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 nr. 149 376 van 9 juli 2015 

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 VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn, op 7 oktober 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 

van 29 augustus 2014 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 29 oktober 2014 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien arrest nr. 145 255 van 11 mei 2015 waarbij de debatten worden heropend en de terechtzitting 

wordt bepaald op 25 juni 2015. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. FILIPOVICH, loco advocaat P. VANDEMEULEBROUCKE, 

die verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, loco advocaat E. MATTERNE, 

die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak  

 

1.1. Op 18 maart 2014 dient verzoekster, een 69-jarige dame die in België geboren is en vroeger de 

Belgische nationaliteit had,  een aanvraag in tot het verkrijgen van een verblijfskaart als beschikker van 

voldoende bestaansmiddelen. 

 

1.2. Op 29 augustus 2014 treft de verwerende partij een beslissing tot weigering van verblijf met bevel 

om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 
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De bijlage 20 vormt de bestreden beslissing. Zij is gemotiveerd als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 51, § 2, tweede 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 voor een verklaring van inschrijving die op 18/03/2014 werd ingediend door: (...) 

om de volgende reden geweigerd : 

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

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

veiligheid: 

Uit het dossier blijkt dat betrokkene door de jaren heen zich heeft laten verleiden om feiten van 

openbare orde te plegen. Er zijn feiten bij die meerdere jaren teruggaan, maar ook recentere 

veroordelingen (zie informatie in het dossier). Zo werd zij onder meer op 17/05/1986 veroordeeld door 

de Rechtbank van 's- Hertogenbosch wegens vervalsing van een openbaar of administratief document 

door een particulier. Op 15/03/1994 werd zij door het Hof van Beroep in Gent veroordeeld wegens het 

bezit, aanschaffing en aankoop zonder vergunning van verdovende middelen. Hiervoor kreeg zij een 

geldboete van 600 belgische frank of een vervangende gevangenisstraf van 1 maand. Op 13/03/2006 

werd zij veroordeeld te Middelburg wegens strafbare feiten in verband met drugs, diefstal, opzettelijk 

vernielen of beschadigen van goederen die toebehoren aan een ander. Hiervoor kreeg zij 

gemeenschapsdienst of - werk van 200 uren en een geldboete. Op 13/08/2008 werd voornoemde 

opnieuw veroordeeld door de Rechtbank van Rotterdam wegens strafbare feiten in verband met drugs. 

Hiervoor kreeg zij een gevangenisstraf van 12 maanden met 2 jaar probatie en gemeenschapsdienst 

van 240 uren. Op 12/10/2010 werd zij veroordeeld door Hof van beroep te Gent wegens oplichting. 

Hiervoor werd zij veroordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf en een geldboete. De recentere 

veroordelingen bewijzen dat betrokkene een neiging heeft tot recidive voor enerzijds drugsgerelateerde 

feiten en anderzijds feiten van oplichting waardoor er dient besloten te worden dat betrokkene wel 

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

samenleving vormt. De feiten worden ook steeds zwaarder getuige de laatste veroordelingen. 

Betrokkene is weliswaar geboren als Belgische en geboren in België, zij heeft echter de Nederlandse 

nationaliteit in 1975 aangenomen, afwisselend ook in België en Nederland gewoond en werkt thans in 

Nederland. Betrokkene is ook alleenstaande in België. Gezien betrokkene haar hoofdbelangen in 

Nederland heeft is het wel degelijk evenredig betrokkene ook wegens feiten van openbare orde en het 

gevaar dat zij vormt voor de Belgische samenleving, het verblijfsrecht te weigeren. Hierbij werd wel 

degelijk rekening gehouden met het persoonlijk gedrag van betrokkene en haar persoonlijke situatie 

overeenkomstig artikel 43 van de wet van 15/12/1980. 

Nergens uit het dossier blijkt dat betrokkene houder is van het verblijfsrecht op basis van een andere 

rechtsgrond, noch dat zij het verblijfsrecht heeft aangevraagd op basis van een andere rechtsgrond. 

Vandaar dat overeenkomstig art. 51 ,§2, tweede lid (KB 08.10.1981) een bevel om het grondgebied te 

verlaten van toepassing is. Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te 

verlaten binnen 30 dagen.”       

 

2. Over de gegrondheid 

 

2.1. In een eerste middel werpt verzoekster de schending op 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). 

 

Verzoekster betoogt als volgt: 

 

“6.   

Artikel 43 Wet van 15 december 1980 luidt als volgt:  

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

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

zulks binnen de hierna vermelde perken :  

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

aangevoerd; (eigen onderlijning)  

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.”  

  

Bovenvermelde bepaling stelt uitdrukkelijk dat een strafrechtelijke veroordeling geen reden kan vormen 

om het verblijf van een Unieburger te weigeren. Het verblijf kan enkel worden geweigerd indien het 

gedrag van de Unieburger een bedreiging vormt die actueel is, werkelijk is én voldoende ernstig is.  

  

Verzoekster stelt vast dat haar gedrag aan geen van deze drie vereisten voldoet.  

  

7.   

Verzoeker werd in 2010 veroordeeld voor feiten die eveneens dateren van 2007. Het staat bijgevolg 

vast dat  dit vonnis geenszins een duiding kan geven over het actuele gedrag van verzoekster.   

 

In de bestreden beslissing wordt tevens verwezen naar veroordelingen in 1986 en 1994 hetgeen 

bezwaarlijk een actueel gevaar aantoont. 

