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 nr. 135 118 van 16 december 2014 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Minister van Justitie, belast met Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Surinaamse nationaliteit te zijn, op 22 september 2014 

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

Minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20) 

van 8 september 2014. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 29 september 2014 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 31 oktober 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

28 november 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. JACOBS, die loco advocaat Mr. P. JANSSENS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat DEMUYNCK, 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.  De verzoeker, van Surinaamse nationaliteit, heeft blijkens het administratief het 

Schengengrondgebied betreden op 28 juni 2012.  

1.2. Op 29 november 2013 wordt de verzoeker door de correctionele rechtbank van Antwerpen 

veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar met uitstel voor 3 jaar behalve 2 jaar en een 

geldboete van 2000 euro wegens “verdovende middelen : bezit zonder vergunning : handel : invoer 
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: vervaardiging zonder vergunning een daad van deelneming zijnde aan de hoofd- of bijkomende 

bedrijvigheid van een vereniging” 

 

1.3. De verzoeker dient op 10 maart 2014 een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Europese Unie (bijlage 19ter), in de hoedanigheid van partner in het kader van 

een wettelijk geregistreerd partnerschap. 

 

1.4. Op 8 september 2014 neemt de gemachtigde van de Minister van Justitie, belast met 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, die op 10 september 2014 ter kennis wordt 

gebracht aan de verzoeker.  

 

De motieven van deze beslissing luiden 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 10.03.2014 werd 

ingediend door: 

Naam: A. (…)  

Voornamen: O. L. (…)  

Nationaliteit: Suriname  

Geboortedatum: (…)  

Geboorteplaats: (…) 

Identificatienummer in het Rijksregister: 81.07.27 639-10 Verblijvende te: (…) 

om de volgende reden geweigerd: 

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. 

Het verblijfsrecht dient geweigerd te worden aan betrokkene op basis van artikel 43 van de wet van 

15.12.1980 dat stelt dat het verblijf geweigerd kan worden om redenen van openbare orde of nationale 

veiligheid; 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 29.11.2013 veroordeeld door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen, tot een 

gevangenis- straf van 5 jaar met uitstel voor 3 jaar behalve 2 jaar en een geldboete van €2.000 (x6 

=€12.000) wegens verdovende middelen: bezit zonder vergunning: handel: invoer: vervaardiging zonder 

vergunning en daad van deelneming zijnde aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een 

vereniging. 

Uit de aard en de ernst van de feiten blijkt dat het persoonlijk gedrag van betrokkene 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 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. 

Gezien de duidelijke bepalingen van artikel 43 van de wet van 15.12.1980, wordt het recht op verblijf 

van meer dan drie maanden geweigerd aan betrokkene. 

De voorwaarden voorzien in artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 werden niet nagekeken. Deze 

beslissing belet Dienst Vreemdelingenzaken dus niet om bij de indiening van een nieuwe 

verblijfsaanvraag deze voorwaarden na te gaan of over te gaan tot een onderzoek of analyse die zij 

nodig acht. 

Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene. Het Al van betrokkene dient te worden 

ingetrokken. 

Gelet op het feit dat het verblijf van meer dan drie maanden aan betrokkene werd geweigerd en dat uit 

het onderzoek van het administratief dossier blijkt dat hij geen aanspraak kan maken op enige 

verblijfsrecht op basis van een andere rechtsgrond, levert de gemachtigde van de Minister een bevel om 

het grondgebied te verlaten af krachtens art. 52, § 4, vijfde lid van het KB van 8 oktober 1981.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 
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2.1. In een eerste en enig middel voert de verzoeker de schending aan van de artikelen 40bis 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) en van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“1. Algemeen juridisch kader  

 

Krachtens artikel 62 van de Vreemdelingenwet dienen alle administratieve beslissingen, genomen in 

toepassing van deze wet, gemotiveerd te worden. Die motiveringsplicht omvat de verschillende 

verwijderingsmaatregelen, waaronder het bevel om het grondgebied te verlaten.  

Met de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen werd die 

motivering aangevuld met substantiële componenten. Bestuurshandelingen moeten overeenkomstig 

deze wet afdoende gemotiveerd zijn en dienen de juridische en feitelijke overwegingen te vermelden die 

aan de beslissing ten grondslag liggen. 

Een afdoende motivering houdt in dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te 

kunnen dragen. De motivering moet m.a.w. draagkrachtig zijn. De aangevoerde motieven moeten 

pertinent zijn en de beslissing verantwoorden. Dit wil zeggen dat ze duidelijk en concreet de redenen 

moet weergeven die haar kunnen verantwoorden. De motivering moet ook volledig zijn, wat betekent dat 

zij een voldoende grondslag voor alle onderdelen van de beslissing behoort te zijn. 

 

2. Toetsing van de bestreden beslissing aan de materiële en formele motiveringsplicht  

 

De motivering is niet afdoende, zoals vereist door de Wet Motivering Bestuurshandelingen.  

Dat de staatssecretaris stelt dat verzoeker niet voldoet aan de vereiste voorwaarden van het recht op 

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

kan genieten.  

Verzoeker stelt dat hij volledig aan art.40bis van de Wet van 15 december 1980 voldoet.  

De Staatssecretaris stelt dat verzoeker het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod. Art 40bis stelt 

evenwel niets over een inreisverbod, zodat bezwaarlijk kan gesteld worden dat de vereiste voorwaarde 

van art40bis niet voldaan wordt.  

