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 nr. 152 983 van 21 september 2015 

in de zaak RvV X / VIII 
 
 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 
 
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 
en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 
 
DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 
 
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Surinaamse nationaliteit te zijn, op 21 mei 2015 heeft 
ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 
staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 15 april 2015 tot 
weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 
20). 
 
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen. 
 
Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 29 mei 2015 met refertenummer 
X. 
 
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 
 
Gelet op de beschikking van 10 augustus 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 
4 september 2015. 
 
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 
 
Gehoord de opmerkingen van advocaat R. JEENINGA, die loco advocaat F. VAN DER SCHUEREN 
verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat T. BRICOUT, die loco advocaat E. MATTERNE 
verschijnt voor de verwerende partij. 
 
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
 
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 
1.1. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekende partij op 9 augustus 2010 een verklaring tot 
wettelijke samenwoning met mevrouw D. M. H. S., die de Nederlandse nationaliteit heeft, aflegt bij de 
gemeente Merksplas. 
 
1.2. Op 9 augustus 2010 dient verzoekende partij een aanvraag in voor een verblijfskaart van een 
familielid van een burger van de Unie in de hoedanigheid van partner in een duurzame relatie in (bijlage 
19ter). Op 20 januari 2011 wordt verzoekende partij in het bezit gesteld van een F-kaart.  
 
1.3. Op 21 juni 2012 wordt de verzoekende partij van ambtswege afgevoerd door de gemeente 
Turnhout. Op 28 juni 2012 beëindigt verzoekende partij haar wettelijke samenwoning met mevrouw D. 
M. H. S. door middel van een eenzijdige verklaring. 
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1.4. Op 22 november 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 
Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) een beslissing die een 
einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 
verlaten (bijlage 21). Blijkens het administratief dossier werd deze beslissing nooit aan verzoekende 
partij betekend, nu zij op 21 juni 2012 van ambtswege werd afgevoerd. 
 
1.5. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekende partij op 20 november 2013 opnieuw een 
verklaring tot wettelijke samenwoning aflegt met mevrouw D. M. H. S., ditmaal bij de gemeente 
Brasschaat. Deze aanvraag wordt op 12 december 2013 geregistreerd.  
 
1.6. Op 16 oktober 2014 dient verzoekende partij opnieuw een aanvraag in tot het bekomen van een 

verblijfskaart als familielid van een burger van de Unie in haar hoedanigheid van partner in een 

duurzame relatie met mevrouw D. M. H. S. (bijlage 19ter).  

 
1.7. Uit een nota d.d. 16 januari 2014 opgesteld door de gemeente Brasschaat gericht aan de politie van 
Brasschaat blijkt dat mevrouw D. M. H. S. aan de gemeente heeft gemeld dat verzoekende partij in 
december 2013 is vertrokken naar haar land van herkomst, Suriname. Na een negatieve woonstcontrole 
wordt verzoekende partij op 17 maart 2014 van ambtswege afgevoerd door de gemeente Brasschaat. 
 
1.8. Op 15 april 2015 neemt 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 
verzoekende partij op 23 april 2015 in kennis wordt gesteld. De motieven gaan 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 16/10/2014 werd 
ingediend door: 
Naam: B. (..)      Voornamen: C. M. (..)      Nationaliteit: Suriname 
Geboortedatum: (…)   Geboorteplaats: P. (..)    Rr: 79.02.17 445-39 Verblijvende te (…) 
om de volgende reden geweigerd: 
De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van 
meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie 
Betrokkene is veroordeeld door de Politierechter van Haarlem voor 'medeplegen van opzettelijk 
handelen in strijd met een wetsartikel van de Opiumwet'. De feiten werden gepleegd op 9 maart 2014 te 
Schiphol. Betrokkene werd veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf waarvan 2 maanden 
voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Betrokkene heeft ook nog een openstaande zaken waarvoor 
hij in Nederland zal worden vervolgd, namelijk voor huiselijk geweld, gepleegd op 15.12.2013. 
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. 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 (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)). 
Vandaar dat overeenkomstig art. 43 van de wet van 15.12.1980 het verblijfsrecht aan betrokkene kan 
geweigerd worden. Deze maatregel is wel degelijk evenredig met het familiaal belang, op basis van 
hetwelke betrokkene het verblijfsrecht wenst te bekomen. Betrokkene heeft, overeenkomstig de 
gegevens in het dossier, het Nederlands kind erkend op 15.12.2010 te Turnhout. Desondanks heeft 
betrokkene zich er toe laten verleiden, zowel de Nederlandse strafrechtelijke bepalingen niet te 
respecteren. Dit getuigt allerminst van verantwoordelijk gedrag tegenover het kind. Betrokkene had 
moeten weten dat dergelijk gedrag niet passend is en dit het verwerven van een regulier verblijf en dus 
gezinsleven in België in de weg zou staan. Het niet respecteren van de strafrechtelijke bepalingen 
getuigt expliciet van het niet geïntegreerd zijn in de Europa en dit eigenlijk ook niet na te streven. Het 
familiale en persoonlijke belang van betrokkene is hier dan ook ondergeschikt aan de vrijwaring van de 
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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.” 