 

Verzoekster is thans 69 jaar en is nog steeds zaakvoerder van haar bedrijf SEA COOPERATION B.V. 

en heeft een vast verblijf te […]. Zij is weduwe en het was om reden van haar echtgenoot zaliger die de 

Nederlandse nationaliteit had, dat zij in 1975 deze nationaliteit heeft aangenomen. 

Bovenstaande gegevens kunnen een beeld geven van het actuele gedrag van verzoekster. Hieruit blijkt 

geenszins op afdoende wijze dat zij een actueel gevaar zou vormen voor de openbare orde of nationale 

veiligheid. 

  

8.   

Wat de derde vereiste betreft, een voldoende ernstige bedreiging, wenst verzoekster nogmaals te 

verwijzen naar zijn hierboven beschreven gedrag.  

In ondergeschikte orde kan verzoekster aantonen vast werk te hebben met een degelijk inkomen en een 

vast verblijf te hebben. 

Gelet op deze elementen, is het voor verzoekster een raadsel hoe haar gedrag een voldoende ernstige 

bedreiging kan vormen voor de samenleving.   

Bijgevolg werd ook met betrekking tot deze vereiste artikel 43 Wet 15 december 1980 geschonden.  

 

9.   

Gelet op bovenstaande, kan verzoeker eveneens besluiten dat zijn recht op vrij verkeer en zijn rechten 

als burger van de Europese Unie werden geschonden.  

  

2.2. In een derde middel werpt verzoekster de schending op van de materiële motiveringsplicht. 

 

Verzoekster betoogt als volgt: 

 

14.   

Verwerende partij stelt in haar weigeringsbeslissing als volgt:  

“[D]e aanvraag voor een verklaring van inschrijving […][wordt]om de volgende reden geweigerd:  

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

Ui het dossier blijkt dat betrokkene door de jaren heen zich heeft laten verleiden om feiten van openbare 

orde te plegen…(opsomming veroordelingen)…De recentere veroordelingen bewijzen dat betrokkene 

een neiging heeft tot recidive voor enerzijds drugsgerelateerde feiten en anderzijds feiten van oplichting 
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waardoor er dient besloten te worden dat betrokkene wel degelijk een actuele, werkelijke en voldoende 

ernstige bedreiging voor het fundamenteel belang van de samenleving vormt”. 

  

15.   

Gelet op bovenstaande blijkt dat verwerende partij, teneinde de weigering van verblijf om redenen van 

openbare orde of nationale veiligheid te motiveren, verwijst naar het persoonlijk gedrag van betrokkene. 

Dit persoonlijk gedrag waarnaar wordt verwezen houdt verschillende veroordelingen uit het verleden in, 

waarvan twee 20 jaar en 28 jaar geleden. 

Verder hanteert verwerende partij een standaardmotivering teneinde aan te tonen dat deze voorgaande 

veroordeling tot op heden nog steeds een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging uitmaakt 

voor de samenleving.  

  

16.   

Door middel van bovenstaande motivering kan verwerende partij geenszins voldoen aan de materiële 

motiveringsplicht.  

In dit verband wenst verzoekster vooreerst te verwijzen naar de volgden rechtspraak van het Hof van 

Justitie.  

  

In een arrest van 29 april 2004 stelt het Hof van Justitie als volgt:  

“67. […] 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. (eigen 

onderlijning)  

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, 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.” 

(eigen onderlijning)  

  

In een arrest van 7 juni 2007 stelde dit Hof dan weer als volgt:  

“41. Volgens artikel 3, lid 1 van richtlijn 64/221 moeten maatregelen van openbare orde of openbare 

veiligheid uitsluitend op het persoonlijk gedrag van de betrokkenen berusten. Luidens lid 2 van dit artikel 

vormt het bestaan van een strafrechtelijke veroordeling op zichzelf geen motivering van deze 

maatregelen. Het bestaan van een strafrechtelijke veroordeling doet bijgevolg slechts ter zake voor 

zover uit de omstandigheden die tot deze veroordeling hebben geleid, blijkt dat er sprake is van 

persoonlijk gedrag dat een actuele bedreiging van de openbare orde vormt.”(eigen onderlijning)  

  

Voor wat betreft de invulling van de begrippen openbare orde en openbare veiligheid herinnert het Hof 

van Justitie in een arrest van 10 juli 2008 aan het volgende:  

“23. In dit verband heeft het Hof steeds benadrukt dat de lidstaten weliswaar in hoofdzaak vrij blijven om 

de eisen van openbare orde en openbare veiligheid af te stemmen op hun nationale behoeften, die per 

lidstaat en per tijdsgewricht kunnen verschillen, maar dat de eisen in communautair verband, met name 

omdat het een afwijking van het grondbeginsel van het vrije verkeer van personen betreft, restrictief 

moeten worden opgevat, zodat hun inhoud niet eenzijdig door de lidstaten kan worden bepaald zonder 

controle door de instellingen van de Gemeenschap.  

Daarbij is in rechtspraak gepreciseerd dat het begrip openbare orde hoe dan ook, afgezien van de 

verstoring van de maatschappelijke orde die bij elke wetsovertreding plaatsvindt, veronderstelt dat er 

sprake is van  een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging, die een fundamenteel belang 

van de samenleving aantast.  

24. Deze afbakening van de door de lidstaat in te roepen afwijking van dit grondbeginsel brengt met 

name mee […] dat de maatregelen die worden genomen om redenen van openbare orde of openbare 

veiligheid, willen zijn gerechtvaardigd zijn, uitsluiten gebaseerd dienen te zijn op het gedrag van de 

betrokkene. Rechtvaardigingsgronden die niet rechtstreeks verband houden met het betrokken 

individuele geval of die zijn ingegeven door overwegingen van algemene preventie kunnen niet worden 

aanvaard.”  

