nog vele jaren een 

bijdrage te leveren aan de Belgische economie; 

- gezondheidstoestand: verzoeker verkeert in een goede gezondheid, hetgeen op heden opnieuw 

aantoont dat verzoeker in staat is om een bijdrage te leveren aan de Belgische economie; 

- gezins- en economische situatie: verzoeker had een arbeidsovereenkomst en is sociaal verzekerd. 

Het feit dat verzoeker een arbeidsovereenkomst heeft en vele collega's heeft die Nederlands spreken, is 

dit eveneens een bewijs van sociale integratie. 

 

Bovendien heeft verzoeker hier in België zijn gezin, daar hij met juffrouw [R. S.], met Belgische 

nationaliteit, sinds jaren een stabiele relatie heeft, alsook samen een gemeenschappelijk kind hebben, 

met name een zoon, genaamd [A. A.], […]. 

Daarenboven wordt verzoeker voor de 2
e
 keer in januari 2014 vader. 

 (zie bijlage stuk 4) 

  

-  sociale en culturele integratie: verzoeker heeft een cursus maatschappelijke integratie en 

Nederlandse taallessen gevolgd. Verzoeker neemt op een actieve wijze deel aan het culturele leven in 

België; 

 

De economische, sociale en culturele verankering van verzoeker in België kan niet ontkend worden en 

zijn van groter belang dan zijn belangen in Macedonië. 

 

Voor verzoeker zal het geen evidentie zijn om in Macedonië opnieuw een leven op te bouwen. 
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Verzoeker dient op te merken dat hij aldaar van nul zal moeten beginnen. In Macedonië heeft verzoeker 

geen tewerkstelling. Omwille van de hoge werkloosheidsgraad in Macedonië zal het voor verzoeker na 

zijn relatief lange afwezigheid geen evidentie zijn om een tewerkstelling te bemachtigen. Tevens zal 

verzoeker zijn culturele participatie opnieuw moeten opbouwen. 

Dat verzoeker dan ook grote schade zal lijden bij een terugkeer naar Macedonië. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient, bij zijn uitoefening van zijn wettelijk toezicht, na te gaan 

of de (gemachtigde van de) Staatssecretaris bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of hij die correct heeft beoordeeld en of hij op grond daarvan niet kennelijk 

onredelijk tot zijn besluit is gekomen. 

 

Verzoeker meent dan ook dat verwerende partij een manifeste appreciatiefout heeft gemaakt bij haar 

motivatie om geen of onvoldoende rekening te willen houden met de economische, sociale en culturele 

verankering. 

 

Dat het tweede onderdeel van dit eerste middel gegrond is. 

 

3
e
 onderdeel: schending van artikel 62 Vreemdelingenwet en schending van het motiveringsbeginsel, 

meer bepaald die van de materiële motiveringsplicht 

 

De controle van de administratieve rechter beperkt zich niet tot de controle van de duidelijke 

beoordelingsfout, maar omvat ook en voornamelijk de controle van de juistheid, van de relevantie en de 

toelaatbaarheid in rechte van de motieven. Derhalve moeten de feitelijk bestaande motieven juridisch 

relevant zijn, zij moeten een correcte wettelijke basis hebben, een juiste toepassing maken van die basis 

en het concrete geval dient in die rechtsbasis teruggevonden te kunnen worden. 

 

Het rechterlijk toezicht op de motieven sluit hier alleen in dat de rechter nagaat of bewezen is dat de 

kwestieuze omstandigheden juist werden geïnterpreteerd (juridische juistheid der motieven). 

 

Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn 

aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

Welnu, uit bovenstaande argumentering (zie 1
e
 en 2

e
 onderdeel van dit verzoekschrift), mag blijken dat 

verzoeker de mening toegedaan is dat de bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd was, daar de 

motieven niet toelaten na te gaan of tegenpartij met alle gegevens rekening heeft gehouden en de 

bevoegdheid die haar ter zake werd toebedeeld ter harte heeft genomen. 

Bijgevolg is er dan ook sprake van schending van het motiveringbeginsel, meer bepaald die van de 

materiële motiveringsplicht en van artikel 62 Vreemdelingenwet. 

 

Dat ook dit derde onderdeel van dit eerste middel gegrond is.” 

 

3.1.2.1. Artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve beslissingen met redenen 

worden omkleed.  

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt.  