 
2. Onderzoek van het beroep 
 
2.1. In een enig middel haalt verzoekende partij de schending aan van artikel 43 van de 
Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen, van de materiële motiveringsplicht, van het 
zorgvuldigheidsbeginsel, van artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
(hierna: het Handvest) en van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: 
het EVRM).  
 
Het tweede onderdeel van het middel luidt als volgt: 

 
“2. Motiveringplicht 
Dat verzoeker verder van mening is dat ingevolge bovenstaande uiteenzetting gedaagde uiteraard ook 
komt tot een feitelijk onjuiste motivering. 
Dat art. 43, 2° Vw luidt als volgt:  
“De binnenkomst en het verblijf mogen aan de burgers van de Unie en hun familieleden slechts  
geweigerd worden om redenen van openbare orde, van nationale veiligheid of van  volksgezondheid en 
zulks binnen de hierna vermelde perken:  
2° de om redenen van openbare orde of nationale veiligheid genomen maatregelen moeten in  
overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel en uitsluitend gebaseerd zijn op het  persoonlijk 
gedrag van 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.”  
Dat een strafrechtelijke veroordeling als weigeringsgrond dan ook twee elementen kent; er moet 
vanzelfsprekend sprake zijn van een strafrechtelijke veroordeling, en dit moet steeds gepaard gaan met 
elementen uit het persoonlijk gedrag van de betrokkene.  
Dit is duidelijk verwoord in Richtlijn 2004/38/EG.  
Art 27 lid 2 van de Richtlijn luidt als volgt:  
“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 preventieve redenen mogen niet worden gevoerd.”  
Dat er aldus in elk geval sprake moet zijn van een strafrechtelijke veroordeling die kracht van gewijsde 
heeft en dat de concrete persoonlijke omstandigheden steeds moeten worden onderzocht.  
In casu is de weigeringsbeslissing als volgt gemotiveerd:  
“Betrokkene is veroordeeld door de Politierechter van Haarlem voor „medeplegen van opzettelijk 
handelen in strijd met een wetsartikel van de Opiumwet. De feiten werden gepleegd op 9 maart 2014 te 
Schiphol. Betrokkene werd veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf waarvan 2 maanden 
voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Betrokkene heeft ook een openstaande  zaak waarvoor hij in 
Nederland zal worden vervolg, namelijk voor huiselijk geweld, gepleegd op 15.12.2013.  
Uit de aard, de ernst en de recentheid in de 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. (…)”  
Deze motivering schendt de materiële motiveringsplicht.  
Er is namelijk absoluut geen sprake van enige definitieve strafrechtelijke veroordeling, laat staan een 
vaststelling van een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor de Openbare Orde.  
De veroordeling door de Politierechter waarnaar verwezen in de bestreden beslissing is nog niet in 
kracht van gewijsde getreden.  
Verzoeker heeft namelijk beroep aangetekend tegen dit vonnis. 
Op 8 juni 2015 zal de zaak voorkomen in het Gerechtshof van Amsterdam (zie stuk 2). 
Het vonnis waarvan sprake heeft aldus geen kracht van gewijsde. 
Overeenkomstig artikel 6 EVRM wordt hij dan ook geacht nog steeds onschuldig te zijn. 
De klacht wegens huiselijk geweld waarnaar verwezen in de bestreden beslissing werd niet vervolgd 
door de bevoegde instanties. 
Verzoeker geniet ook hier overeenkomstig art. 6 EVRM het vermoeden van onschuld. 
Dat er is casu geen sprake is van een strafrechtelijke veroordeling die kracht van gewijsde heeft.  
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Dat art. 43 Vw. werd geschonden.  
Dat de bestreden beslissing vernietigd dient te worden.” 

 
2.2. Wat de aangevoerde schending van het vermoeden van onschuld betreft en daarmee 
samenhangend artikel 6 van het EVRM, dient vooreerst te worden opgemerkt dat beslissingen over de 
toegang tot, het verblijf op en de verwijdering van het grondgebied, niet vallen onder het 
toepassingsgebied van artikel 6 van het EVRM (EHRM, Maaouia c. Frankrijk (GC), nr. 39652/98, 5 
oktober 2000, CEDH 2000-X; RvS 16 januari 2001, nr. 92.285; J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK 
(eds), Handboek EVRM. Deel 2. Artikelsgewijze commentaar, Antwerpen , Intersentia, 2004, vol I, 409), 
zodat deze bepaling in rechte niet dienstig kan worden aangevoerd. Vervolgens wordt erop gewezen dat 
het “vermoeden van onschuld” een fundamenteel beginsel uit het strafrecht is dat onder meer werd 
gecodificeerd in artikel 6, § 2 van het EVRM. Dit beginsel heeft betrekking op de bewijslast in het kader 
van de strafvervolging. De beslissing waarbij het verblijf van meer dan drie maanden aan verzoekende 
partij als familielid van een burger van de Unie geweigerd wordt, is geen maatregel van strafrechtelijke 
aard doch een administratieve rechtshandeling. Het “vermoeden van onschuld” kan te dezen niet 
dienstig worden aangevoerd. 