  

Eveneens stelt het Hof in een arrest van 22 mei 2012 als volgt:  

“30. Artikel 27, lid 2, tweede alinea van richtlijn 2004/38 stelt immers als voorwaarde voor een 

verweideringsmaatregel dat het gedrag van de betrokken persoon een reële en actuele bedreiging voor 
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een fundamenteel belang van de samenleving of van het betrokken gastland vormt. In de regel vereist 

deze vaststelling dat de betrokken persoon een neiging vertoont om dit gedrag in de toekomst voort te 

zetten.” (eigen  onderlijning)  

  

17.   

Gelet op voormelde rechtspraak dient vastgesteld te worden dat de beslissing tot weigering van het 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten, welke als schending van 

de openbare orde door het persoonlijk gedrag van verzoeker enkel en alleen wijst naar de correctionele 

veroordeling van verzoeker, niet afdoende gemotiveerd is.  Een maatregel van openbare orde of van 

nationale veiligheid mag immers enkel gegrond zijn op het persoonlijk en het huidig gedrag van de 

betrokkene.  

  

Verzoekster stelt vast dat verwerende partij in de bestreden beslissing in concreto enkel en alleen 

verwijst naar de voorgaande veroordelingeng lastens verzoeker. Voor het overige hanteert verweerder 

uitsluitend standaardformuleringen.  

Verwerende partij verwijst in de bestreden beslissing bijvoorbeeld naar “de recentere veroordelingen die 

bewijzen dat betrokkene een neiging tot recidive heeft”, de “actuele, werkelijke en voldoende ernstige 

bedreiging voor het fundamentele belang van de samenleving” en het feit dat “rekening [werd] gehouden 

met het persoonlijk gedrag van betrokkene.”  

Op geen enkele wijze wordt echter enige motivering opgenomen die bovenstaande standaardformules 

in concreto kunnen verduidelijken.  

Verzoekster stelt zich terecht de vraag naar welk “persoonlijk gedrag” verwerende partij hier verwijst, 

welke “bedreiging” verzoekster op heden dan precies vormt voor de samenleving.  

  

Verwerende partij beperkt zich tot het overnemen van standaardargumentatie die niets in concreto tot 

de zaak bijbrengt. Het betreffen “[r]echtvaardigingsgronden die niet rechtstreeks verband houden met 

het betrokken individuele geval.” Deze kunnen bijgevolg niet volstaan als motivering. Er wordt hier 

duidelijk afbreuk gedaan aan de feitelijke gebeurtenissen en objectieve gegevens van dit dossier.   

De algemene bewoording die verwerende partij hanteert in de bestreden beslissing kan geenszins stand 

houden daar het slechts een algemene ponering betreft die op geen enkele wijze geconcretiseerd werd.   

Ook de overweging in de bestreden beslissing dat “betrokkenen een actuele, werkelijke en voldoende 

ernstige bedreiging [vormt] voor het fundamenteel belang van de samenleving”, mist feitelijke grondslag 

wanneer verwerende partij pas vier jaar na de veroordeling een beslissing tot verwijdering neemt.   

  

Het spreekt voor zich dat het enkele feit dat verzoekster in het verleden meermaals werd veroordeeld 

niet kan worden beschouwd als een reden van openbare orde of nationale veiligheid die als grond tot 

weigering kan gelden, nu aan verzoekster voor het overige geen enkel ander feit kan worden ten laste 

gelegde waaruit zou moeten blijken dat zij een gevaar zou vormen voor de openbare orde of de 

nationale veiligheid. 

 

18.   

De Raad is, met betrekking tot de materiële motiveringsplicht in de uitoefening van zijn werkelijk 

toezicht, bevoegd om na te gaan of de overheid bij de beoordeling van zijn aanvraag is uitgegaan van 

de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk 

tot haar besluit is gekomen. 

 

In casu doet de verwerende partij in se niet meer dan wijzen op de strafrechtelijke veroordelingen 

zonder in conreto te verduidelijken welke omstandigheden aan de veroordeling ten grondslag liggen en 

die wijzen op een persoonlijk gedrag dat een actuele bedreiging vormt voor de openbare orde. 

Verwerende partij stelt op een algemene wijze dat “[g]elet op het recente karakter en de ernst van de 

feiten, wel degelijk [dient] te worden vastgesteld dat betrokkene een actuele, werkelijke en voldoende 

ernstige bedreiging [vormt] voor het fundamenteel belang van de samenleving.”, doch verduidelijkt niet 

over welke aard van feiten het gaat of in welk opzicht ze ernstig zijn.  

Evenmin verduidelijkt de verwerende partij in haar beslissing dat er elementen zijn die er op wijzen dat  

verzoekster de neiging de neiging tot recidive vertoont. 

Een beslissing die niet steunt op deugdelijke feitenvinding kan vanzelfsprekend onmogelijk deugdelijk 

gemotiveerd zijn.  

19.   

Uit de bestreden beslissing blijkt geenszins of het gedrag van verzoekster een actuele, werkelijke en 

voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormt.  
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Er kan niet op gegronde wijze worden besloten dat verzoekster de openbare orde heeft geschaad, laat 

staan dat er een feit wordt aangehaald dat een toekomstige bedreiging zou ondersteunen.  

