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 nr. 127 171 van 17 juli 2014 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Gambiaanse nationaliteit te zijn, op 3 april 2014 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 11 

december 2013 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 20). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 15 april 2014 met refertenummer 42261. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 juni 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 juli 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

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

voor de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. In hoofde van verzoeker wordt op 25 augustus 2011 een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten genomen. 

 

1.2. Op 5 april 2013 legt verzoeker een verklaring van wettelijke samenwoonst met zijn Belgische 

partner af.  

 

1.3. Op 26 juni 2013 dient verzoeker een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Europese Unie c.q. Belgisch onderdaan.  

 



  

 

RvV X - Pagina 2 van 14 

1.4. Op 11 december 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) een beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

20). Dit is de bestreden beslissing waarvan verzoeker op 5 maart 2014 in kennis wordt gesteld. De 

motieven luiden als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5de 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 26.06.2013 werd 

ingediend door: 

Naam: S 

Vooma(a)m(en): T 

Nationaliteit: Gambiaanse 

(…) 

om de volgende reden geweigerd:3 

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 verbiijf ongewenst is 

om redenen van openbare orde of nationale veiligheid. 

 

Betrokkene is veroordeeld voor volgende feiten: 

Betrokkene werd op 29.06.2012 veroordeeld door het Hof van Beroep te Antwerpen tot een 

gevangenisstraf van 15 maanden wegens inbreuken op de drugswetgeving. 

Dienvolgens kan niet ernstig betwist worden dat betrokkene door toedoen van zijn persoonlijk gedrag 

een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor zowel de openbare orde als de 

openbare veiligheid. 

Er wordt immers opgemerkt dat de "georganiseerde drugshandel is een diffuse vorm van criminaliteit, 

met indrukwekkende economische en operationele en zeer dikwijls grensoverschrijdende connecties. 

Gelet op de verwoestende effecten van de met deze handel verbonden criminaliteit wordt in kaderbesluit 

2004/757/JBZ van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de vaststelling van minimum voorschriften 

met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van 

de illegale drugshandel (PB L 335, blz. 8) in het eerste punt van de considerans overwogen dat de 

illegale drugshandel een bedreiging vormt voor de gezondheid, de veiligheid en de levenskwaliteit van 

de burgers van de Unie, alsook voor de wettige 

economie, de stabiliteit en de veiligheid van de lidstaten." 

"Drugsverslaving is een ramp voor de individuele mens en een economisch en sociaal gevaar voor de 

mensheid [...); ook kan de georganiseerde drugshandel zulke vormen aannemen dat zij een 

rechtstreekse bedreiging vormt voor de gemoedsrust en de fysieke veiligheid van de bevolking als 

geheel of een groot deel daarvan". 

Vandaar dat de bestrijding van de georganiseerde drugscriminaliteit onder het begrip "ernstige reden 

van openbare orde of openbare veiligheid" valt {cf. HvJ 23 november 2010, nr. C-145/09 

Duitsland/Tsakouridis (Grote kamer)). 

 

In het licht daarvan dient in het kader van artikel 8 E.V.R.M. een belangenafweging te geschieden. 

 

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 

fundamenteei 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 

41987 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. 
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"Uit het onderzoek van het dossier blijkt dat de vreemdeling geen aanspraak kan maken op enig 

verblijfsrecht op basis van een andere rechtsgrond. Om deze reden levert de de gemachtigde van de 

minister een bevei om het grondgebied te verlaten af." 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert in een eerste en enig middel onder meer de schending aan van artikel 43 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 artikel 8 van het Europees Verdrag 

voor de Rechten van de Mens (hierna: artikel 8 EVRM), van artikel 62 van de vreemdelingenwet en van 

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

bestuurshandelingen. Het middel wordt als volgt uiteengezet: 

 

“(…) 

In het arrest van 29 april 2004, C-482/01 en C-493/01, oordeelde het Hof van Justitie in verband met het 

criterium openbare orde als volgt: 

“66. Wat de maatregelen van openbare orde betreft, blijkt uit artikel 3 van richtlijn 64/221 dat deze, om 

gerechtvaardigd te zijn, uitsluitend op het persoonlijke gedrag van de betrokkene moeten berusten. In dit 

artikel is tevens gepreciseerd dat het bestaan van strafrechtelijke veroordelingen op zichzelf geen 

rechtvaardiging voor deze maatregelen vormt. Zoals het Hof met name in zijn arrest van 27 oktober 

1977, Bouchereau (30/77, Jurispr. blz. 1999, punt 35), heeft vastgesteld, veronderstelt het begrip 

openbare orde, 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. 

67. Een lidstaat kan weliswaar het gebruik van verdovende middelen als een zodanig gevaar voor de 

samenleving beschouwen dat ten aanzien van buitenlanders die de wetgeving inzake verdovende 

middelen overtreden, bijzondere maatregelen gerechtvaardigd zijn, doch de uitzondering betreffende de 

openbare orde moet beperkend worden uitgelegd, zodat het bestaan van een strafrechtelijke 

veroordeling slechts een rechtvaardiging voor uitzetting vormt voorzover uit de omstandigheden die tot 

deze veroordeling hebben geleid, blijkt van het bestaan van een persoonlijk gedrag dat een actuele 

bedreiging van de openbare orde vormt (zie met name arrest van 19 januari 1999, Calfa, C-348/96, 

Jurispr. blz. I-11, punten 22-24). 

68. Het Hof heeft daaruit de conclusie getrokken dat het gemeenschapsrecht zich verzet tegen de 

uitzetting van een onderdaan van een lidstaat op basis van overwegingen van algemene preventie, dat 

wil zeggen een uitzetting waartoe is besloten ter afschrikking van andere vreemdelingen (zie met name 

arrest Bonsignore, reeds aangehaald, punt 7), in het bijzonder wanneer deze maatregel automatisch is 

uitgesproken naar aanleiding van een strafrechtelijke veroordeling, zonder dat rekening wordt gehouden 

met het persoonlijk gedrag van degene die zich aan het strafbare feit schuldig heeft gemaakt, of met het 

gevaar dat hij voor de openbare orde oplevert (zie reeds aangehaalde arresten Calfa, punt 27, en Nazli, 

punt 59).” 

“99. Ten slotte dient te worden beklemtoond dat het evenredigheidsbeginsel moet worden geëerbiedigd. 