 
2.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 
juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 
bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen 
waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding 
toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet 
van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 
nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" 
impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 
genomen beslissing (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710).  
 
De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan de 
bestreden beslissing genomen is. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregels, 
namelijk artikel 43 van de Vreemdelingenwet en, aangaande het bevel om het grondgebied te verlaten,  
artikel 7, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, 
met name dat het persoonlijk gedrag van verzoekende partij een actuele, werkelijke en voldoende 
ernstige bedreiging vormt voor het fundamenteel belang van de samenleving, waarbij wordt verwezen 
naar het feit dat verzoekende partij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden waarvan 2 
maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar door de politierechter van Haarlem voor 
“medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een wetsartikel van de Opiumwet” – uit het 
administratief dossier blijkt dat het om cocaïne/heroïne blijkt te gaan – op 9 maart 2014 te Schiphol en 
dat verzoekende partij ook nog in Nederland zal worden vervolgd voor huiselijk geweld, gepleegd op 15 
februari 2013. In de bestreden beslissing wordt eveneens gemotiveerd waarom de beslissing dat het 
verblijfsrecht wordt geweigerd aan de verzoekende partij evenredig is met het familiaal belang op basis 
waarvan verzoekende partij een verblijfsrecht wenst te bekomen.  
Betreft het bevel om het grondgebied te verlaten, wordt in feite gemotiveerd dat het legaal verblijf van 
verzoekende partij is verstreken.  
 
De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te 
begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat 
hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht. 
Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals deze volgt uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 
29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, wordt derhalve niet 
aangetoond.  
 
2.4. De Raad merkt op dat de verzoekende partij 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 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.  
 

Het zorgvuldigheidbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; 

RvS 14 februari 2006, nr. 154.954).  

 

2.5. De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel 

worden 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. 
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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.” 

 

2.6. In de bestreden beslissing wordt gesteld dat verzoekende partij door toedoen van haar persoonlijk 

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

de openbare veiligheid.  

 

2.7. Er moet worden benadrukt dat artikel 43 van de Vreemdelingenwet een omzetting vormt van artikel 

27 van de Burgerschapsrichtlijn, waarnaar verzoekende partij in haar verzoekschrift verwijst (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 43 van de vreemdelingen-

wet dient dan ook richtlijnconform te worden uitgelegd. De Raad benadrukt dat lidstaten er immers toe 

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).  

 

Artikel 27 van de Burgerschapsrichtlijn luidt:  

 

“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  

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.”  

 

2.8. Verzoekende partij leidt uit artikel 43, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet, in samenlezing met 

artikel 27, lid 2 van de Burgerschapsrichtlijn, waarvan het eerstvermelde artikel de omzetting vormt, dat 
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er sprake dient te zijn van een definitieve strafrechtelijke veroordeling, hetgeen in casu niet het geval is. 

Verzoekende partij betwist niet dat zij door de politierechter van Haarlem veroordeeld is tot 10 maanden 

gevangenisstraf waarvan 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar voor “medeplegen van 

opzettelijk handelen in strijd met een wetsartikel van de Opiumwet”, doch zij merkt op dat zij tegen dit 

vonnis beroep heeft aangetekend bij het “gerechtshof van Amsterdam” (zie stuk 2 bij het verzoekschrift), 

zodat deze veroordeling nog geen kracht van gewijsde heeft. Voor wat betreft de klacht wegens huiselijk 

geweld die tegen haar werd ingediend, merkt verzoekende partij op dat zij niet vervolgd werd door de 

strafrechtelijke instanties. 

 

De Raad wijst erop dat artikel 43, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet betrekking heeft op situaties 

waar het gedrag van de betrokken vreemdeling geacht wordt de openbare orde of nationale veiligheid te 

kunnen schaden. Hierbij wordt nagegaan of het gedrag van de betrokken vreemdeling een actuele, 

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

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 betrokken vreemdeling. Strafrechtelijke veroordelingen vormen als zodanig geen reden 

voor deze maatregelen.  