Gelet op bovenstaande kan verzoekster niet anders dan besluiten dat de motiveringsverplichting werd 

geschonden.  

 

2.3. In een vierde middel werpt verzoekster de schending op van de zorgvuldigheidsverplichting 

 

Verzoekster betoogt als volgt: 

 

“20.   

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het bestuur de verplichting op om haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding.   

In casu heeft verwerende partij geen enkel onderzoek gevoerd naar het persoonlijke en actuele gedrag 

van verzoekster en heeft zich enkel gebaseerd op zijn strafrechtelijke veroordelingen uit het verleden.  

  

Zoals reeds eerder aangehaald, kan het enkele feit dat verzoekster veroordelingen heeft opgelopen niet 

worden beschouwd als een reden tot weigering van verblijf. Verder stelt verzoekster vast dat in de 

bestreden beslissing geen enkel ander feit wordt aangehaald dat verzoekster ten laste wordt gelegd 

waaruit zou blijken dat zij een gevaar vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid. Er werd 

nooit onderzocht of gemotiveerd op welke wijze zij een “actuele bedreiging” vormt voor de openbare 

orde.  

  

21.   

Volledigheidshalve merkt verzoekster op dat een maatregel van verwijdering niet mag gesteund zijn op 

redenen van algemene preventie
.. 

Een strafrechtelijke veroordeling mag slechts in aanmerking komen 

indien er een onmiddellijk gevaar bestaat en indien er reden voorhanden zijn om te vrezen dat 

betrokkene, in acht genomen de vorige feiten, nieuwe misdrijven zal plegen.   

Niets van dit alles werd door verwerende partij onderzocht, noch aangehaald in de bestreden beslissing.  

Gelet op voorgaande heeft verwerende partij de zorgvuldigheidsverplichting geschonden.  

 

2.4. De Raad behandelt de bovenvermelde middelen tezamen. Verwerende partij behandelt in haar nota 

het eerste, derde, vierde en vijfde middel tezamen zodat ze minstens de samenhang tussen de drie 

aangehaalde middelen erkent.  

 

2.5. Kernpunten van verzoeksters betoog is dat het verblijf op grond van artikel 43 van de Vreemde-

lingenwet een Unieburger enkel kan worden geweigerd indien diens gedrag een bedreiging vormt die 

actueel, werkelijk en voldoende ernstig is. Volgens verzoekster voldoet haar gedrag aan geen van deze 

drie vereisten. Verzoekster verwijst naar rechtspraak van het Hof van Justitie voor wat betreft de 

invulling van de begrippen openbare orde en openbare veiligheid. Ze benadrukt dat een maatregel van 

openbare orde of van nationale veiligheid enkel gegrond mag zijn op het persoonlijk en huidig gedrag 

van de Unieburger en dat het niet volstaat te verwijzen naar correctionele veroordelingen. Ze wijst erop 

dat de bestreden beslissing getroffen wordt vier jaar na een veroordeling. Verzoekster is van oordeel dat 

het feit dat ze meermaals werd veroordeeld niet kan worden beschouwd als een reden van openbare 

orde of nationale veiligheid die als grond tot weigering kan gelden, nu haar voor het overige geen enkel 

ander feit kan worden ten laste gelegd waaruit zou moeten blijken dat zij een gevaar zou vormen voor 

de openbare orde of de nationale veiligheid. Verzoekster benadrukt dat de verwerende partij in haar 

beslissing niet de elementen verduidelijkt die erop wijzen dat zij de neiging tot recidive vertoont. Ten 

slotte wijst verzoekster erop dat verwerende partij geen enkel onderzoek heeft gedaan naar haar 

persoonlijk en actueel gedrag en of ze nog een actuele bedreiging vormt voor de openbare orde.        

 

2.6. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 

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 juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

Wat betreft de aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht betreft moet erop worden gewezen 

dat dit beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 

154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411).  
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2.7. Artikel 43 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

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

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

zulks binnen de hierna vermelde perken: 

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. 

 

Indien de minister of zijn gemachtigde overweegt om, om redenen van openbare orde, van nationale 

veiligheid of van volksgezondheid een einde te stellen aan het verblijf van een burger van de Unie of 

van een familielid, houdt hij rekening met de duur van het verblijf van de betrokkene in het Rijk, zijn 

leeftijd, zijn gezondheidstoestand, zijn gezinssituatie en economische situatie, zijn maatschappelijke en 

culturele integratie en de intensiteit van zijn banden met zijn land van herkomst.” 

 

2.8. Artikel 43 van de Vreemdelingenwet vormt een omzetting van artikel 27 van de Burgerschaps-

richtlijn (zie  memorie van toelichting bij Wetsontwerp van 11 januari 2007 tot wijziging van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen, Parl.St. Kamer, 2006-2007, doc. nr. 51-2845/001, 40).  

 

Artikel 27 van de Burgerschapsrichtlijn luid als volgt: 

 

“1. Onverminderd het bepaalde in dit hoofdstuk kunnen de lidstaten de vrijheid van verkeer en verblijf 

van burgers van de Unie en hun familieleden, ongeacht hun nationaliteit, beperken om redenen van 

openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid. Deze redenen mogen niet voor economische 

doeleinden worden aangevoerd. 