 

De Raad stelt vast dat de beslissing waarbij verzoeker een recht op verblijf van meer dan drie maanden 

wordt geweigerd duidelijk de determinerende motieven aangeeft op basis waarvan deze is genomen. Zo 

wordt, onder verwijzing naar artikel 43 van de Vreemdelingenwet, gesteld dat gelet op het zwaarwichtig 

karakter van de gepleegde feiten en de omvang van de strafmaat en gelet op de aard, de ernst en de 

recentheid in tijd van de feiten blijkt dat het persoonlijk gedrag van verzoeker nog steeds een actuele, 

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

Ter ondersteuning hiervan wijst verweerder op een door verzoeker gepleegde diefstal met geweld of 

bedreiging, door middel van braak, inklimming of valse sleutels, met wapens of erop gelijkende 

voorwerpen en op verboden wapendracht, feiten waarvoor verzoeker op 1 augustus 2005 werd 

veroordeeld door de Correctionele Rechtbank te Brugge tot een gevangenisstraf van één jaar en een 

geldboete. Verweerder oordeelde dat het familiale en persoonlijke belang van verzoeker ondergeschikt 

is aan de vrijwaring van de openbare orde.  
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Verzoeker geeft aan dat uit de motivering van de bestreden beslissing niet blijkt waarom verweerder van 

oordeel is dat uit de omstandigheden die tot de strafrechtelijke veroordeling hebben geleid blijkt dat er 

nog een actuele bedreiging is voor de openbare orde en dat er een neiging bestaat om dit gedrag in de 

toekomst te handhaven. De Raad merkt evenwel op dat verweerder duidelijk heeft gewezen op de aard 

en het zwaarwichtig karakter van de gepleegde feiten, de omvang van de strafmaat en de recentheid in 

de tijd van de feiten om zijn standpunt te staven dat er nog een actuele, werkelijke en voldoende 

ernstige bedreiging is voor een fundamenteel belang van de samenleving. Er wordt hierbij ook een 

beschrijving gegeven van de betreffende feiten en de strafmaat. Er blijkt niet dat deze motivering niet 

afdoende zou zijn en verzoeker niet in staat zou stellen om met kennis van zaken de betreffende 

motivering in rechte aan te vechten. De uitdrukkelijke motiveringsplicht gaat niet zover dat een overheid 

de motieven van de motieven van een beslissing zou moeten geven (RvS 18 september 2009, nr. 

196.182). De Raad stelt vast dat de weergegeven motivering verzoeker het genoemde inzicht verschaft 

en hem aldus toelaat de bedoelde nuttigheidsafweging te maken.  

 

Een schending van de uitdrukkelijke motiveringsplicht of van artikel 62 van de Vreemdelingenwet wordt 

niet aangetoond. 

 

3.1.2.2. In de mate dat verzoeker aangeeft niet akkoord te kunnen gaan met de door verweerder 

gemaakte beoordeling in de bestreden beslissing, dient het middel te worden onderzocht vanuit het 

oogpunt van de materiële motiveringsplicht en dit in het licht van de toepassing van de bepalingen van 

artikel 43 van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 43 van de Vreemdelingenwet – zijnde de juridische grond op basis waarvan het recht op verblijf 

van meer dan drie maanden aan verzoeker wordt geweigerd – bepaalt 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:  

 

1° de redenen mogen niet ingeroepen worden voor economische doeleinden;  

 

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 de betrokkene. Strafrechtelijke veroordelingen vormen als zodanig geen reden voor deze 

maatregelen. Het gedrag van de 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;  

 

3° het verval van het document dat de binnenkomst en het verblijf op het Belgisch grondgebied heeft 

toegelaten, kan op zichzelf de verwijdering van het grondgebied niet wettigen;  

 

4° alleen ziekten vermeld in de bij deze wet gevoegde lijst kunnen een weigering van binnenkomst of 

het verblijf rechtvaardigen. Het optreden van een ziekte later dan drie maanden na aankomst op het 

grondgebied kan geen reden voor verwijdering van het grondgebied vormen.  

 

Om te beoordelen of de betrokkene een gevaar vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid 

kan de minister of zijn gemachtigde bij de afgifte van de verklaring van inschrijving dan wel bij de afgifte 

van de verblijfskaart, zonodig de lidstaat van oorsprong en eventueel andere lidstaten, verzoeken om 

mededeling van de gerechtelijke antecedenten betreffende betrokkene en zonodig om een uittreksel uit 

het strafregister verzoeken.  