Voor de beoordeling of de voorgenomen inmenging evenredig is aan het nagestreefde legitieme doel, in 

casu de bescherming van de openbare orde, moet met name rekening worden gehouden met de aard 

en de ernst van het door belanghebbende gepleegde strafbare feit, de duur van zijn verblijf in de lidstaat 

van ontvangst, de periode die is verstreken sinds het strafbare feit is gepleegd, de gezinssituatie van de 

belanghebbende en de ernst van de moeilijkheden waarmee de echtgenoot en hun eventuele kinderen 

in het land van herkomst van de belanghebbende geconfronteerd dreigen te worden (zie in die zin, wat 

artikel 8 EVRM betreft, EHRM, arrest Boultif v. Zwitserland van 2 augustus 2001, Recueil des arrêts et 

décisions, § 48).” 

 

In het arrest van 22 december 2010, C-303/08, oordeelde het Hof in punt 60 dat de nationale overheid 

het persoonlijke gedrag van diegene die een strafbaar feit pleegt en het actuele en reëel en voldoende 

ernstig karakter van het gevaar dat hij is voor de openbare orde en openbare veiligheid geval per geval 

beoordelen, en ook moeten zij zowel het evenredigheidsbeginsel als de grondrechten van de 

betrokkene eerbiedigen. 

De toepassing van artikel 43 van de Vreemdelingenwet vereist dus een individuele en gevalsmatige 

beoordeling door de verwerende partij. Het is niet de strafrechtelijke veroordeling die gevalsmatig en 

individueel beoordeeld dient te worden. Het is het actuele en reëel en voldoende ernstig karakter van 

het gevaar dat verzoeker vormt voor de openbare orde en openbare veiligheid dat geval per geval dient 

beoordeeld te worden. 
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Hierbij kan een strafrechterlijke veroordeling voor een gepleegd feit niet gelijkgesteld worden aan 

“gedrag” dat een zekere herhaaldheid, routinematigheid en bijgevolg voorspelbaarheid vereist. Een 

gedrag beperkt zich niet tot één feit. Een gedraging wel, maar een gedrag veronderstelt een zeker 

verloop, een graad van duurzaamheid. Het gedrag kan en mag niet gereduceerd worden tot het 

strafbare feit op zich, zie hierboven immer punt 68 van het arrest van 29 april 2004, C-482/01 en C-

493/01, van het Hof van Justitie. 

Het feit dat artikel 43 Vw. vereist dat het om een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging 

voor een fundamenteel belang van de samenleving gaat, vormt een verdere kwalificatie van dit gedrag. 

Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat een veroordeling wegens een inbreuk op wetgeving 

inzake verdovende middelen weliswaar bijzondere maatregelen kan vereisen, doch dat de openbare 

orde uitzondering beperkend dient geïnterpreteerd te worden zodat het bestaan van een strafrechtelijke 

veroordeling op zich niet volstaan en dat dient te blijken dat de feiten die tot de veroordeling hebben 

geleid wijzen op het bestaan van een persoonlijk gedrag dat een actuele bedreiging van de openbare 

orde vormt. 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de strafrechtelijke veroordeling op zich wordt gelijkgesteld met 

persoonlijk gedrag dat een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor de openbare 

orde en veiligheid: 

De bestreden beslissing stelt verder niets concreets of gevalsspecifiek maar gaat over tot een algemene 

uitwijding over de gevaren van georganiseerde drugshandel, en –verslaving: 

Verzoeker werd in 2011 veroordeeld voor inbreuken op de drugswetgeving. Niets laat toe om te stellen 

dat het om “georganiseerde drugshandel” zou gaan. Het arrest waar verwerende partij naar verwijst 

betreft een persoon met de volgende feiten op zijn kerfstok: 

“Het Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt veroordeelde hem tot diverse boetes, te weten op 14 oktober 

1998 wegens bezit van een verboden voorwerp, op 15 juni 1999 wegens het toebrengen van zwaar 

lichamelijk letsel en op 8 februari 2000 wegens het opzettelijk 

toebrengen van lichamelijk letsel en bedreiging met geweld. Voorts veroordeelde het Amtsgericht 

Stuttgart Tsakouridis op 5 september 2002 tot een boete wegens bedreiging met geweld en het 

opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel. Ten slotte werd Tsakouridis op 28 augustus 2007 door het 

Landgericht Stuttgart veroordeeld tot een vrijheidsstraf van zes jaar en zes maanden wegens acht 

gevallen van verboden georganiseerde handel in verdovende middelen in niet geringe 

hoeveelheden.”(zie punt 12 van het arrest). 

Verwerende partij beperkt zich tot de quasi-automatische gelijkschakeling van een veroordeling wegens 

inbreuk op de drugswet voor verder onvermelde feiten in 2011 met een persoonlijk gedrag dat een 

actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde en veiligheid. 

Uit niets blijkt dat er rekening werd gehouden met welk soort gedrag het precies betreft, welke feiten er 

precies gepleegd zouden zijn, hoe zwaarwichtig die zijn, of er een gevaar is voor recidive, van wanneer 

die feiten precies dateren, … . Er werd geen gevalsspecifieke beoordeling verricht van het vermeende 

gedrag van verzoeker. 

Verder werd alleen gewezen op de gevaren van georganiseerde drugshandel, en hiervoor wordt 

uitsluitend gebogen op een citaat van een arrest van het Hof van Justitie dat over een volstrekt 

onvergelijkbaar geval gaat, met name een man die na veelvuldige feiten en inbreuken ook nog eens 

werd veroordeeld wegens georganiseerde handel in verdovende middelen in niet geringe 

hoeveelheden, terwijl verzoeker zelf stelt enkel in bezit geweest te zijn van drie gram cannabis. Dit toont 

aan dat er geen gevalsmatige beoordeling werd verricht door verwerende partij maar dat er quasi-

automatisch op basis van groteske en niet-opgaande analogieën werd geoordeeld zonder in te gaan op 

de concrete gedragingen van verzoekende partij die een actueel gevaar voor de openbare orde zouden 

vormen. 