 

2. De om redenen van openbare orde of openbare veiligheid genomen maatregelen moeten in 

overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel en uitsluitend gebaseerd zijn op het gedrag van 

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

Het gedrag 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. Om te beoordelen of de betrokkene een gevaar vormt voor de openbare orde of de openbare 

veiligheid kan het gastland, wanneer het zulks onontbeerlijk acht, bij de afgifte van de verklaring van 

inschrijving — of, bij ontbreken van een inschrijvingssysteem, uiterlijk drie maanden na de datum van 
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binnenkomst van de betrokkene op zijn grondgebied of na de in artikel 5, lid 5, bedoelde mededeling 

van aanwezigheid op het grondgebied, dan wel bij de afgifte van de verblijfskaart, de lidstaat van 

oorsprong en eventueel andere lidstaten, verzoeken om mededeling van politiële gegevens betreffende 

betrokkene. Deze raadpleging mag geen systematisch karakter dragen. De geraadpleegde lidstaat 

antwoordt binnen twee maanden. 

 

4. De lidstaat die het paspoort of de identiteitskaart heeft afgegeven, laat de houder van dit document 

die om redenen van openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid uit een andere lidstaat is 

verwijderd, zonder formaliteiten weer toe op zijn grondgebied, zelfs indien het document is vervallen of 

de nationaliteit van de houder wordt betwist.” 

 

2.9. Artikel 43 van de Vreemdelingenwet dient dan ook  richtlijnconform te worden uitgelegd. Lidstaten 

zijn ertoe gehouden zijn hun nationale recht conform het Unierecht uit te leggen (zie HvJ 6 november 

2003, C-101/01, Lindqvist, punt 87 ; HvJ 26 juni 2007, C-305/05, Ordre des barreaux francophones et 

germanophone e.a., punt 28). Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie dient de nationale 

rechter bij de toepassing van het nationale recht dit zo veel mogelijk uit te leggen in het licht van de 

bewoordingen en het doel van de betrokken richtlijn teneinde het daarmee beoogde resultaat te 

bereiken en aldus te voldoen aan artikel 288, derde alinea, VWEU. Deze verplichting tot richtlijn-

conforme uitlegging is namelijk inherent aan het systeem van het VWEU, aangezien het de nationale 

rechter in staat stelt binnen het kader van zijn bevoegdheden de volle werking van het recht van de Unie 

te verzekeren bij de beslechting van de bij hem aanhangige geschillen (zie onder meer arresten van 5 

oktober 2004, Pfeiffer e.a., C-397/01-C-403/01, Jurispr. blz. I-8835, punt 114; 23 april 2009, Angelidaki 

e.a., C-378/07–C-380/07, Jurispr. blz. I‑ 3071, punten 197 en 198, en 19 januari 2010, Kücükdeveci, C-

555/07, Jurispr. blz. I-365, punt 48; HvJ 13 november 1990, C-106/89, Marleasing, par. 8). De nationale 

rechter dient tevens, als gevolg van de in artikel 4, lid 3 VEU neergelegde samenwerkingsplicht en het 

loyaliteitsbeginsel, rekening te houden met de uniforme interpretatie die het Hof van Justitie reeds aan 

bepalingen van het Unierecht heeft gegeven. De rechtspraak van het Hof van Justitie vormt overigens, 

naast het primair en secundair Unierecht, eveneens een bron van Unierecht. De uitlegging die het Hof 

krachtens de hem bij artikel 267 VWEU verleende bevoegdheid geeft aan een regel van Unierecht, 

verklaart en preciseert, voor zover dat nodig is, de betekenis en strekking van dat voorschrift zoals het 

sedert het tijdstip van zijn inwerkingtreding moet of had moeten worden verstaan en toegepast (HvJ 13 

januari 2004, C-453/00, Kühne en Heitz, par. 21). 

 

2.10.  De lidstaten blijven vrij om de eisen van openbare orde en openbare veiligheid af te stemmen op 

hun behoeften, die per lidstaat en per tijdsgewricht kunnen verschillen. Wanneer de lidstaten dat doen in 

het kader van de richtlijn, moeten zij die eisen echter restrictief opvatten (HvJ,zaken 36/75, Rutili (punt 

27), 30/77, Bouchereau (punt 33), en C-33/07, Jipa (punt 23)). Volgens vaste rechtspraak van het Hof 

moet het beginsel van vrij verkeer van werknemers immers ruim worden uitgelegd, terwijl de 

uitzonderingen daarop daarentegen in enge zin moeten worden uitgelegd (cf. HvJ, zaken C-482/01 en 

C-493/01, Orfanopoulos en Oliveri en de daarin geciteerde andere arresten van het Hof van Justitie). De  

draagwijdte van het begrip openbare orde kan niet eenzijdig door de lidstaten worden bepaald. Uit de 

rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat het begrip openbare orde “hoe dan ook, naast de 

verstoring van de maatschappelijke orde die bij elke wetsovertreding plaatsvindt, veronderstelt dat er 

sprake is van een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging, die een fundamenteel belang 

van de samenleving aantast (zie met name arrest Jipa, reeds aangehaald, punt 23 en aldaar 

aangehaalde rechtspraak)” (HvJ17 november 2011, zaak C-430/10, arrest Gaydarov, overweging 33).  