 

Indien ernstige aanwijzingen daartoe aanleiding geven, kan de minister of zijn gemachtigde personen 

die het verblijfsrecht genieten binnen drie maanden na de datum van binnenkomst zonodig aan een 

kosteloos medisch onderzoek onderwerpen met het oog op het afgeven van een verklaring dat zij niet 

lijden aan de in het eerste lid, 4°, bedoelde ziekten.” 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht 

enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de 
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juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Uit artikel 43 van de Vreemdelingenwet blijkt dat een strafrechtelijke veroordeling op zich niet volstaat 

om een familielid van een burger van de Europese Unie het verblijf te weigeren. Een verblijfsweigering is 

echter wel mogelijk indien uit het persoonlijke gedrag van de betrokken vreemdeling een gedrag blijkt 

dat van die aard is dat hieruit een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een 

fundamenteel belang van de samenleving kan afgeleid worden. Het gegeven dat een veroordeling op 

zich niet volstaat om een verblijfsweigering ten aanzien van een familielid van een burger van de Unie te 

motiveren, impliceert niet dat verweerder niet naar een eerder door dit familielid opgelopen veroordeling 

kan verwijzen om aan te tonen dat deze persoon een gedrag vertoont waaruit kan afgeleid worden dat 

hij heden nog steeds een gevaar vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid. 

 

In zoverre verzoeker lijkt aan te geven dat de weigering van het recht op verblijf van meer dan drie 

maanden enkel zou steunen op een strafrechtelijke veroordeling, mist zijn betoog feitelijke grondslag. 

Het klopt dat verweerder in de bestreden beslissing melding maakte van de door verzoeker opgelopen 

strafrechtelijke veroordeling doch er blijkt niet dat dit het determinerende motief betreft van de beslissing 

en dat verweerder enkel op deze grond de gezinshereniging weigerde. Teneinde de toepassing van 

artikel 43 van de Vreemdelingenwet te verantwoorden, wees verweerder immers op het zwaarwichtig 

karakter van de gepleegde feiten en de omvang van de strafmaat en op de aard, de ernst en de 

recentheid in tijd van de feiten om te stellen dat het persoonlijk gedrag van verzoeker nog steeds een 

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

samenleving. Er blijkt dan ook niet dat verzoeker zich dienstig kan beroepen op de door hem 

aangehaalde rechtspraak van de Raad waarin sprake was van een beslissing die louter steunde op een 

strafrechtelijke veroordeling bij de toepassing van artikel 43 van de Vreemdelingenwet. Ook waar 

verzoeker verwijst naar rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie dat er sprake dient 

te zijn van een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van 

de samenleving en dat een strafrechtelijke veroordeling enkel kan worden weerhouden indien uit de 

omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot de veroordeling een persoonlijk gedrag blijkt 

waaruit een actueel gevaar voor de openbare orde blijkt, dient te worden opgemerkt dat niet blijkt dat 

verweerder heeft gehandeld in strijd met voormelde rechtspraak waar hij vaststelde dat gelet op het 

zwaarwichtige karakter van de feiten en de omvang van de strafmaat blijkt dat er een ernstig en actueel 

risico bestaat op een nieuwe schending van de openbare orde en dat de aard, de ernst en de recentheid 

in tijd van de feiten wijzen op een persoonlijk gedrag waaruit een actuele, werkelijke en voldoende 

ernstige bedreiging blijkt voor een fundamenteel belang van de samenleving. Verzoeker blijft verder in 

gebreke de door hem aangehaalde rechtspraak te betrekken op zijn concrete situatie. 

 

Verzoeker betwist de motivering waarbij wordt geoordeeld dat er actueel nog steeds een werkelijke en 

voldoende ernstige bedreiging zou zijn voor een fundamenteel belang in de samenleving. Hij geeft aan 

van oordeel te zijn dat uit de omstandigheden die hebben geleid tot de veroordeling niet blijkt dat er 

neiging zou bestaan om dergelijk gedrag naar de toekomst toe opnieuw te stellen. Met deze kritiek stelt 

hij evenwel zijn beoordeling in de plaats van de beoordeling gedaan door verweerder. De aangevoerde 

kritiek geeft te dezen aldus weliswaar blijk van een andere feitelijke beoordeling van de gegevens van 

de zaak dan die van de bevoegde overheid, doch het onderzoek van deze andere beoordeling nodigt te 

dezen de Raad uit tot een opportuniteitsonderzoek hetgeen niet tot de bevoegdheid van de Raad 

behoort. Geplaatst binnen het wettigheidstoezicht dat de Raad vermag uit te oefenen, dient te worden 

vastgesteld dat verzoeker aan de hand van deze andere beoordeling niet aannemelijk maakt dat het 

bestuur tot een conclusie is gekomen die de grenzen van het redelijke te buiten is gegaan (cfr. RvS 27 

oktober 2006, nr. 164.193). 