 

Verder vereist artikel 43 Vw. een evenredigheidsbeoordeling. Zoals boven geciteerd vereist het Hof van 

Justitie dat bij de beoordeling of de voorgenomen inmenging evenredig is aan het nagestreefde 

legitieme doel, in casu de bescherming van de openbare orde, er rekening dient te worden gehouden 

met de aard en de ernst van het door belanghebbende gepleegde strafbare feit, de duur van zijn verblijf 

in de lidstaat van ontvangst, de periode die is verstreken sinds het strafbare feit is gepleegd, de 

gezinssituatie van de belanghebbende en de ernst van de moeilijkheden waarmee de echtgenoot en 

hun eventuele kinderen in het land van herkomst van de belanghebbende geconfronteerd dreigen te 

worden. Het Hof verwerkt dus in de evenredigheidsbeoordeling de Boultif-criteria die het EHRM 

ontwikkeld heeft in haar artikel 8 EVRM rechtspraak. 

De belangenafweging die verwerende partij stelt gemaakt te hebben bestaat daarentegen enkel uit de 

stelling dat het familiale en persoonlijke belang van de betrokkene ondergeschikt is aan de vrijwaring 

van de openbare orde. Hiermee blijkt duidelijk dat ook de evenredigheidstoets quasi-automatisch werd 

gevoerd, als een louter formalisme. Er wordt geen enkele aandacht besteed aan de feiten eigen aan 
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verzoeker, met name het feit dat hij niet hervallen is, dat er reeds een kleine drie jaar is verstreken sinds 

de veroordeling in eerste aanleg, en nog meer tijd sinds het plegen van het feit, de precieze aard van de 

feiten, het gezinsleven dat verzoeker met zijn wettelijke partner heeft, hoelang zij al samen zijn, welke 

banden er zijn met België en Gambia, etc. In het arrest Raza t. Bulgarije van 11 februari 2010 oordeelt 

het EHRM in paragraaf 55 dat het recht op een effectief rechtsmiddel vervat in artikel 13 EVRM vereist 

dat het om een reële proportionaliteitstoets gaat, en niet om een louter formalisme. 

In het kader van de aanvraag gezinshereniging was verwerende partij nochtans in bezit en op de hoogte 

gebracht van voldoende informatie aangaande het gezinsleven dat mocht verwacht worden dat deze 

elementen in rekening werd gebracht. Verwerende partij heeft een louter formalistische proportionali-

teitstoets gevoerd, en geen reële zoals vereist door artikel 13 EVRM. 

Verwerende partij schendt hiermee het evenredigheidsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur en 

zoals vervat in artikel 43 Vw., evenals artikel 8 EVRM dat een evenredigheidstoets van de inmenging 

vereist j° artikel 13 EVRM. 

Overwegende dat de principes van behoorlijk bestuur iedere normaal zorgvuldige administratie oplegt 

haar appreciatiebevoegdheid uit te oefenen als een normaal voorzichtig en redelijk bestuur, rekening 

houdend met het wettelijkheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel dat het bestuur verbiedt te 

handelen tegen alle redelijkheid in. 

De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die 

in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken, hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het administratief 

dossier. Dit impliceert dat de thans bestreden beslissing steun moet vinden in de juridische en feitelijke 

elementen uit het dossier. De materiële motiveringsplicht waaraan moet worden voldaan bij het nemen 

van de bestreden beslissing impliceert dat dit besluit gedragen moet zijn door motieven die zowel 

feitelijk juist als juridisch correct zijn. De materiële motiveringsplicht creëert dus plichten voor het bestuur 

op het ontologische vlak van de besluitvorming. De zijnsgrond van het besluit moet gedetermineerd zijn 

door een correcte toepassing van het toepasselijke materiële en formele recht (juridische motieven) op 

de feiten uit de het administratief dossier. De materiële motiveringsplicht geeft dus vorm aan de ratio 

essendi van het besluit: 

“De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die 

in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het administratief 

dossier. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig (dit wil zeggen 

de beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden) zijn (J. DE STAERCKE, Algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur en behoorlijk burgerschap. Beginselen van de openbare dienst, Brugge 

Vandenbroele 2002, randnummer. 19)”. 

Dat de bestreden beslissing dan ook alle bovenvermelde wettelijke bepalingen en beginselen van 

behoorlijk bestuur schendt. De motivering van de bestreden beslissing kan dan ook geenszins afdoend 

genoemd worden, en houdt een schending in van de motiveringsplicht waaraan de verwerende partij als 

administratief bestuur aan onderworpen is. De opgegeven motieven kunnen de bestreden beslissing 

niet schragen. 

Het verzoek tot nietigverklaring dient dan ook ontvankelijk en gegrond verklaard te worden.” 

 

2.2. In haar nota met opmerkingen repliceert de verwerende partij als volgt: 

 

“In de toelichting van het eerste en enige middel werpt verzoekende partij tevens een schending op van 

de materiele motiveringsplicht. 

Betreffende de vermeende schending van art. 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991, artikelen die de 

formele motiveringsplicht betreffen, laat de verweerder gelden dat bij lezing van het inleidend 

verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar er ook in 

slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis 

te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

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

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

1994, z.p.). 

Verder stelt de verweerder vast dat verzoekende partij een schending opwerpt van zowel de formele als 

de materiële motiveringsplicht, terwijl nochtans het tegelijk aanvoeren van een schending van de 

formele én de materiële motiveringsplicht niet mogelijk is, nu het eventuele 

gebrek aan deugdelijke formele motivering het de betrokkene onmogelijk maakt uit te maken of de 

materiële motiveringsplicht geschonden is (R. v. St. nr. 93.123 dd. 20.12.2001). 

Wanneer verzoekende partij in staat zou zijn een schending van de materiële motiveringsverplichting 

aan te voeren, betekent dit dat van een eventuele schending van de formele motiveringsplicht geen 

gevolgen werden ondervonden. 
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De verweerder zal dan ook nog slechts repliceren in zoverre de verzoekende partij de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert. 

Wat de inhoudelijke kritiek betreft van verzoekende partij, laat verweerder gelden dat de vage en 

theoretische beschouwingen geenszins afbreuk kunnen doen aan de gedegen motivering van de in 

casu bestreden beslissing. 

De bestreden beslissing maakt uitdrukkelijk melding van de volgende elementen: 

“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 op 29.06.2012 veroordeeld door het Hof van Beroep te Antwerpen tot een 

gevangenisstraf van 15 maanden wegens inbreuken op de drugswetgeving. 

Dienvolgens kan niet ernstig betwist worden dat betrokkene door toedoen van zijn persoonlijk gedrag 

een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor zowel de openbare orde als de 

openbare veiligheid. 