 

2.11. Het gedrag van de Unieburger moet in de eerste plaats een bedreiging vormen voor een 

fundamenteel belang van de samenleving. Dit houdt in dat er sprake moet zijn van een gevaar voor 

ernstige verstoringen van de openbare orde of de openbare veiligheid (HvJ 10 juli 2008, C-33/07, arrest 

Jipa, overweging 25). Deze bedreiging moet werkelijk zijn, wat betekent dat een beperking niet 

voldoende verantwoord zal zijn op grond van vermoedens. Voorts moet er sprake zijn van een actuele 

dreiging, wat wil zeggen dat er een dreiging moet zijn op het ogenblik dat de beperkende maatregel 

wordt getroffen of getoetst door de rechterlijke macht (cfr. HvJ, zaken C-482/01 en C-493/01, 

Orfanopoulos en Oliveri (punt 82)). Reeds uitgesproken strafrechtelijke veroordelingen doen slechts ter 

zake voor zover uit de omstandigheden die tot deze veroordeling hebben geleid, het bestaan blijkt van 

een persoonlijk gedrag dat een actuele bedreiging van de openbare orde vormt (HvJ, zaken C-482/01 

en 493/01, Orfanopoulos en Oliveri (punten 82 en 100), en C-50/06, Commissie/Nederland (punten 42-

45)). In het arrest van het Hof van Justitie van 29 april 2004 in de gevoegde zaken C-482/01 en C-

493/01 (Georgios Orfanopoulos e.a.en Raffaele Oliveri) kan gelezen worden: “Een lidstaat kan 

weliswaar het gebruik van verdovende middelen als een zodanig gevaar voor de samenleving 



  

 

RvV X - Pagina 9 van 12 

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).Conform richtsnoeren van de Europese Commissie inzake de toepassing van de 

Burgerschapsrichtlijn moeten de autoriteiten hun besluit op een inschatting van het toekomstige gedrag 

van de betrokkene baseren. Bij deze beoordeling dient bijzonder belang te worden gehecht aan het 

aantal reeds uitgesproken veroordelingen en hun aard, waarbij met name het aantal gepleegde 

strafbare feiten en de ernst ervan in aanmerking moeten worden genomen alsmede de veroorzaakte 

schade. Voorts is het recidivegevaar van doorslaggevend belang, waarbij de vage mogelijkheid van 

recidive niet volstaat (Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

betreffende richtsnoeren voor een betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende 

het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en 

hun familieleden, COM(2009) 313 definitief, 2 juli 2009, p.12). 

 

2.12. Voor wat betreft de vereiste dat het gedrag van de staatsburger een werkelijke, actuele en 

voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormt, zijn alle 

feitelijke en juridische gegevens betreffende de situatie van de betrokkene waardoor kan worden 

verduidelijkt of diens persoonlijke gedragingen een dergelijke bedreiging vormen relevant. In het geval 

een persoon wordt verdacht van het plegen van een naar nationaal recht als misdrijf strafbaar gesteld 

feit of daarvoor strafrechtelijk is veroordeeld, behoren de aard en de ernst van dat feit en het tijdsverloop 

sinds het plegen ervan tot de gegevens die in dat verband relevant zijn (HvJ 11 juni 2015,  zaak C-

554/13, overweging 61). Dit laatste arrest betreft weliswaar de toepassing van het begrip openbare orde 

zoals opgenomen in artikel 7, lid 4 van de Terugkeerrichtlijn, maar het begrip openbare orde kan niet op 

een strengere wijze worden uitgelegd voor een burger van de Unie dan voor een derdelander en het Hof 

maakt zelf de link door in overweging 60 van het aangehaalde arrest te verwijzen naar het boven-

vermelde arrest Gaydarov, dat betrekking heeft op artikel 27 van de Burgerschapsrichtlijn. Het Hof van 

Justitie stelde voorts in een zaak van 22 mei 2012 (C-348/09) in overweging 30: “Artikel 27, lid 2, 

tweede alinea, van richtlijn 2004/38 stelt immers als voorwaarde voor een verwijderingsmaatregel dat 

het gedrag van de betrokken persoon een reële en actuele bedreiging voor een fundamenteel belang 

van de samenleving of van het betrokken gastland vormt. In de regel vereist deze vaststelling dat de 

betrokken persoon een neiging vertoont om dit gedrag in de toekomst voort te zetten.” 

 

2.13. Verweerder heeft in de bestreden  bijlage 20 gewezen op het feit dat verzoekster zowel in Neder-

land als in België strafrechtelijke veroordelingen opliep, dit voor oplichting en voor druggerelateerde 

feiten. Vervolgens maakt hij de volgende kernoverweging:  “De recentere veroordelingen bewijzen dat 

betrokkene een neiging heeft tot recidive voor enerzijds drugsgerelateerde feiten en anderzijds feiten 

van oplichting waardoor er dient besloten te worden dat betrokkene wel degelijk een actuele, werkelijke 

en voldoende ernstige bedreiging voor het fundamenteel belang van de samenleving vormt. De feiten 

worden ook steeds zwaarder getuige de laatste veroordelingen.”      

 

2.14.  De laatste veroordeling voor een druggerelateerd feit dateert van 13 augustus 2008 door een 

rechtbank in Nederland. Uit de stukken van het administratief dossier kan niet worden afgeleid van 

wanneer de beteugelde feiten dateren. De laatste veroordeling wegens oplichting dateert van 12 oktober 