Conform de brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken aan 

Kruispunt M-I geldt dat een aanvraag tot vestiging een impliciete aanvraag tot opheffing van het 

inreisverbod inhoudt. De Staatssecretaris had derhalve overeenkomstig haar praktijk, waarbij zij zelf 

stelt dat een aanvraag tot gezinshereniging ingediend in België, de Dienst Vreemdelingenzaken die 

aanvraag de aanvraag als een impliciete aanvraag tot opheffing van het inreisverbod beschouwt en 

waarbij de Dienst Vreemdelingenzaken stelt dat een aparte aanvraag tot opheffing dan niet nodig is, 

moeten antwoorden op deze impliciete aanvraag tot opheffing van het inreisverbod. Minstens volgt de 

Dienst Vreemdelingenzaken door te stellen dat verzoeker niet aan de vereiste voorwaarden voldoet, een 

voorwaarde toe aan art 40bis van de Wet van 15 december 1980.  

Bijgevolg zijn artikel 2 en 3 van de Wet Motivering Bestuurshandelingen, artikel 40bis en 62 van de 

Vreemdelingenwet geschonden.  

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

2.2. 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 de verzoeker er kennis van heeft 

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

beroepsmogelijkheden waarover hij 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 verzoeker de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert en 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 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. 
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De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de 

aangevoerde schending van artikel 43 van de vreemdelingenwet, gelet op het feit dat de bestreden 

beslissing werd genomen in toepassing van dat artikel. 

 

2.3. Artikel 43 van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“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.” 

 

2.4. Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoeker op 29 november 2013 door de correctionele 

rechtbank van Antwerpen werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar met uitstel voor 3 jaar 

behalve 2 jaar en een geldboete van 2000 euro wegens “verdovende middelen : bezit zonder 

vergunning : handel : invoer : vervaardiging zonder vergunning een daad van deelneming zijnde aan de 

hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging”. De gemachtigde motiveert dat uit de aard en de 

ernst van deze feiten blijkt dat het persoonlijk gedrag van de verzoeker een actuele, werkelijke en 

voldoende ernstige bedreiging vormt voor het fundamenteel belang van de samenleving en dat het 

familiale en persoonlijke belang van de verzoeker in casu dan ook ondergeschikt is aan de vrijwaring 

van de openbare orde, waarbij verwezen wordt naar een arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. 

 

De Raad stelt vast dat de verzoeker voormelde motieven niet betwist of weerlegt in zijn verzoekschrift – 

de verzoeker laat voormelde motivering geheel onbesproken in zijn verzoekschrift – waardoor deze als 

onbetwist worden beschouwd en worden gehandhaafd.  

 

2.5. De verzoeker haalt aan dat hij volledig voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 40bis van de 

vreemdelingenwet en dat artikel 40bis niets stelt over een inreisverbod, waarvan hij het voorwerp 

uitmaakt, zodat bezwaarlijk kan worden gesteld dat niet aan de vereiste voorwaarden zoals opgelegd 

door voormeld artikel zou zijn voldaan. Verzoeker betoogt verder dat zijn aanvraag diende te worden 

beschouwd als een impliciete vraag tot opheffing van het inreisverbod en dat de gemachtigde had 

moeten antwoorden op deze impliciete vraag tot opheffing. Minstens heeft de gemachtigde, door te 

stellen dat hij niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40bis van de vreemdelingenwet voldoet, een 

voorwaarde toegevoegd aan dit artikel.  

 

De Raad stelt vast dat de verzoeker in essentie aanvoert dat de gemachtigde niet kon verwijzen naar 

het opgelegde inreisverbod om te besluiten dat hij niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 40bis 

van de vreemdelingenwet. 

 

De Raad merkt vooreerst op dat uit de bestreden beslissing niet blijkt dat verzoekers aanvraag voor een 

verblijfskaart werd geweigerd omwille van een opgelegd inreisverbod. Bovendien blijkt uit de stukken 

van het administratief dossier geenszins dat verzoeker een inreisverbod werd opgelegd.  

 

De bestreden beslissing is duidelijk gesteund op artikel 43 van de vreemdelingenwet en stelt dat aan 

verzoeker een verblijfsrecht wordt geweigerd omdat zijn persoonlijk gedrag ongewenst is om redenen 

van openbare orde of nationale veiligheid. Om die reden werden de voorwaarden zoals voorzien in 

artikelen 40bis juncto 40ter niet nagekeken. Verzoeker betwist of weerlegt op geen enkele wijze de 

concrete motieven van de bestreden beslissing. Hij toont niet aan dat de gemachtigde op onzorgvuldige 
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of kennelijk onredelijke wijze heeft beslist om het verblijf te weigeren om redenen van openbare orde of 

nationale veiligheid.  

 

Het voorgaande in acht genomen, besluit de Raad dat het door de verzoeker aangehaalde betoog, 

aangezien hem geen inreisverbod werd opgelegd en de bestreden beslissing duidelijk gesteund is op 

artikel 43 van de vreemdelingenwet, feitelijke grondslag mist. 

 

Aldus wordt geen miskenning van de materiële motiveringsplicht noch van artikel 40bis van de 

vreemdelingenwet in hoofde van de verwerende partij aangetoond. 

 

Het eerste en enig middel is niet gegrond en kan niet tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

leiden. 

 

3. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien december tweeduizend veertien 

door: 

 

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

 

mevr. C. FRANSEN, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. FRANSEN M. MAES 

 