 

De Raad stelt vast dat noch uit artikel 27, lid 2 van de Burgerschapsrichtlijn noch uit artikel 43, eerste lid, 

2° van de Vreemdelingenwet, dat de omzetting vormt van dit artikel, kan worden gelezen dat een 

definitieve strafrechtelijke veroordeling vereist is, opdat de gemachtigde de betrokken vreemdeling het 

recht op verblijf kan weigeren. Het feit dat er nog geen strafrechtelijke veroordeling is, die kracht van 

gewijsde heeft, verhindert de gemachtigde niet om op basis van de feiten en omstandigheden die tot de 

veroordeling hebben geleid op verblijfsrechtelijk vlak maatregelen te nemen. Ook het vermoeden van 

onschuld belet niet dat de verwerende partij op grond van een eigen onderzoek een standpunt inneemt 

met betrekking tot het gedrag van de betrokken vreemdeling in het licht van feiten die nog niet tot een - 

definitieve - strafrechtelijke veroordeling hebben geleid (RvS 28 juni 2004, nr. 133.173; RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388).  

 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat uit de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde, in 

tegenstelling tot hetgeen in het verzoekschrift wordt voorgehouden, op basis van de feiten en 

omstandigheden die tot de veroordeling hebben geleid, is nagegaan of het gedrag van verzoekende 

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

van de samenleving en dat hij hieromtrent gemotiveerd heeft. De Raad wijst erop dat noch artikel 27 van 

de Burgerschapsrichtlijn noch artikel 43 van de Vreemdelingenwet inhouden dat het “persoonlijk gedrag” 

niet kan worden afgeleid uit de aard en ernst van de gepleegde feiten. De motivering van de bestreden 

beslissing is – in zoverre verzoekende partij dit aanhaalt in haar verzoekschrift – niet louter gebaseerd 

op de door de verzoekende partij opgelopen veroordeling of de klacht die tegen haar werd ingediend, 

maar er wordt tevens verwezen naar de aard en ernst van de gepleegde feiten die aan de basis lagen 

van het vonnis van de politierechter te Haarlem van 3 april 2014, met name “medeplegen van opzettelijk 

handelen in strijd met een wetsartikel van de Opiumwet”. In de bestreden beslissing wordt tevens 

verwezen naar de veroorzaakte schade van de gepleegde feiten, met name de verschrikkelijke 

gevolgen van drugsdelicten zoals ze worden beschreven in het arrest Tsakouridis van het Hof van 

Justitie. De gemachtigde stelt op basis van dit gezaghebbende arrest van het Hof van Justitie dat de 

georganiseerde drugscriminaliteit onder het begrip ‘ernstige reden van openbare orde of openbare 

veiligheid’ valt. De Raad herinnert eraan dat uit het administratief dossier blijkt dat het veroordeelde 

drugdelict betrekking had op “cocaïne/heroïne”. Voorts wordt de recentheid van de gepleegde feiten en 

de strafrechtelijke veroordeling benadrukt in de bestreden beslissing.  

 

Ter terechtzitting wijst de raadsvrouw van verzoekende partij erop dat zij ondertussen in beroep 

opnieuw werd veroordeeld door het Gerechtshof in Amsterdam en dat een cassatieberoep zal worden 

ingesteld tegen deze beslissing bij de Nederlandse Hoge Raad.  Deze feiten zijn niet van aard een 

ander licht te werpen op voorgaande uiteenzetting. Zoals gesteld is de gemachtigde op basis van de 

feiten en omstandigheden die tot de veroordeling van de Politierechtbank te Haarlem – die, zo wordt ter 

terechtzitting aangegeven, door het Gerechtshof te Amsterdam werd bevestigd – hebben geleid, 

nagegaan of het gedrag van verzoekende partij een actuele, een werkelijke en voldoende ernstige 

bedreiging vormt voor een fundamenteel belang van de samenleving en dat hij hieromtrent gemotiveerd 

heeft.  

 

Waar de raadsvrouw van verzoekende partij ter terechtzitting nog verwijst naar het arrest nr. 135 896 

van de Raad van 7 januari 2015, merkt de Raad op dat het in dat geval een veroordeling van zes jaar 
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geleden betrof, waarvoor de betrokkene zijn straf, met strafvermindering, had uitgezeten en hij verder, 

zo bleek uit de gegevens voorhanden, geen enkele neiging vertoonde het gedrag in de toekomst voort 

te zetten. In dit geval kwam de Raad tot de vaststelling dat, door het verwijzen naar een oude 

strafrechtelijke veroordeling, onvoldoende rekening werd gehouden met het gedrag van de betrokkene. 

In casu blijkt uit het administratief dossier dat verzoekende partij werd veroordeeld op 3 april 2014 voor 

feiten gepleegd op 9 maart 2014. Daarbij dient nogmaals te worden opgemerkt dat in de motivering van 

de bestreden beslissing tevens verwezen wordt naar de aard en ernst van de gepleegde feiten die aan 

de basis lagen van het vonnis van de politierechter te Haarlem van 3 april 2014. De vaststelling dat het 

gedrag van verzoekende partij een actuele, een werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor 

een fundamenteel belang van de samenleving, is derhalve niet louter gebaseerd op de strafrechtelijke 

veroordeling, waarbij de Raad nogmaals benadrukt dat het een recente veroordeling betreft naar 

aanleiding van recent gepleegde feiten. 