2010 door het hof van beroep te Gent. Uit de stukken van het administratief dossier kan evenmin 

worden afgeleid van wanneer de beteugelde feiten dateren. Alleszins, op het ogenblik dat de bestreden 

bijlage 20 is tot stand gekomen, was er sprake van een tijdsverloop van afgerond zes jaren sedert de 

laatste veroordeling in augustus 2008 voor druggerelateerde feiten en is er sprake van een tijdsverloop 

van afgerond vier jaren sedert de laatste veroordeling wegens oplichting, zonder dat er in die periode 

nog sprake is van druggerelateerde feiten of oplichting, zijnde de misdrijven waaraan verwerende partij 

zwaar tilt of van andere ernstige misdrijven. Minstens blijkt niet dat verwerende partij is nagegaan wat 

het gedrag van verzoekster is na haar laatste veroordeling en of dit dan een actuele bedreiging vormt 

voor het fundamenteel belang van de samenleving. Er kan, gelet op de elementen die verzoeksters 

zaak kenmerken, dan ook niet besloten worden dat het handelt om een actuele ernstige bedreiging voor 

het fundamenteel belang van de samenleving in de zin van artikel 43 van de Vreemdelingenwet. Er kan 

ook worden besloten dat verwerende partij is tekort geschoten in haar zorgvuldigheidsplicht door niet na 

te gaan wat het gedrag van verzoekster is na haar laatste veroordeling en of dit dan een actuele 

bedreiging vormt voor het fundamenteel belang van de samenleving. Een beslissing die niet steunt op 

deugdelijk feitenvergaring schendt de materiële motiveringsplicht.   
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2.15. De in de bestreden bijlage 20 vermelde andere veroordelingen voor druggerelateerde feiten in 

1994  en 2006 betreffen geen zware straffen en dateren van respectievelijk afgerond 20 jaar en 8 jaar 

voor de afgifte van de bestreden bijlage 20. Het gegeven dat verzoekster in 2008, afgerond zes jaar 

voor de afgifte van de bestreden bijlage 20, voor het laatst bestraft wordt voor een druggerelateerd feit  

kan in 2014 niet meer worden beschouwd als een recente veroordeling of samen genomen met de oude 

veroordelingen in 1994 en 2006 wijzen op een nog steeds actuele neiging tot recidive van verzoekster in 

druggerelateerde feiten. Zij kan dus niet om die reden nog als een actuele bedreiging voor het 

fundamenteel belang van de samenleving worden beschouwd. Het feit dat verzoekster in 2008 een 

zwaardere straf krijgt opgelegd voor druggerelateerde feiten dan in 1994 en 2006 kan op zich niet 

schragen dat verzoekster in 2014 alsnog wordt beschouwd als een actuele en voldoende ernstige 

bedreiging voor het fundamenteel belang van de samenleving, te meer daar niet wordt ingegaan op de 

feiten die aanleiding hebben gegeven tot deze veroordeling of de door verzoekster veroorzaakte 

schade. Verzoekster kan in 2014 geen actuele neiging tot recidive meer toegedicht worden op basis van 

een laatste veroordeling wegens oplichting in 2010 en zij kan om die reden dan ook niet meer als 

actuele bedreiging voor het fundamenteel belang van de samenleving worden beschouwd. De in de 

bestreden bijlage 20 vermelde veroordeling voor vervalsing in 1986  bevat geen strafmaat en deze kan 

evenmin worden afgeleid uit de stukken van het administratief dossier. Alleszins, het feit dat verzoekster 

in 2010 mogelijk een zwaardere straf krijgt opgelegd voor oplichting dan in 1986 kan op zich niet 

schragen dat verzoekster in 2014 alsnog wordt beschouwd als een actuele en voldoende ernstige 

bedreiging voor het fundamenteel belang van de samenleving, te meer daar niet wordt ingegaan op de 

feiten die aanleiding hebben gegeven tot deze veroordeling of de door verzoekster veroorzaakte 

schade. Het gegeven op zich dat er sprake is van meerdere veroordelingen in de periode 1998 tot 2010 

kan op zich evenmin leiden tot de conclusie dat verzoekster in 2014 alsnog kan worden beschouwd als 

een actuele en voldoende ernstige bedreiging voor het fundamenteel belang van de samenleving.         

 

2.16. In haar nota stelt de verwerende partij:  

 

“Verzoekster verwijt verwerende partij dat niet voldaan is aan artikel 43 van de vreemdelingenwet, nu zij 

geenszins een actuele en ernstige bedreiging zou vormen voor een fundamenteel belang van de 

samenleving.  

Zij stelt bovendien dat enkel wordt verwezen naar de veroordelingen die zij opliep, waardoor de 

bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd zou zijn. Verwerende partij zou bovendien geen 

onderzoek hebben gedaan naar het persoonlijk en actueel gedrag van verzoekster, doch zou zich enkel 

baseren op de veroordelingen. De bestreden beslissing zou onevenredig zijn ten aanzien van de schade 

die het aan verzoekster zou berokkenen.  

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoekster niet ernstig kan betwisten dat aan de 

voorwaarden van artikel 43 van de vreemdelingenwet voldaan is.(…) 

In de bestreden beslissing wordt expliciet melding gemaakt van artikel 43 van de vreemdelingenwet, 

waarna een overzicht wordt gegeven van de veroordelingen die verzoekster opliep in België en 

Nederland tussen 1986 en 2010.  

Vervolgens wordt in de bestreden beslissing gesteld dat “de recentere veroordelingen bewijzen dat 

betrokkene een neiging heeft tot recidivisme voor enerzijds drugsgelateerde feiten en anderzijds feiten 

van oplichting waardoor er dient besloten te worden dat betrokkene wel degelijk een actueel, werkelijk 

en voldoende ernstige bedreiging voor het fundamenteel belang van de samenleving vormt. De feiten 

worden ook steeds zwaarder getuige de laatste veroordeling.”  