Er wordt immers opgemerkt dat de georganiseerde drugshandel is een diffuse vorm van criminaliteit, 

met indrukwekkende economische en operationele en zeer dikwijls grensoverschrijdende connecties. 

Gelet op de verwoestende effecten van de met deze handel verbonden criminaliteit wordt in kaderbesluit 

2004/757/JBZ van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften 

met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van 

de illegale drugshandel (P8 L 335, blz. 8) in het eerste punt van de considerans overwogen dat de 

illegale drugshandel een bedreiging vormt voor de gezondheid. de veiligheid en de levenskwaliteit van 

de burgers van de Unie, alsook voor de wettige economie, de stabiliteit en de veiligheid van de lidstaten. 

Drugsverslaving is een ramp voor de individuele mens en een economisch en sociaal gevaar voor de 

mensheid (...); ook kan de georganiseerde drugshandel zulke vormen aannemen dat zij een 

rechtstreekse bedreiging vormt voor de gemoedsrust en de fysieke veiligheid van de bevolking als 

geheel of een groot deel daarvan”. 

Vandaar dat de bestrijding van de georganiseerde drugscriminaliteit onder het begrip  “ernstige reden 

van openbare orde of openbare veiligheid valt (CL HvJ 23 november 20101 nr. C-145109 

Duitsland/Tsakouridis (Grote kamer)). 

In het licht daarvan dient in het kader van artikel 8 EV.R.M. een belangenafweging te geschieden. 

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 

41987 dd. 22.04.2010 onder andere dal 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. 

Uit het onderzoek van het dossier blijkt dat de vreemdeling geen aanspraak kan maken op enig 

verblijfsrecht op basis van een andere rechtsgrond. Om deze reden levert de gemachtigde van de 

minister een bevel om het grondgebied te verlaten af. “ ( eigen onderlijning) 

Uit de omstandige motivering van de bestreden beslissing blijkt afdoende dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding na grondig 

en zorgvuldig onderzoek van de verzoekende partij haar concrete situatie heeft geoordeeld dat diende 

te worden besloten tot de weigering van het verblijf van meer dan drie maanden, met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

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 hiernavermelde 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 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 
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het individuele geval of die verband houden met algemene preventieve redenen mogen niet worden 

aangevoerd.” 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding om redenen van openbare orde en 

nationale veiligheid het verblijf van meer dan drie maanden aan de verzoekende partij heeft geweigerd, 

gelet op de aard. de ernst en de recentheid in tijd van de feiten, waaruit blijkt dat het persoonlijk gedrag 

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

fundamenteel belang van de samenleving. 

Terwijl door de gemachtigde tevens wordt verwezen naar het feit dat “georganiseerde drugshandel is 

een diffuse vorm van criminaliteit, met indrukwekkende economische en operationele en zeer dikwijls 

grensoverschrijdende connecties.”. 

Bijgevolg dient te worden vastgesteld dat de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie het verblijf van meer dan drie maanden niet enkel heeft 

geweigerd op basis van de strafrechtelijke veroordeling, doch werd tevens verwezen naar het feit dat de 

illegale drugshandel een bedreiging vormt voor de gezondheid, de veiligheid en de levenskwaliteit van 

de burgers. 

Verzoekende partij houdt voor dat artikel 43 van de Vreemdelingenwet slechts toepassing vindt indien er 

een actueel en reeel en voldoende ernstig gevaar aanwezig is. Tevens meent verzoekende partij dat dit 

gedrag een zeker verloop, een graad van duurzaamheid dient te vertonen. 

Verweerder laat dienaangaande gelden dat de beschouwingen van verzoekende partij volledig 

voorbijgaan aan de inhoud van de motivering, te meer de in casu bestreden beslissing uitdrukkelijk 

melding maakt van de aard en de ernst van de gepleegde feiten, alsook de recentheid in de tijd van de 

feiten benadrukt. 

Verzoekende partij ontkent de zwaarwichtigheid van de feiten ook niet. 

Terwijl tevens dient te worden benadrukt dat de verzoekende partij een recidive karakter vertoont, nu 

verzoekende partij de verblijfsreglementering op een volgehouden wijze niet respecteert, hetgeen 

tevens een strafrechtelijk kwalificeerbaar feit uitmaakt. Immers werd reeds op 25.08.2011 een bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 13) aan verzoekende partij betekent. 

Geheel ten overvloede verwijst verzoekende partij nog naar rechtspraak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen: 

“Teneinde de toepassing van artikel 43 van de Vreemdelingenwet te verantwoorden, wees verweerder 

immers op het ontwrichtend karakter voor de samenleving van drugsgebruik en drugshandel – en dus 

op de aard en ernst van de door verzoeker gepleegde feiten –, op de onmiskenbare recidive in hoofde 

van verzoeker bij het plegen van dergelijke feiten en op het gegeven dat verzoeker de 

verblijfsreglementering op volgehouden wijze niet respecteert, hetgeen tevens een strafrechtelijk 

kwalificeerbaar feit uitmaakt en waardoor hij de Belgische autoriteiten voor een voldongen feit plaatst. 

Op basis van deze elementen oordeelt verweerder dat verzoeker door zijn persoonlijk gedrag een 

actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor zowel de openbare orde als de 

openbare veiligheid. “ (R.V.V nr. 120.341 dd. 10.03.2014) (eigen vetschrift) 

De gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke 

Integratie oordeelde dan ook terecht dat, gelet op de zwaarwichtigheid van de feiten en het ontwrichtend 

karakter hiervan voor de maatschappij, het verblijf van meer dan drie maanden diende geweigerd te 

worden. 

Verweerder stelt vast dat de verzoekende partij nagenoeg geen kritiek levert op de voormelde 

motivering van de bestreden beslissing nopens het gevaar voor de openbare orde of nationale 

veiligheid. 

Tot slot meent verzoekende partij dat onvoldoende rekening werd gehouden met het gezinsleven, nu 

louter werd geoordeeld dat het familiale en persoonlijke belang van verzoekende partij ondergeschikt is 

aan de vrijwaring van de openbare orde. Verzoekende partij houdt voor dat de belangenafweging quasi-

automatisch werd gevoerd. 