 

In de bestreden beslissing wordt tevens verwezen naar de neergelegde klacht wegens huiselijk geweld, 

gepleegd op 15 december 2013, waarvoor verzoekende partij nog zal worden vervolgd. De Raad stelt 

vast dat het geen determinerend motief betreft in de bestreden beslissing. De bestreden beslissing 

wordt immers afdoende geschraagd door de motivering aangaande de strafrechtelijke veroordeling door 

de Politierechter van Haarlem. De kritiek die in het verzoekschrift wordt geuit op deze motivering, kan 

dan ook niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. De Raad wenst dienaangaande 

nog te benadrukken dat in de bestreden beslissing geen motivering kan worden ontwaard die losstaat 

van het individuele gedrag van de verzoekende partij of die verband houdt met algemene preventieve 

redenen.   

 

2.9. Gelet op hetgeen voorafgaat stelt de Raad vast dat verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat 

de gemachtigde op basis van onjuiste gegevens of op kennelijk onredelijke wijze heeft geoordeeld dat 

er sprake is van een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging die verzoekende partij door 

haar persoonlijk gedrag vormt voor de openbare orde en openbare veiligheid. Evenmin kan worden 

vastgesteld dat de gemachtigde niet op basis van een voldoende nauwkeurig onderzoek van de 

voorliggende feiten tot voormelde vaststelling is gekomen.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van de zorgvuldigheidsplicht of van artikel 43 van de 

Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

Het tweede onderdeel van het middel is ongegrond. 

 

2.10. Het eerste onderdeel van het middel luidt als volgt: 

 

“1. Hoorrecht 

 

Verzoeker meent dat zijn hoorrecht werd geschonden. 

De beslissing miskent het hoorrecht zoals verzekerd in artikel 41 van het Handvest van de grondrechten 

van de EU op zich. 

Dat de beslissing ongetwijfeld een beslissing is welke genomen werd in toepassing van het Unierecht 

meer bepaald in het kader van Richtlijn 2004/38. 

Dat art. 41 van het Handvest als volgt luidt: 

1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de 

instellingen en organen van de Unie worden behandeld. 

2. Dit recht behelst met name: 

. het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele 

maatregel wordt genomen, 

. het recht van eenieder om toegang te krijgen tot het dossier hem betreffende, met inachtneming van 

het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps-en het zakengeheim,. de plicht 

van de betrokken instanties om hun beslissingen met redenen te omkleden. 

3. Eenieder heeft recht op vergoeding door de Gemeenschap van de schade die door haar instellingen 

of haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt, overeenkomstig de algemene 

beginselen die de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben.  

4. Eenieder kan zich in een van de talen van de Verdragen tot de instellingen van de Unie wenden en 

moet ook in die taal antwoord krijgen. 
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Dat art. 41 van het Handvest van toepassing is op alle handelingen die worden gesteld in uitvoering van 

de Europese regelgeving waaronder zeker begrepen zijn de handelingen die voortvloeien uit de 

toepassing van richtlijnen. 

Dat het feit dat verwerende partij niet beschouwd kan worden als een Europese instelling geen afbreuk 

doet aan de toepassing van het Handvest. 

 

In het arrest M.G en R.N tegen Nederland  van het Europees Hof van Justitie dd. 10.09.2013 wordt 

gesteld dat de nattionale recht een eventuele schending van het hoorrecht als volgt dient te 

onderzoeken (overweging 38): 

Met betrekking tot de door de verwijzende rechter gestelde vragen moet worden opgemerkt dat 

schending van de rechten van de verdediging, in het bijzonder het recht om te worden gehoord, naar 

Unierecht pas tot nietigverklaring van het na afloop van de administratieve procedure genomen besluit 

leidt, wanneer deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben 

(zie in die zin met name arresten van 14februari 1990, Frankrijk/Commissie, C-301/87, Jurispr. blz.I-307, 

punt31; 5oktober 2000, Duitsland/Commissie, C-288/96, Jurispr. blz.I-8237, punt101; 1oktober 2009, 

Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C-141/08P, Jurispr. blz.I-9147, punt94, en 

6september 2012, Storck/BHIM, C-96/11P, punt80). 

 

Dat verzoeker verwijst naar arrest 110832 van de RVV dd. 27.09.2013.  

In het verzoekschrift had de verzoeker het volgende middel opgeworpen: 

“Tweede Middel. Schending van de hoorplicht als algemeen beginsel behoorlijk bestuur. Schending van 

art 41 EU Handvest grondrechten van de Europese Unie (2000/C 364/01). Verzoekende partij is van 

mening dat het bevel om het grondgebied te verlaten, dat thans werd afgegeven, zowel in strijd is met 

de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, als met artikel 41 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie. Artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie luidt als volgt: (…). Het bevel kan gegeven worden door de minister of door zijn gemachtigde. 