 

Het in de bestreden beslissing aangehaalde arrest van de Raad diende verder enkel ter ondersteuning 

van de stelling dat artikel 8, tweede lid van het EVRM een inmenging in het privé- of gezinsleven toelaat 

wanneer er een wettelijke basis voor is en de inmenging nodig is om bepaalde doelstellingen, zoals de 

bescherming van de openbare orde, te verzekeren. Er blijkt dan ook niet dat verzoeker zich dienstig kan 

beroepen op dit arrest om aan te tonen dat geen correcte toetsing werd doorgevoerd in het licht van 

artikel 43 van de Vreemdelingenwet. Verzoekster licht ook niet toe in welke zin dit arrest 

minderheidsrechtspraak zou betreffen. Hiertoe is immers op zich niet doorslaggevend of een beslissing 

genomen in toepassing van artikel 43 van de Vreemdelingenwet al dan niet werd vernietigd. 

 

Verzoeker geeft nog aan dat ten onrechte geen rekening is gehouden met zijn culturele, economische 

en sociale integratie, het gegeven dat hij vader is van een Belgisch kind en opnieuw vader zal worden 
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en het feit dat hij al jaren een relatie heeft met een Belgische onderdaan. De vaststelling dringt zich 

evenwel op dat verweerder wel degelijk rekening heeft gehouden met het gezinsleven van verzoeker. 

Dit vloeit immers reeds voort uit het gegeven dat de bestreden beslissing een antwoord is op een 

uitdrukkelijke vraag van verzoeker om als familielid van een burger van de Unie te worden toegelaten tot 

een verblijf van meer dan drie maanden op het Belgische grondgebied. In de bestreden beslissing wordt 

verder duidelijk gemotiveerd dat het actuele, werkelijke en voldoende ernstige gevaar dat verzoeker 

volgens het bestuur nog vormt voor de openbare orde zwaarder weegt dat verzoekers familiale en 

persoonlijke belangen. In zoverre verzoeker verder wijst op interim werk dat hij heeft verricht en op zijn 

economische, sociale en culturele verankering, blijft hij in gebreke aan te tonen op welke wijze deze 

elementen een andere beoordeling van zijn aanvraag tot gevolg hadden kunnen hebben of op welke 

wijze deze het kennelijk onredelijk karakter van de beoordeling van verweerder zouden aantonen. Te 

meer nu in de bestreden beslissing reeds wordt geoordeeld dat het gezinsleven van verzoeker 

ondergeschikt is aan het actuele en ernstige gevaar dat verzoeker volgens het bestuur uitmaakt voor de 

openbare orde. Ten overvloede merkt de Raad ook op dat de interim tewerkstelling enkel werd verricht 

in de periode dat verzoeker in afwachting was van een beslissing inzake zijn verblijfsaanvraag, deze per 

definitie tijdelijk was en uit het gegeven dat verzoeker in de periode dat hij in het kader van huidig 

voorliggende verblijfsaanvraag tijdelijk in het Rijk kon verblijven interim arbeid heeft verricht nog niet 

volstaat om aan te tonen dat hij economisch, laat staan sociaal of cultureel, is verankerd in België, laat 

staan dat dit zwaarder zou doorwegen dan het weerhouden actuele en ernstige gevaar voor de 

openbare orde. 

 

De uiteenzetting van verzoeker laat niet toe te besluiten dat de bestreden beslissing is genomen op 

grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding beschikt.  

 

Een manifeste beoordelingsfout of een schending van de materiële motiveringsplicht of van artikel 43 

van de Vreemdelingenwet is niet aangetoond. 

 

3.1.2.3. Het evenredigheidsbeginsel wordt geschonden wanneer de door de overheid gemaakte keuze 

een kennelijke wanverhouding tussen het algemeen belang en het particuliere belang tot gevolg heeft 

(M. BOES, “Het redelijkheidsbeginsel”, in I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk 

bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 184).  

 

Verzoeker wijst er hierbij correct op dat artikel 43 van de Vreemdelingenwet zelf uitdrukkelijk bepaalt dat 

de om redenen van openbare orde of nationale veiligheid genomen maatregelen in overeenstemming 

moeten zijn met het evenredigheidsbeginsel. 

 

Verzoeker is van oordeel dat rekening diende te worden gehouden met de duur van zijn verblijf, zijn 

sociale en economische situatie, zijn sociale en culturele integratie en de mate waarin hij nog bindingen 

heeft met zijn land van oorsprong.  