Verweerder laat gelden dat uit de uitdrukkelijke motivering van de bestreden beslissing, de gemachtigde 

van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding in het 

kader van artikel 8 E.V.R.M. wel degelijk een grondige en zorgvuldige belangenafweging uitvoerde, 

rekening houdende met de ernst van het misdrijf en de concrete leefomstandigheden van verzoekende 

partij Dit blijkt afdoende uit de motieven die de in casu bestreden beslissing daadwerkelijk kenmerken. 

Het loutere feit dat de verzoekende partij een andere mening is toegedaan dan de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, volstaat 

uiteraard niet om tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing te besluiten. 

Artikel 8 EVRM waarborgt de eerbiediging van het recht op gezinsleven en de niet-inmenging van enig 

openbaar gezag bij de uitoefening van dat recht en luidt als volgt: 
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"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." 

De verwerende partij laat gelden dat in casu geen toetsing aan de hand van artikel 8, tweede lid EVRM 

diende te gebeuren. Immers werd door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding vastgesteld dat de verzoekende partij nooit enig 

duurzaam verblijfsrecht in het Rijk heeft gehad, zodat de bestreden beslissing geen weigering van een 

voortgezet verblijf betreft. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna afgekort EHRM) is van oordeel dat er geen 

inmenging is en derhalve geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 EVRM dient te 

gebeuren indien het om een eerste toelating gaat. 

In dit geval moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de 

staat om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te 

ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da 

Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na 

deze toets uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er 

schending van artikel 8 van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 

“Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden 

aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. 

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal 

er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM.” 

(zie onder andere R.v.V. nr. 71 430 van 7 december 2011) 

In casu toont de verzoekende partij niet aan dat zij het voorgehouden gezinsleven niet elders kan leiden. 

Dienaangaande werd door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding terecht opgemerkt dat niet ernstig kan betwist 

worden dat de echtgenote van de verzoekende partij, - minstens - op de hoogte was van de 

volgehouden illegale verblijftoestand. 

Verweerder wijst erop dat de verzoekende partij niet aantoont dat zij zich voor de duur van de tijdelijke 

verwijdering niet zou kunnen laten vergezellen van de wettelijke samenwonende partner.. 

“Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden 

aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. 

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal 

er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM. 

Verzoekende partij toont met het loutere betoog dat haar verloofde ‘omwille van persoonlijke redenen 

onmogelijk naar Turkije kan’ niet aan dat er ernstige hinderpalen zij die haar beletten om met haar 

verloofde Y.A. in haar land van herkomst te ver blijven en maakt evenmin aannemelijk dat zij enkel in 

België met haar [verloofde] kan samenleven. De Raad wijst erop dat het aan verzoekende partij en haar 

(toekomstige) partner toekomt aan de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een eigen 

inkleuring te gegeven, waarbij de partner van verzoekende partij haar zou kunnen vergezellen naar haar 

land van herkomst, in casu Turkije. Het is immers inherent aan een grensoverschrijdende relatie dat één 

van beide partners, indien men een gezinsleven wenst uit te bouwen, de verankering in zijn land van 

herkomst, of legaal verblijf, in grote mate verliest. Verzoekende partij toont op generlei wijze aan 

waarom haar partner in de volstrekte onmogelijkheid zou zijn samen met haar een gezinsleven in 

Turkije uit te bouwen. Deze elementen laten prima facie toe te besluiten dat er geen positieve 

verplichting lijkt te bestaan in hoofde van de Belgische overheid en er geen onoverkomelijke hinderpalen 

lijken te zijn om het gezinsleven elders verder te zetten.” (R.v.V. nr. 93.229 dd. 10.12.2012) 

Voorts, en dit geheel ten overvloede merkt de verwerende partij op dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding in de 

bestreden beslissing -hoewel zulks geenszins vereist was- wel degelijk heeft verwezen naar 

artikel 8, lid 2 EVRM, doch terecht besloot dat het niet kennelijk onredelijk is oordelen dat (het plegen 

van onder meer) drugsmisdrijven, zwaarder doorweegt dan de particuliere belangen die betrokkene in 

het kader van artikel 8 E.V.R,M, kan laten gelden. 
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Verweerder laat gelden dat het EHRM inzake immigratie er bij diverse gelegenheden aan heeft 

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). 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens neemt inderdaad aan dat uit art. 8 EVRM niet kan 

worden afgeleid dat een vreemdeling er een staat toe kan verplichten om hem op zijn grondgebied te 

gedogen door het enkele feit te opteren voor een levensgezel die op dat grondgebied vermag te 

verblijven (cf. VAN DE PUTTE, M., “Straatsburg gaat vreemd. De vreemdeling in de jurisprudentie van 

de Straatburgse organen”, T.V.R. 1994, (3), 12). 

De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te leggen. De minister kan oordelen dat het 

belang van de staat voorrang heeft op dat van de vreemdeling die hier onwettig verblijft (zie R.v.St. nr. 

40.061, 28.07.1992, R.A.C.E. 1992, z.p.). 

Art. 8 EVRM staat een rechtmatige toepassing van de Vreemdelingenwet dan ook niet in de weg (zie 

ook Raad van State nr. 99.581 dd. 09.10.2001 en Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 1493 dd. 

30.08.2007). 

Bovendien werd reeds geoordeeld dat een tijdelijke verwijdering om reden dat de vreemdeling niet in het 

bezit is van die documenten geenszins strijdig is met dit verdragsartikel (zie R.v.St. nr 48.653, 

20.07.1994, Arr. R. v. St. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 42.039, 22.02.1993, Arr. R. v. St. 1993, z.p.). De 

verzoekende partij dient bijgevolg te voldoen aan de door de Vreemdelingenwet opgelegde 

binnenkomst- en verblijfsvereisten (zie ook R.v.St. nr.170.806 dd. 04.05.2007, R.v.V. nr. 4.070 dd. 

27.11.2007). 

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

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat de weigering van het verblijf van meer dan drie 

maanden, met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20) aan de verzoekende partij diende te 

worden betekend, het zorgvuldigheidsbeginsel incluis. 

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

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

toepasselijke rechtsregels. 

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

 

2.3. Wat de ingeroepen schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van 

de wet van 29 juli 1991 betreft, dient te worden gesteld dat de motieven van de bestreden beslissing op 

eenvoudige wijze in die beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekende partij er kennis van heeft 

kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de 

beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van 

de formele motiveringsplicht voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 

164.298).  

De Raad merkt op dat de verzoekende partij de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert. Bijgevolg 

dient het middel  te worden bekeken vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht.  