Traditioneel werd gesteld dat de vreemdeling niet op voorhand gehoord dient te worden, noch kennis 

genomen te hebben van het dossier, nu de hoorplicht, als algemeen beginsel van het behoorlijk bestuur, 

geen toepassing zou vinden in het Vreemdelingenrecht. Deze stelling moet echter worden herzien t.g.v. 

de inwerkingtreding op 1 december 2009 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 

waarvan artikel 41 “Recht op behoorlijk bestuur”, lid 2, a) bepaalt dat dit recht inhoudt “het recht van 

eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt 

genomen”. Volgens artikel 41, lid 1 is dit artikel strikt genomen alleen gericht tot de instellingen van de 

Europese Unie en verplicht het dus niet de lidstaten. Krachtens de toelichting bij artikel 41 is het recht 

op behoorlijk bestuur evenwel door de rechtspraak van het Hof van Justitie en van het Gerecht van 

eerste aanleg erkend als een algemeen rechtsbeginsel, zodat het als dusdanig kan worden ingeroepen.  

De vreemdeling kan vragen dat de belangrijkste elementen van de verwijderingsbeslissing, met inbegrip 

van de informatie m.b.t. de rechtsmiddelen, schriftelijk of mondeling worden vertaald in een taal die hij 

begrijpt of waarvan men redelijkerwijze kan veronderstellen dat hij die taal begrijpt; dit wordt uitdrukkelijk 

vermeld in de beslissing (art. 74/18 Vw ). Verzoekende partij is dan ook van mening dat het bevel om 

het grondgebied te verlaten, dat haar thans automatisch betekend werd, diende te worden 

voorafgegaan door een gehoor. In casu werden artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie en de hoorplicht manifest geschonden.” 

 

Dat in casu de Raad als volgt motiveerde op het middel: 

“2.2.2. Verzoeker betoogt dat een verhoor het bevel om het grondgebied te verlaten had moeten 

voorafgaan.  Uit de bespreking van het eerste middel blijkt dat verzoeker wordt bevolen om het 

Schengengrondgebied te verlaten, omdat hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 

vereiste documenten. Dit inhoudelijke motief dat aan de basis ligt van de beslissing wordt door 

verzoeker niet betwist.  Verzoeker zet in zijn verzoekschrift niet uiteen welke argumenten hij wenst aan 

te brengen in het kader van zijn "hoorrecht" dat van enige invloed kan zijn op de wettigheid van de 

bestreden beslissing.  

Het tweede middel is ongegrond.” 

Dat verzoeker nog verwijst naar arrest nr. 126 158 van 24 juni 2014 in de zaak RvV 154 674/II, 

Valderrama Correa t. Belgische Staat, waar de toepassing van het hoorrecht grondig in uiteengezet 

wordt. 

 

Dat de Raad derhalve de toepassing van art. 41 van het Handvest per definitie niet uitsluit en uit de 

bewoordingen van de motivering kan zelfs afgeleid worden dat de Raad wilde ingaan  op de toepassing 

van art. 41 van het Handvest doch de verzoeker verzuimd had enige concrete elementen aan te voeren 

die hadden kunnen leiden tot een andere beslissing. 
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Dat verzoeker bij het inroepen van een schending van art. 41 van het Handvest dient over te gaan tot de 

vermelding van de elementen die hadden kunnen leiden tot een andere beslissing. 

Welnu verzoeker meent zich in deze situatie te bevinden.  

 

Het verblijf van betrokkene wordt geweigerd omwille van volgende redenen:  

- Een veroordeling door de Politierechter van Haarlem voor ‘medeplegen van opzettelijke handelen in 

strijd met een wetsartikel van de Opiumwet’; 

- Een ingediende klacht wegens huiselijk geweld. 

 

Verzoeker benadrukt dat beroep werd aangetekend tegen zijn veroordeling door de Politierechter van 

Haarlem. 

Op 8 juni 2015 zal de zaak voorkomen in het Gerechtshof van Amsterdam(zie stuk 2). 

Dit betekent concreet dat het vonnis nog geen kracht van gewijsde heeft en dat verzoeker aldus geacht 

wordt onschuldig te zijn overeenkomstig art. 6 EVRM. 

De klacht wegens huiselijk geweld werd niet vervolgd. 

Verzoeker geniet ook hier overeenkomstig art. 6 EVRM het vermoeden van onschuld. 

Dat er dan ook absoluut geen sprake kan zijn van enige strafrechtelijke veroordeling, laat staan van 

handelingen die verzoeker zou gesteld hebben in strijd met de Openbare Orde. 