 

In de mate dat verzoeker in dit verband verwijst naar een arrest van de Raad dient te worden opgemerkt 

dat – los van het gegeven dat in de continentale rechtstraditie arresten geen precedentswaarde hebben 

– hierin werd vastgesteld dat, in tegenstelling tot in huidig voorliggende zaak, geen motivering was 

voorzien betreffende de vraag of er sprake was van een actuele, werkelijke en voldoende ernstige 

bedreiging voor een fundamenteel belang voor de samenleving. Hierin sprak de Raad zich verder niet 

uit over de evenredigheidstoetsing waarop verzoeker thans doelt.  

 

Verzoeker wijst op de duur van zijn verblijf en het gegeven dat hij “reeds geruime tijd’ in België verblijft. 

De vaststelling dringt zich evenwel op dat een dergelijk algemeen betoog waarbij de vaststelling zich 

bovendien opdringt dat niet blijkt dat hij op enig ogenblik werd toegelaten tot een (lang) verblijf in het Rijk 

en er blijkbaar zelf voor opteerde gedurende langere periode illegaal op het grondgebied te verblijven, 

niet van aard is aan te tonen dat verweerder een kennelijk onredelijke belangenafweging heeft 

doorgevoerd tussen het algemeen belang en de familiale en persoonlijke belangen van verzoeker. 

 

Verzoeker wijst verder op zijn leeftijd van 29 jaar en zijn goede gezondheidstoestand en stelt dat hij 

aldus in de mogelijkheid verkeert om nog vele jaren bij te dragen aan de Belgische economie. Deze 

gegevens zijn evenwel ook niet van aard dat hieruit een kennelijk onredelijke belangenafweging kan 

blijken. Het betreft immers elementen die zowel in het voordeel als in het nadeel van verzoeker kunnen 

worden aangewend, in de zin dat tevens kan worden aangenomen dat verzoeker gelet op zijn jonge 



  

 

RvV  X - Pagina 10 van 14 

leeftijd en goede gezondheidstoestand zich makkelijk(er) elders kan vestigen. Dergelijke elementen 

kunnen dus niet doorslaggevend zijn. Zo stelt verzoeker dat het niet evident zal zijn om in Macedonië 

een nieuw leven op te bouwen, doch zijn leeftijd en goede gezondheid kunnen dit enkel 

vergemakkelijken. Verzoeker wijst op algemene wijze op een hoge werkloosheidsgraad in Macedonië, 

doch zonder dat hij deze bewering staaft met een begin van bewijs. Zijn louter algemene stelling dat zijn 

banden met Macedonië ondergeschikt zijn aan deze met België, dat hij in Macedonië van nul zal moeten 

beginnen en dat hij er grote schade zal lijden bij terugkeer, kan om dezelfde reden niet worden 

weerhouden. Een dergelijk algemeen betoog dat niet wordt onderbouwd met concrete argumenten en 

met een begin van bewijs is niet van aard de belangenafweging in de ene of de andere richting te doen 

uitgaan of het kennelijk onredelijk karakter van de door het bestuur gemaakte belangenafweging aan te 

tonen.  

 

Verzoeker haalt verder opnieuw zijn gezinssituatie aan, doch zonder dat hij met concrete argumenten 

aannemelijk maakt dat verweerder in de bestreden beslissing een kennelijk onredelijke afweging heeft 

doorgevoerd tussen enerzijds het algemene belang en het actuele, werkelijke en voldoende ernstige 

gevaar dat verzoeker door zijn persoonlijk gedrag volgens het bestuur vormt voor de openbare orde en 

anderzijds zijn familiale en persoonlijke belangen. De Raad stelt ook vast dat geen hinderpalen worden 

aangevoerd die de partner zouden verhinderen om in Macedonië of elders – bijvoorbeeld Frankrijk, waar 

verzoeker over een verblijfsrecht beschikt(e) – met verzoeker het gezinsleven verder te zetten. 

 

Ten slotte betoogt verzoeker dat hij een arbeidsovereenkomst had en sociaal is verzekerd. Het enkele 

gegeven dat verzoeker in afwachting van de behandeling van zijn aanvraag op interim basis heeft 

gewerkt, is niet van aard dat aan de hand hiervan kan worden vastgesteld dat het 

evenredigheidsbeginsel werd miskend. Hetzelfde geldt voor het gegeven dat verzoeker sociaal is 

verzekerd. Er werd reeds opgemerkt dat de interim tewerkstelling enkel werd verricht in de periode dat 

verzoeker in afwachting was van een beslissing inzake zijn verblijfsaanvraag, deze tewerkstelling per 

definitie tijdelijk was en deze tewerkstelling nog niet volstaat om aan te tonen dat hij economisch, laat 