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 schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het  licht van de aangevoerde 

schendingen van artikel 43 van de vreemdelingenwet en artikel 8 van het EVRM.  

 

Artikel 43 van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  
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"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 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; 

(..)" 

 

2.4. Uit artikel 43 van de vreemdelingenwet volgt dat een strafrechtelijke veroordeling op zich niet 

volstaat om een familielid van een burger van de 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 worden afgeleid.  

Het gegeven dat een veroordeling op zich niet volstaat om een verblijfsweigering ten aanzien van een 

familielid van een Belgische onderdaan te motiveren, impliceert niet dat de gemachtigde niet naar door 

dit familielid opgelopen veroordelingen kan verwijzen om aan te tonen dat deze persoon een gedrag 

vertoont waaruit kan worden afgeleid dat hij heden nog steeds een ernstig gevaar vormt voor de 

openbare orde of de nationale veiligheid.  

 

Verzoeker kan niet worden gevolgd waar hij beweert dat “gedrag” een zekere herhaaldheid, routine-

matigheid, voorspelbaarheid, verloop en graad van duurzaamheid vereist en zich niet mag beperken tot 

één feit. Dit kan alleszins niet in de duidelijke bepaling van artikel 43 van de vreemdelingenwet worden 

gelezen. Voorts blijkt dat het woord “gedrag” in Van Dale als volgt wordt omschreven: “de wijze waarop 

iem. zich gedraagt, zijn handel en wandel, zijn wijze van doen, optreden en reageren”. Het woord 

“gedraging” wordt in Van Dale daarentegen als volgt omschreven: “wijze waarop iem. zich gedurende 

zekere tijd of bij verschillende gelegenheden gedraagt.” Het verklarend woordenboek Van Dale geeft 

derhalve aan de woorden “gedrag” en “gedragingen” een omschrijving die het omgekeerde is van wat 

verzoeker betoogt.   

Dit betekent dat het persoonlijk gedrag derhalve kan worden afgeleid uit de wijze waarop een persoon 

zich in een bepaalde situatie heeft gedragen, zodat de beoordeling van het persoonlijk gedrag van een 

vreemdeling in het licht van artikel 43 van de vreemdelingenwet zich kan beperken tot één feit.  

 

Opdat artikel 43 van de vreemdelingenwet kan worden toegepast, blijft wel de voorwaarde gelden dat 

het persoonlijk gedrag, al dan niet afgeleid uit één feit, een actuele, werkelijke en voldoende ernstige 

bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving moet vormen.  

 

2.5. Verzoeker meent dat de gemachtigde zich beperkt tot een “quasi-automatische gelijkschakeling van 

een veroordeling wegens inbreuk op de drugswet voor verder onvermelde feiten in 2011 met een 

persoonlijk gedrag dat een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor de openbare 

orde en veiligheid.” Hij betoogt verder dat niets toelaat om te stellen dat het gaat om “georganiseerde 

drugshandel”, dat uit niets blijkt welke feiten er precies gepleegd zijn, hoe zwaarwichtig die zijn, van 

wanneer deze feiten dateren, en of er sprake is van recidive. Hij besluit dat er geen gevalsspecifieke 

beoordeling werd verricht van zijn vermeend gedrag.  

 

In zoverre verzoeker lijkt aan te geven dat de weigering van verblijf van meer dan drie maanden enkel 

zou steunen op de strafrechtelijke veroordeling, mist zijn betoog feitelijke grondslag. Het klopt dat de 

gemachtigde in de bestreden beslissing melding maakt van de door verzoeker opgelopen strafrechte-

lijke veroordeling van 26 juni 2012 – die door verzoeker niet wordt betwist –, doch er blijkt niet dat dit het 

determinerende motief betreft van de beslissing en dat de gemachtigde enkel op deze grond de 

gezinshereniging weigerde. De Raad wijst erop dat artikel 43 van de vreemdelingenwet niet inhoudt dat 

het “persoonlijk gedrag” niet kan worden afgeleid uit de aard en ernst van de gepleegde feiten die 

aanleiding hebben gegeven tot de strafrechtelijke veroordeling.   

Om de toepassing van artikel 43 van de vreemdelingenwet te verantwoorden, wees de gemachtigde 

derhalve concreet op de aard en ernst van de door verzoeker gepleegde feiten, met name inbreuken op 

de drugswetgeving en op het ontwrichtend karakter voor de samenleving van drugsgebruik, drugsbezit 
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en drugshandel. Voorts werd de zwaarte van de strafmaat benadrukt, met name de opgelegde 

gevangenisstraf van 15 maanden.  

 

Dat uit de bestreden beslissing noch uit het administratief dossier blijkt of er in casu sprake was van 

“georganiseerde drugshandel” doet aan deze vaststelling geen afbreuk. De gemachtigde benadrukte in 

zijn beslissing immers het ontwrichtend karakter voor de samenleving van zowel drugsgebruik, 

drugsbezit en drugshandel. In de bestreden beslissing wordt melding gemaakt van “de georganiseerde 

drugshandel als een diffuse vorm van criminaliteit”, van “de verwoestende effecten van de met deze 

handel verbonden criminaliteit”, van het gegeven dat “de illegale drugshandel een bedreiging vormt voor 

gezondheid, de veiligheid en  de levenskwaliteit van de burgers […] alsook voor de wettige economie, 

de stabiliteit en de veiligheid van staten” en van het gegeven dat “drugverslaving […] een ramp [is] voor 

de individuele mens en een economisch en sociaal gevaar voor de mensheid”.   

Verzoeker houdt voor slechts in het bezit te zijn geweest van drie gram cannabis, maar dit betoog kan 

niet ernstig worden genomen nu uit de bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat hij 

werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden, wat wijst op de zwaarwichtigheid van de 

gepleegde inbreuken op de drugswetgeving. Daarbij moet worden opgemerkt dat uit de Gemeen-

schappelijke omzendbrief nr. COL 2/2005 van 25 januari 2005 van de Minister van Justitie en het 

College van Procureurs-generaal omtrent de vaststelling, registratie en vervolging van inbreuken inzake 

het bezit van cannabis (BS 31 januari 2005) blijkt dat aan het bezit, door een meerderjarige, van een 

hoeveelheid cannabis voor persoonlijk gebruik, d.i. maximum drie gram cannabis, de laagste prioriteit in 

het vervolgingsbeleid wordt gegeven, uitgezonderd wanneer het bezit gepaard gaat met verzwarende 

omstandigheden of verstoring van openbare orde. Door dit weinig ernstig betoog, maakt verzoeker ook 

niet aannemelijk dat de verwijzing naar het arrest van Hof van Justitie misplaatst was. Bovendien werd 

dit arrest door de gemachtigde enkel aangewend om, gebruik makend van de bewoordingen van het 

Hof van Justitie, te wijzen op de ontwrichtende effecten van drugs in al zijn facetten op de samenleving.  