Ter verantwoording van de toepassing van artikel 43 van de vreemdelingenwet, verwijst de verwerende 

partij naar de talrijke veroordelingen. Daarnaast geeft de verwerende partij weer dat de recentere 

veroordelingen bewijzen dat verzoekster een neiging heeft tot recidivisme voor enerzijds 

druggerelateerde feiten en anderzijds feiten van oplichting, waardoor er besloten dient te worden dat zij 

wel degelijk een actueel, werkelijk en voldoende ernstige bedreiging voor het fundamenteel belang van 

de samenleving vormt. Bovendien worden de feiten ook steeds zwaarder getuige de laatste 

veroordeling.  

De beslissing werd derhalve geheel conform artikel 43 van de vreemdelingenwet en de rechtspraak van 

het Hof van justitie genomen.  

“Conform de rechtspraak van het Hof van Justitie volstaat het dus niet om te verwijzen naar de 

stafrechtelijke veroordeling op zich en is het bestaan van een strafrechtelijke veroordeling slechts van 

belang voor zover uit de omstandigheden die tot deze veroordeling hebben geleid, blijkt dat sprake is 

van persoonlijk gedrag dat een actuele bedreiging inhoudt voor de openbare orde aangezien de 

betrokken persoon het gesanctioneerde gedrag zal verderzetten.” (RvV 28 augustus 2014 nr. 128.360)  
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Er wordt aangegeven dat uit de veroordelingen een recidiverend gedrag kan worden afgeleid, alsook 

zwaarder geworden feiten, waardoor er kan worden besloten dat verzoekster een actueel en voldoende 

ernstige bedreiging voor het fundamenteel belang van de samenleving vormt. 6  

 

Verzoekster die de opgelopen veroordelingen niet betwist, die niet ontkent dat uit de recentere 

veroordelingen een neiging tot recidivisme kan worden afgeleid en dat de laatste veroordeling 

zwaardere feiten betroffen, toont niet aan dat verwerende partij onterecht het verblijf heeft geweigerd om 

redenen van openbare orde.  

Uit wat voorafgaat blijk bovendien dat verwerende partij zich geenszins heeft beperkt tot het citeren van 

de veroordelingen. Er werd immers rekening gehouden met verzoekster persoonlijk gedrag en haar 

situatie wat overigens uitdrukkelijk wordt aangegeven in de bestreden beslissing.  

“Hierbij werd wel degelijk rekening gehouden met het persoonlijk gedrag van betrokkene en haar 

persoonlijke situatie overeenkomstig artikel 43 van de wet van 15/12/1980.”  

De neiging tot recidivisme voor enerzijds druggerelateerde feiten en anderzijds feiten van oplichting, 

heeft betrekking op het persoonlijk gedrag van verzoekster zodat haar kritiek geenszins kan worden 

aangenomen.  

Uit de bestreden beslissing blijkt dat er uitgebreid werd ingegaan op verzoekster situatie, zodat zij 

geenszins kan voorhouden als zou verwerende partij zich beperkt hebben tot het overnemen van 

standaardargumentatie.  

De materiële motiveringsplicht houdt in dat de verwerende partij bij de beoordeling van de aanvraag 

uitgaat van de juiste feitelijke gegevens, zij die correct beoordeelt en op grond daarvan niet in 

onredelijkheid tot haar besluit komt.1  

De materiele motiveringsplicht werd derhalve geenszins geschonden. (…)”. 

 

2.17. Verwerende partij kan worden gevolgd in haar verweer dat ze zich in de bestreden bijlage 20 niet 

heeft beperkt tot het opsommen van de veroordelingen die verzoekster heeft opgelopen. Verwerende 

partij kan ook worden gevolgd wanneer ze stelt dat er geen sprake is van een standaardargumentatie 

en dat ze uitgebreid is ingegaan op verzoeksters situatie en op haar persoonlijk gedrag. Verwerende 

partij gaat echter niet in op het vraagstuk of verzoekster op het ogenblik van het treffen van de 

bestreden beslissing nog steeds kan worden beschouwd als een actuele bedreiging voor een funda-

menteel belang voor de samenleving, dit aan de hand van veroordelingen waarvan de laatste dateert 

van 2010. Verwerende partij gaat niet in op de vraag of de neiging tot recidive die wordt gepuurd uit 

veroordelingen waarvan de laatste dateert van 2010, anno 2014 nog steeds als actueel kan worden 

beschouwd. Zij gaat evenmin in op het argument van verzoekster dat verwerende partij geen onderzoek 

heeft verricht naar het gedrag van verzoekster na de laatste veroordeling en of dit wijst op een actuele 

bedreiging voor een fundamenteel belang voor de samenleving. Het feit dat de veroordelingen zwaarder 

worden houdt niet ipso facto in dat dit wijst op een actuele bedreiging voor een fundamenteel belang 

voor de samenleving. Verwerende partij slaagt er dan ook niet in de in de punten 2.14 en 2.15 gedane 

vaststellingen aan het wankelen te brengen. 

 

2.18. De bestreden bijlage 20 vormt een schending van artikel 43 van de Vreemdelingenwet en van de 

materiële motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht in dit verband, zoals geduid in punt 2.14. 

 

2.19. Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van de bestreden bijlage 20 in zijn geheel. De 

vastgestelde schendingen geven immers aanleiding tot de nietigverklaring van de beslissing tot 

weigering van verblijf waardoor ook het bevel om het grondgebied te verlaten kaduuk wordt.    

Dienvolgens dringt zich geen onderzoek op van het tweede en vijfde middel.             

 

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: 
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Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 29 augustus 2014 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 negen juli tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