Verzoeker wijst er bovendien op dat hij in België een oprecht gezinsleven heeft. 

Zijn twee kinderen en zijn vriendin wonen in België en hebben legaal verblijf gelet op hun Nederlandse 

nationaliteit. 

 

Een schending van de hoorplicht in combinatie met de zorgvuldigheidsplicht dient te worden 

vastgesteld.” 

 

2.11. Uit de bewoordingen van artikel 41 van het Handvest volgt duidelijk dat deze bepaling niet is 

gericht tot de lidstaten, maar uitsluitend tot de instellingen, organen en instanties van de Unie (HvJ 17 

juli 2014, C-141/12, Y.S., pt. 67), zodat verzoeker zich niet dienstig rechtstreeks op artikel 41 Handvest 

kan beroepen.  

 

Evenwel maakt het hoorrecht wel integraal deel uit van de eerbiediging van de rechten van verdediging, 

dat een algemeen beginsel van Unierecht is (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., pt. 81; HvJ 5 

november 2014, C-166/13, Mukarubega, pt. 45).  

 

Het recht om te worden gehoord waarborgt dat eenieder in staat wordt gesteld naar behoren en 

daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het kader van een administratieve procedure en 

voordat een besluit wordt genomen dat zijn belangen op nadelige wijze kan beïnvloeden (HvJ 22 

november 2012, C-277/11, M.M., pt. 87 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Volgens de rechtspraak 

van het Hof van Justitie heeft de regel dat aan de adressaat van een bezwarend besluit de gelegenheid 

moet worden gegeven om zijn opmerkingen kenbaar te maken voordat dit besluit wordt genomen, tot 

doel de bevoegde autoriteit in staat te stellen naar behoren rekening te houden met alle relevante 

elementen. Die regel beoogt met name, ter verzekering van de effectieve bescherming van de 

betrokken persoon, deze laatste in staat te stellen om een vergissing te corrigeren of individuele 

omstandigheden aan te voeren die ervoor pleiten dat het besluit wordt genomen, niet wordt genomen of 

dat in een bepaalde zin wordt besloten (HvJ 18 december 2008, C-349/07, Sopropé, pt. 49). Het recht 

om te worden gehoord impliceert tevens dat de overheid met de nodige aandacht kennis neemt van de 

opmerkingen van de betrokkene door alle relevante gegevens van het geval zorgvuldig en onpartijdig te 

onderzoeken en het besluit toereikend te motiveren (HvJ 18 december 2008, C-349/07, Sopropé, 

pt. 50). De verplichting om een besluit op voldoende specifieke en concrete wijze te motiveren zodat 

betrokkene in staat is te begrijpen waarom zijn verzoek is geweigerd, vormt dus het uitvloeisel van het 

beginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., 

pt. 88). 

 

Volgens de rechtspraak van het Hof moet het recht om te worden gehoord, worden geëerbiedigd, ook al 

voorziet de toepasselijke wetgeving niet uitdrukkelijk in een dergelijke formaliteit (HvJ 18 december 

2008, C-349/07, Sopropé, pt. 38; HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., pt.  86;  HvJ 10 september 

2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., pt. 32). 

 

De verplichting tot eerbiediging van de rechten van de verdediging van de adressaten van besluiten die 

hun belangen aanmerkelijk raken, rust op de administratieve overheden van de lidstaten wanneer zij 
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maatregelen of beslissingen nemen die binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen (HvJ 10 

september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., pt. 35). 

 

In casu neemt de gemachtigde ten aanzien van verzoekende partij een beslissing tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

De beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden vindt steun in artikel 43, eerst lid, 2° 

van de Vreemdelingenwet. Zoals reeds werd gesteld in punt 2.7., vormt artikel 43 van de 

Vreemdelingenwet een omzetting van artikel 27 van de Burgerschapsrichtlijn. Door het nemen van de 

beslissing wordt derhalve uitvoering gegeven aan het Unierecht. 

 

Wat betreft het bevel om het grondgebied te verlaten, stelt de Raad vast dat dit bevel werd opgelegd in 

toepassing van artikel 7, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet. Deze bepaling vormt een gedeeltelijke 

omzetting van artikel 6 van de richtlijn 2008/115/EU van het Europees Parlement en de Raad van de 

Europese Unie van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten 

voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: 

Terugkeerrichtlijn) (Pb.L. 24 december 2008, afl. 348, 98 e.v.) (Parl.St. Kamer, 2011-2012, nr. 

53K1825/001, 23). Door het nemen van het bestreden bevel, wordt derhalve uitvoering gegeven aan het 

Unierecht. Dit bevel om het grondgebied te verlaten dient als een bezwarend besluit te worden 

aangemerkt dat de belangen van de betrokken vreemdeling ongunstig kan beïnvloeden.  

 

Het hoorrecht als algemeen beginsel van Unierecht is in casu derhalve van toepassing.  