 

Verzoeker maakt bijgevolg niet aannemelijk dat er geen gevalsspecifieke beoordeling zou hebben plaats 

gehad. Verzoeker blijft verder, aan de hand van zijn weinig concrete uiteenzetting, in gebreke aan te 

tonen dat gemachtigde op basis van onjuiste gegevens of op kennelijk onredelijke wijze of met 

miskenning van artikel 43 van de vreemdelingenwet heeft geoordeeld dat uit de aard, de ernst en de 

recentheid in tijd van de feiten blijkt dat het persoonlijk gedrag van verzoeker een actuele, werkelijke en 

voldoende ernstige bedreiging vormt voor een fundamenteel belang van de samenleving, met name de 

vrijwaring van de openbare orde en openbare veiligheid.  

 

2.6. Verzoeker kan wel gevolgd worden waar hij stelt dat er eigenlijk geen reële proportionaliteitstoets  in 

het kader van artikel 8 van het EVRM heeft plaats gehad.  

Wanneer de gemachtigde overweegt op grond van artikel 43 van de vreemdelingenwet het verblijf te 

weigeren aan een familielid van een Belgisch onderdaan om redenen van openbare orde, dan moet hij 

eerst nagaan of het gedrag van verzoeker een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging 

vormt voor een fundamenteel belang van de samenleving. Wanneer de gemachtigde oordeelt dat dit het 

geval is, dan moet hij vervolgens rekening houden met een aantal fundamentele rechten, in het 

bijzonder het recht op eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven dat is neergelegd 

in artikel 8 van het EVRM.  

 

2.7. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

"1. Eenieder 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." 

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het gezinsleven wordt aangevoerd, kijkt de 

Raad in de eerste plaats na of er een gezinsleven bestaat in de zin van het EVRM, vooraleer te 

onderzoeken of verzoeker zich kan beroepen op artikel 8 van het EVRM. Bij de beoordeling of er al dan 

niet sprake is van een gezinsleven dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden 

beslissing is genomen (cf. EHRM 13 februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, 

Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 21). 
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In casu stelt de Raad vast dat noch in de bestreden beslissing noch in de nota met opmerkingen het 

bestaan van een beschermenswaardig gezinsleven tussen verzoeker en zijn Belgische partner wordt 

betwist. Het bestaan van een beschermenswaardig gezinsleven wordt in casu derhalve aangenomen.  

 

2.8. De Raad benadrukt dat het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het 

gezins- en privéleven niet absoluut is.  

Inzake immigratie heeft het EHRM 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/Ver-

enigd Koninkrijk, § 67).  

 

Anderzijds, hoewel artikel 8 EVRM dus geen absoluut recht omvat en ongeacht of een verblijf wordt 

geweigerd dan wel beëindigd, zijn Verdragsluitende Staten er wel toe gehouden om, binnen de beleids-

marge waarover zij beschikken, een billijke afweging (of zoals verzoeker stelt: een proportionaliteits-

toets) te maken tussen de concurrerende belangen van het individu en het algemeen belang (zie EHRM 

28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. Noorwegen, par. 68-69). In zaken die zowel op een gezinsleven als 

op immigratie betrekking hebben, zal de omvang van de negatieve dan wel positieve verplichtingen van 

een Verdragsluitende Staat in het kader van artikel 8 van het EVRM afhankelijk zijn van de individuele 

omstandigheden van de betrokken personen en het algemeen belang (EHRM 17 april 2014, nr. 

41738/10, Paposhvili v. België, par. 140). 

 

De beleidsmarge van verdragsluitende staten wordt overschreden wanneer zij geen billijke afweging 

maken tussen het algemeen belang, enerzijds, en het belang van het individu, anderzijds. Of het nu een 

negatieve verplichting of een positieve verplichting betreft, in beide gevallen dienen de genomen 

maatregelen gerechtvaardigd en proportioneel te zijn. Dit vereist een correcte belangenafweging waarbij 

rekening wordt gehouden met de concrete omstandigheden die de individuele zaak kenmerken.  Zo stelt 

de rechtspraak van het EHRM dat er onder meer rekening moet worden gehouden met de aard en ernst 

van de gepleegde strafbare feiten, de tijdsduur van het verblijf in het gastland, de tijdsduur die is 

verstreken sinds het strafbare feit is gepleegd en het gedrag van verzoeker sindsdien, de gezinssituatie 

van verzoeker, de omvang van de band met het land van herkomst, de mate waarin de gezinsbanden 

worden verbroken bij terugkeer naar het land van herkomst, het bestaan onoverkomelijke hinderpalen 

die verhinderen dat het gezinsleven elders normaal kan worden uitgebouwd, de vraag of het 

gezinsleven werd ontwikkeld tijdens een periode dat de betrokken personen wisten dat gezien de 

verblijfsstatus van één van hen, het onmiddellijk duidelijk was dat het voortzetten van het gezinsleven op 

het grondgebied van de Verdragsluitende staat een precair karakter zou kennen. Indien zulke situatie 

zich voordoet dan zal enkel in uitzonderlijke omstandigheden een schending van artikel 8 van het EVRM 

worden vastgesteld (EHRM 17 april 2014, nr. 41738/10, Paposhvili v. België, par. 142; EHRM 28 juni 

2011, nr. 55597/09, Nuñez v. Noorwegen, par. 70). 