staan sociaal of cultureel, is verankerd in België, laat staan dat dit zwaarder zou doorwegen dan het 

weerhouden actuele en ernstige gevaar voor de openbare orde. Er blijkt verder niet dat hij thans in het 

bezit is van een vaste arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde duur. De cursus 

maatschappelijke integratie en Nederlandse taallessen zijn verder net gericht op nieuwkomers en 

hebben tot doel hun integratie te bevorderen. Het enkele gegeven dat verzoeker dergelijke lessen heeft 

gevolgd, volstaat nog niet om aan te tonen dat hij sociaal of cultureel verankerd is. Verzoeker licht zijn 

beweerde actieve deelname aan het culturele leven in België verder niet nader toe.  

 

Met zijn uiteenzetting maakt verzoeker aldus niet aannemelijk dat het evenredigheidsbeginsel is 

geschonden. 

 

3.1.2.4. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

De toelichting van verzoeker laat niet toe vast te stellen dat verweerder zijn beslissing niet op een 

zorgvuldige wijze zou hebben voorbereid of niet op basis van een correcte feitenvinding tot zijn besluit is 

gekomen.  

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel is niet aangetoond. 

 

3.1.2.5. Een algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur is de Raad voorts onbekend en verzoeker 

verstrekt in dit verband ook geen verdere toelichting, zodat dit onderdeel van het middel onontvankelijk 

is. 

 

3.1.2.6. Het eerste middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

3.2.1. Verzoeker voert in een tweede middel – dat gericht is tegen het bevel om het grondgebied te 

verlaten – de schending aan van de artikelen 62 en 74/13 van de Vreemdelingenwet, 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: het 

EVRM), van de formele motiveringsplicht vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 
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betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991) en 

van het evenredigheidsbeginsel. 

 

Hij licht het middel als volgt toe: 

 

“De bestreden beslissing houdt tevens een bevel in om het grondgebied te verlaten. 

 

In de bestreden beslissing wordt het volgende gesteld: 

 

"Aan de betrokkene wordt bevel gegeven om het grondgebied te verlaten binnen 30 dagen. Wettelijke 

basis artikel 7, 1, 2° van de Wet van 15/12/1980. Regelmatig verblijf in België verstreken. " 

 

Artikel 7, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet, waarnaar de bestreden beslissing verwijst, stelt dat 

een bevel om het grondgebied te verlaten door de minister of zijn gemachtigde moet worden gegeven 

wanneer dat de vreemdeling langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn 

of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd. 

 

Verzoeker meent vooreerst dat het merkwaardig is, gelet op het hoofdmotief van de bestreden 

beslissing van 02/08/2013, met name weigering verblijfsrecht wegens openbare orde, dat verweerder 

dezelfde motivering niet hanteert bij het uitvaardigen van het bevel om het grondgebied te verlaten (cfr 

artikel 7, Ie lid, 3° van de Vreemdelingenwet). 

 

Doordat verweerder voor artikel 7, 1
e
 lid, 2° van de Vreemdelingenwet 'kiest', betekent dit meteen ook 

dat zij hierdoor gebonden is om een bevel om het grondgebied te verlaten af te leveren, terwijl bij artikel 

7, 1
e
 lid, 3° van de Vreemdelingenwet zij slechts een discretionaire bevoegdheid heeft. 

 

Verzoeker meent echter dat deze verplichting tot afgifte van een bevel om het grondgebied niet geldt 

indien de effectieve terugkeer van de vreemdeling een schending zou uitmaken " van de artikelen 3 en 8 

van het EVRM". 

(zie RvSt 26 augustus 2010, nr. 206.948 en Luc Denys, Overzicht van Vreemdelingenrecht, UGA, 2012, 

blz 356, voetnoot 1211 die verwijst naar de Kamer 2011- 2012, 1825/11). 

  

Dit blijkt bovendien ook uit het gestelde in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet waarin bepaalt wordt 

dat verweerder bij het nemen van een beslissing tot verwijdering rekening moet houden met het hoger 

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

derdelandsonderdaan. 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 EVRM, net zoals die van de 

overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil of 

met praktische regelingen (EHRM 05/02/2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel primeert 

op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de taak van de 

administratieve overheid om ,vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van 

de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten hebben. 

 

Bij de beoordeling van een inmenging in het recht op gezinsleven dient rekening gehouden te worden 

met het evenredigheidsbeginsel. 

 

Uit het feitenrelaas van verzoeker mag duidelijk blijken dat verzoeker een gezins- en familieleven in 

België heeft. 