 

De verzoekende partij haalt aan dat, als op correcte wijze de hoorplicht was uitgevoerd, de verwerende 

partij had geweten dat zij beroep heeft aangetekend tegen haar veroordeling door de politierechter te 

Haarlem, zodat dit vonnis nog geen kracht van gewijsde heeft en zij aldus geacht wordt onschuldig te 

zijn overeenkomstig artikel 6 EVRM, dat de klacht wegens huiselijk geweld niet werd vervolgd, zodat 

ook hier het vermoeden van onschuld geldt en dat zij in België een oprecht gezinsleven heeft –  haar 

twee kinderen en haar vriendin wonen in België en hebben hier een legaal verblijf, gelet op de 

Nederlandse nationaliteit van de kinderen.  

 

Er dient vooreerst op gewezen te worden dat volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie een 

schending van de rechten van de verdediging, in het bijzonder het recht om te worden gehoord, naar 

Unierecht pas tot nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden, wanneer deze procedure 

zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-

383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 38 met verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, 

Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. blz. I 307, punt 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 

288/96, Jurispr. blz. I 8237, punt 101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & 

Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. I 9147, punt 94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 

P, punt 80). 

 

De Raad stelt evenwel vast dat in de motivering van de bestreden beslissing reeds verwezen wordt naar 

het gezinsleven dat verzoekende partij in België leidt. In de bestreden beslissing wordt uitvoerig 

gemotiveerd waarom deze evenredig is met het familiaal belang van verzoekende partij: “Deze 

maatregel is wel degelijk evenredig met het familiaal belang, op basis van hetwelke betrokkene het 

verblijfsrecht wenst te bekomen. Betrokkene heeft, overeenkomstig de gegevens in het dossier, het 

Nederlands kind erkend op 15.12.2010 te Turnhout. Desondanks heeft betrokkene zich er toe laten 

verleiden, zowel de Nederlandse strafrechtelijke bepalingen niet te respecteren. Dit getuigt allerminst 

van verantwoordelijk gedrag tegenover het kind. Betrokkene had moeten weten dat dergelijk gedrag niet 

passend is en dit het verwerven van een regulier verblijf en dus gezinsleven in België in de weg zou 

staan. Het niet respecteren van de strafrechtelijke bepalingen getuigt expliciet van het niet geïntegreerd 

zijn in de Europa en dit eigenlijk ook niet na te streven. 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.”  
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De verzoekende partij zet niet uiteen welke specifieke omstandigheden zij in dit verband in het kader 

van het hoorrecht nog had willen aanvoeren en op welke wijze die elementen zouden hebben kunnen 

leiden tot een andere afloop van de administratieve procedure.  

 

Verzoekende partij maakt tevens melding van het feit dat zij hoger beroep heeft aangetekend tegen het 

eerder vermelde vonnis van de politierechter van Haarlem en dat deze veroordeling bijgevolg nog niet 

definitief is. De Raad stelt vast dat uit het administratief dossier, en meer bepaald uit het “uittreksel 

Justitiële documentatie” van de “Justitiële Informatiedienst” van het Nederlandse “Ministerie van 

Veiligheid en Justitie” blijkt dat de gemachtigde bij het nemen van zijn beslissing op de hoogte was van 

het feit dat verzoekende partij een rechtsmiddel heeft aangewend tegen het voormelde vonnis. Zoals 

vermeld in punt 2.8., belet het vermoeden van onschuld niet dat de verwerende partij op grond van een 

eigen onderzoek een standpunt inneemt met betrekking tot het gedrag van betrokken vreemdeling in het 

licht van feiten die nog niet tot een definitieve strafrechtelijke veroordeling hebben geleid. De Raad ziet 

dan ook niet in op welke wijze dit element – waarvan de gemachtigde duidelijk al op de hoogte was voor 

hij zijn beslissing nam – nog van invloed zou zijn geweest op diens beoordeling.  

 

Waar verzoekende partij er nog op wijst dat zij melding had kunnen maken van het feit dat zij niet werd 

vervolgd in Nederland omwille van de klacht wegens huiselijk geweld die tegen haar werd ingediend, 

stelt de Raad vast dat dit een loutere bewering betreft. De verzoekende partij brengt immers geen enkel 

bewijsstuk bij om deze stelling te onderbouwen. Voorts wijst de Raad erop dat uit punt 2.8. blijkt dat het 

een overtollig motief betreft, zodat voormelde kritiek hoe dan ook niet dienstig is.  

 

2.12. De schending van het hoorrecht als algemeen beginsel van Unierecht, in combinatie met het 

zorgvuldigheidsbeginsel, wordt zodoende niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het eerste onderdeel van het enig middel is ongegrond. 

 
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: 
 
 
Artikel 1. 
 
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 eenentwintig september tweeduizend vijftien 
door: 
 
mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
 
mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
I. VERLOOY M. MAES 