 

2.9. Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het 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 5 februari 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 zij kennis heeft of zou 

moeten hebben. De algemene stelling, die de verwerende partij aanhangt, dat een rechtmatige 

toepassing van de vreemdelingenwet geen schending van artikel 8 van het EVRM kan uitmaken, 

volstaat niet en kan niet worden bijgetreden (RvS 26 mei 2009, nr. 193.522). De toepassing van de 

vreemdelingenwet moet aan de voorwaarden van artikel 8 van het EVRM worden getoetst. Er rust 

bijgevolg een onderzoeksplicht bij Verdragsluitende Staten: bij het nemen van een verblijfs- en/of 

verwijderingsbeslissing dienen steeds nauwgezet de individuele en concrete omstandigheden van een 



  

 

RvV X - Pagina 13 van 14 

bepaald geval te worden onderzocht in het kader van een billijke belangenafweging conform artikel 8 

van het EVRM (EHRM 11 februari 2010, nr. 31465/08, Raza v. Bulgarije, par. 54). 

 

2.10. Uit de bestreden beslissing blijkt dat het verblijfsrecht wordt geweigerd omwille van het persoonlijk 

gedrag van verzoeker waardoor zijn verblijf ongewenst is om redenen van openbare orde of nationale 

veiligheid. Vervolgens stelt de gemachtigde dat in het licht daarvan in het kader van artikel 8 van het 

EVRM een belangenafweging dient te geschieden. Hij wijst er op dat uit de aard, de ernst en de 

recentheid in tijd van de feiten blijkt dat het persoonlijk gedrag van verzoeker een actuele, werkelijke en 

voldoende ernstige bedreiging vormt voor het fundamenteel belang van de samenleving. Tenslotte stelt 

de gemachtigde in de bestreden beslissing dat het familiale en persoonlijk belang van verzoeker hier 

dan ook ondergeschikt is aan de vrijwaring van de openbare orde, waarbij hij verwijst naar een arrest 

van de Raad met betrekking tot artikel 8, tweede lid van het EVRM: “De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen stelt immers in het arrest 49.830 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.” 

 

Dat de bestreden beslissing een wettelijke basis kent en een legitiem doel nastreeft, wordt niet betwist. 

Dat er rekening wordt gehouden met de aard en ernst van de strafrechtelijke inbreuken, evenmin. De 

gemachtigde gaat evenwel geheel voorbij aan het gegeven dat er, aan de hand van de criteria die het 

EHRM in zijn rechtspraak aangeeft, een correcte en concrete billijke afweging moet worden gemaakt 

tussen de individuele en concrete omstandigheden van de verzoeker, enerzijds, en het algemeen 

belang, anderzijds. Uit de bestreden beslissing blijkt een concrete afweging van het algemeen belang 

van de Belgische staat. Daarentegen kan noch uit de bestreden beslissing noch uit het administratief 

dossier worden afgeleid dat er voor verzoeker eveneens een concrete afweging van zijn individuele 

belangen en omstandigheden, zoals vereist door artikel 8 van het EVRM, heeft plaats gehad. Daarbij 

moet worden opgemerkt dat verzoeker in het verzoekschrift zijn concrete en individuele omstandig-

heden nader uiteenzet en dat het administratief dossier eveneens concrete elementen bevat over 

omstandigheden van verzoeker en de gezinsrelatie tussen verzoeker en zijn Belgische partner. Het 

betoog van verwerende partij dat rekening werd gehouden met de ‘concrete leefomstandigheden’ van 

verzoeker mist feitelijke grond. De gemachtigde beperkte zich tot een zeer algemene stelling (‘het 

familiale en persoonlijke belang van verzoeker is hier dan ook ondergeschikt’) die overigens enkel is 

gesteund op een zeer selectieve lezing van een arrest van de Raad. Uit dit arrest blijkt immers dat in de 

betrokken zaak ook de proportionaliteit van de maatregel in concreto, d.i. rekening houdend met de 

individuele omstandigheden, werd onderzocht 

 

De zeer algemene en vage stelling dat het familiale en persoonlijke belang van verzoeker hier dan ook 

ondergeschikt is waarbij enkel wordt verwezen naar een arrest van de Raad, voldoet geenszins in het 

licht van de concrete belangenafweging die onder artikel 8 EVRM wordt vereist. Gezien de vastgestelde 

eenzijdigheid, is van een concrete en dus correcte billijke belangenafweging in deze zaak geen sprake.  

Verzoeker kan worden gevolgd waar hij stelt dat er een loutere formalistische proportionaliteitstoets 

werd gevoerd. Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt aangetoond.  

 

De verwerende partij betoogt in haar nota dat verzoeker niet aantoont dat hij zijn gezinsleven niet elders 

kan leiden en dat zijn Belgische partner minstens op de hoogte was van de volgehouden illegale 

verblijfstoestand maar dit betoog komt neer op een a posteriori motivering die het gebrek aan een 

concrete en geïndividualiseerde belangenafweging zoals vereist door artikel 8 van het EVRM niet kan 

rechtzetten (cf. RvS 28 oktober 2008, nr. 187.420). Verwerende partij stelt verder dat verzoeker niet 

aantoont dat hij zich voor de duur van de tijdelijke verwijdering niet zou kunnen laten vergezellen door 

zijn partner, maar ook hier neemt de gemachtigde toevlucht tot een a posteriori motivering. De 

verwerende partij stelt in haar nota tenslotte dat het slechts een tijdelijke verwijdering betreft waarbij 

verzoeker kan terugkeren indien hij de noodzakelijke formaliteiten vervult en in het bezit is van de 

vereiste binnenkomstdocument, maar gaat hierbij geheel voorbij aan het gegeven dat de bestreden 

beslissing werd genomen om redenen van openbare orde en nationale veiligheid, en niet omwille van 

het ontbreken van de vereiste binnenkomstdocumenten.  

 

Het enige middel is in de besproken mate gegrond en leidt tot de vernietiging van de beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden. Aangezien de eventuele gegrondheid van de andere 

onderdelen van het middel niet tot een ruimere vernietiging kan leiden, dienen deze niet meer te worden 

onderzocht (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 
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Het gegeven dat de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden dient te worden 

vernietigd, leidt in voorliggende zaak tot de bijkomende conclusie dat ook de beslissing tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten, die verzoeker op 5 maart 2014 werd betekend, niet 

rechtsgeldig werd genomen. De gemachtigde kan in casu immers geen bevel om het grondgebied te 

verlaten betekenen aan verzoeker zonder eerst op een zorgvuldige wijze te hebben nagegaan of zijn 

aanspraak op een recht op verblijf van meer dan drie maanden al dan niet kan worden ingewilligd 

 

3. Kosten 

 

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

partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 11 december 2013 tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20), wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien juli tweeduizend veertien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