 

Verzoeker acht de motivering kennelijk onredelijk en meent dat de inmenging in het recht op het 

gezinsleven van verzoeker en aldus het bevel om het grondgebied te verlaten disproportioneel is ten 

opzichte van het rechtsbelang dat de overheid inroept ter rechtvaardiging van die inmenging. 

 

Zo spreekt het voor zich dat dit gezin niet kan worden uit elkaar gehaald zonder dat dit een 

ongeoorloofde en disproportionele aantasting uitmaakt van het privé- en familiaal leven, beschermd 

onder het artikel 8 van het E.V.R.M. 

 

De vraag dient gesteld te worden of de inmenging in het recht op gezinsleven, de schending van artikel 

8 E.V.R.M. in hoofde van verzoeker voor onbepaalde tijd te worden gescheiden, opweegt tegen het 

rechtsbelang dat de overheid inroept? 
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Bijgevolg meent verzoeker dat het bevel m.b.t. deze punten gemotiveerd dient te worden.  

 

In casu is dit geenszins door verweerder gebeurd. 

 

De vernietiging van de bestreden beslissing wegens schending van de formele motiveringsplicht dringt 

zich dan ook op. […]” 

 

3.2.2.1. Zoals reeds aangegeven, stelt artikel 62 van de Vreemdelingenwet dat de administratieve 

beslissingen met redenen worden omkleed. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien 

verder dat de beslissingen van de besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering 

de juridische en de feitelijke overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen 

en dat deze motivering afdoende moet zijn.  

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip "afdoende", zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing.  

 

De Raad stelt vast dat duidelijk het determinerende motief wordt aangegeven op basis waarvan 

verzoeker bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten. Zo wordt verwezen naar het artikel 7, 

eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet en het gegeven dat verzoekers regelmatig verblijf in het Rijk is 

verstreken.  

 

Deze motivering is pertinent en draagkrachtig en stelt verzoeker in staat te begrijpen op welke juridische 

en feitelijke gegevens het door hem bestreden bevel om het grondgebied te verlaten is gegrond, 

derwijze dat het doel van de formele motiveringsplicht is bereikt (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103). 

 

De Raad stelt verder vast dat het bevel om het grondgebied te verlaten volgt op, en in eenzelfde akte is 

opgenomen als, de weigering van het recht op verblijf van meer dan drie maanden. Bij de weigering van 

het verblijf van meer dan drie maanden werd uitdrukkelijk gemotiveerd inzake artikel 8 van het EVRM en 

aangegeven dat het tweede lid van deze bepaling een inmenging in het gezinsleven toelaat wanneer er 

een wettelijke basis hiervoor aanwezig is en de maatregel nodig is om bepaalde doelstellingen te 

verzekeren. Verweerder maakte toepassing van artikel 43 van de Vreemdelingenwet, wees op de 

doelstelling van de bescherming van de openbare orde en motiveerde op welke grond hij oordeelde dat, 

wat verzoeker betreft, diens persoonlijke en familiale belangen in casu ondergeschikt zijn aan de 

openbare orde. Hij wees hierbij meer bepaald op de actuele, werkelijke en voldoende ernstige 

bedreiging die uit het persoonlijke gedrag van verzoeker blijkt voor een fundamenteel belang van de 

openbare orde. Er blijkt niet dat gelet op deze motivering betreffende de weigering van het recht op 

verblijf van meer dan drie maanden, die zoals reeds aangegeven in eenzelfde akte is opgenomen als 

het bevel om het grondgebied te verlaten, nog een verdere motivering in het licht van artikel 8 van het 

EVRM zich opdrong specifiek wat het bevel om het grondgebied te verlaten betreft. De Raad wijst er 

voorts ook op dat uit artikel 8 van het EVRM geen formele motiveringsplicht kan afgeleid worden die 

ruimer is dan deze die is voorzien in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991. 

 

Een schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 is niet aangetoond. 

 

3.2.2.2. De Raad stelt vast dat verzoeker in wezen het motief op grond waarvan het bevel om het 

grondgebied te verlaten is genomen, niet betwist. Hij geeft wel aan het merkwaardig te vinden dat dit 

bevel niet is gesteund op artikel 7, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet, doch toont aldus de 

onwettigheid niet aan van het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

3.2.2.3. Verzoeker wijst erop dat de gebonden bevoegdheid die op verweerder rust in artikel 7, eerste 

lid, 2° van de Vreemdelingenwet niet geldt indien het bevel om het grondgebied te verlaten strijdig zou 

zijn met de artikelen 3 en 8 van het EVRM. Verzoeker brengt geen elementen aan die kunnen wijzen op 

een schending van artikel 3 van het EVRM, doch is wel van oordeel dat het bevel om het grondgebied te 

verlaten strijdig is met artikel 8 van het EVRM. 
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Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

"1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

 

Verzoeker wijst op een gezinsleven in België met zijn partner en kind. Hij is van mening dat de 

inmenging in dit gezinsleven disproportioneel is. 

 

Daargelaten de vraag of huidige zaak vanuit de leer van de negatieve of positieve verplichtingen dient te 

worden beoordeeld, wijst de Raad erop dat in ieder geval huidige zaak een zaak van immigratie betreft. 

Inzake immigratie heeft het EHRM er bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als 

dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een Staat waarvan 

hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; 

EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). 

Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene 

verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de Staat van gemeenschappelijk 

verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 

2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel 

van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in 

het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te 

controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 

februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en 

Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te 

leggen. 

 

De Raad stelt vast dat verzoeker in wezen wel aangeeft welk gezinsleven hij in België heeft, doch dat hij 

vervolgens op geen enkele wijze toelicht op welke wijze de beweerde inmenging in dit gezinsleven als 

disproportioneel zou dienen te worden beschouwd. Verzoeker blijft in gebreke om op concrete wijze aan 

te tonen dat verweerder in casu een kennelijk onredelijke belangenafweging heeft doorgevoerd tussen 

het algemene belang en verzoekers gezinsleven in België. Hij beperkt er zich in wezen toe te stellen dat 

hij zal worden gescheiden van zijn gezinsleden, doch brengt geen enkel concreet element aan dat er 

ernstige hinderpalen zouden zijn die zijn partner zouden verhinderen hem te vergezellen naar zijn land 

van herkomst of elders en toont niet aan dat een verblijf in België de enige mogelijkheid is om een gezin 

te vormen met zijn partner. Er blijkt dan ook niet dat de bestreden beslissing noodzakelijkerwijze een 

scheiding van de gezinsleden tot gevolg heeft. Verzoeker en zijn partner konden er, gelet op de precaire 

verblijfssituatie van verzoeker, ook niet van onwetend zijn dat deze precaire of onwettige verblijfssituatie 

van verzoeker tot gevolg had dat het voortbestaan van het gezinsleven in België vanaf het begin precair 

was, te meer gelet op de door verzoeker in het verleden geleegde strafrechtelijke feiten. Het kind van 

verzoeker is verder nog jong, zodat kan worden aangenomen dat het zich snel kan aanpassen en een 

nieuwe taal zich eigen kan maken (cf. EHRM 18 oktober 2006, Üner/Nederland). Samengevat stelt de 

Raad vast dat verzoeker niet aantoont dat verweerder geen juist evenwicht heeft gerespecteerd tussen 

de op het spel staande belangen en met name tussen de belangen van verzoeker en zijn gezin en de 

belangen van de samenleving. Een schending van artikel 8 van het EVRM kan, in casu, dan ook niet 

worden aangenomen.  

 

3.2.2.4. Gelet op voorgaande bespreking en de bespreking van het eerste middel kan evenmin een 

schending van het evenredigheidsbeginsel worden weerhouden. 

 

3.2.2.5. Ten slotte betoogt verzoeker dat het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten strijdig is 

met artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. Deze bepaling luidt als volgt: 

 

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

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

onderdaan van een derde land.” 
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De Raad benadrukt dat deze bepaling als dusdanig niet voorziet in een formele motiveringsplicht. De 

Raad wijst er verder op dat, zoals reeds aangegeven bij de bespreking van de formele motiveringsplicht, 

in dezelfde akte tevens het recht op verblijf van meer dan drie maanden wordt geweigerd en dat hierbij 

wel degelijk rekening werd gehouden met het gezinsleven van verzoeker in België doch werd 

geoordeeld dat in casu het algemeen belang zwaarder doorweegt. Aldus blijkt wel degelijk dat 

verweerder voorafgaand aan de afgifte van het bevel om het grondgebied te verlaten een beoordeling 

heeft doorgevoerd waarbij het ingeroepen gezinsleven werd afgewogen tegen het algemeen belang. Er 

kan dan ook niet worden vastgesteld dat verweerder is overgegaan tot de afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten zonder rekening te hebben gehouden met het gezinsleven van verzoeker in 

België. 

 

Een schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet is niet aangetoond.` 

 

3.2.2.6. Het tweede middel is ongegrond. 

 

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

beslissing aangevoerd.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel.  

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien december tweeduizend dertien 

door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT I. CORNELIS 

 


