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 nr. 187 287 van 22 mei 2017 

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 VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn, op 24 augustus 2016 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 26 juli 2016 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 1 maart 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 maart 2017. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat N. AHMADZADAH, die loco advocaat E. BRUYNDONCKX 

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

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“De heer B.K., geboren te Turnhout, op 07.06.1979 onderdaan van Nederland 

wordt het bevel gegeven om onmiddellijk het grondgebied van België te verlaten 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikelen van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 
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Artikel 7, eerste lid, 3° en artikel 43, 2° van de wet van 15 december 1980: wordt door de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie of zijn gemachtigde, S. Debole attaché, geacht de openbare orde 

te kunnen schaden, het gedrag van de betrokkene vormt een actuele, werkelijke en voldoende ernstige 

bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving, hij heeft zich schuldig gemaakt aan 

inbreuk op de wetgeving inzake drugs feit waarvoor hij op 24.03.2016 door de Correctionele Rechtbank 

van Antwerpen werd veroordeeld tot een niet- definitieve gevangenisstraf van 2 jaar. 

 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan weerspannigheid feit waarvoor hij op 07.02.2014 door de 

Correctionele Rechtbank van Turnhout werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden. 

 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan wapens-verboden wapen-fabricatie, verkoop, invoer, 

dragen-inbreuk op de wetgeving inzake drugs feiten waarvoor hij op 23.11.2012 door de Correctionele 

Rechtbank van Turnhout werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden. 

 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan inbreuk op de wetgeving inzake drugs feiten waarvoor hij 

op 30.06.2010 door de Correctionele Rechtbank van Turnhout werd veroordeeld tot een gevangenisstraf 

van 12 maanden met probatie uitstel voor 3 jaar behalve voorlopige hechtenis. 

 

Ingevolge de ernst van de door betrokkene gepleegde feiten en hun herhalend karakter concludeert de 

Administratie dat betrokkene momenteel een gevaar kan betekenen voor de rust van de burgers 

evenals voor de handhaving van de openbare orde. Met andere woorden, het gedrag van betrokkene 

betekend een reële, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de 

maatschappij. 

 

In de vragenlijst dat betrokkene op 29.08.2016 ingevuld heeft, heeft hij verklaard familieleden in België 

te hebben. Het wordt niet betwist dat hij zich kan beroepen op een gezins- en privéleven in de zin van 

het artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden. Het verplicht verlaten van het grondgebied vormt een inmenging in het 

uitoefenen van het recht op de eerbiediging van dit gezins- en privéleven. De bescherming van de orde 

en het voorkomen van de strafbare feiten rechtvaardigen deze inmenging. Overwegende dat de 

openbare orde dient te worden beschermd en dat een verwijdering uit het Rijk hiertoe een gepaste 

maatregel vormt. Het gevaar dat betrokkene vormt voor de openbare orde, is bijgevolg superieur aan de 

privébelangen die hij kan doen gelden.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

Uit de bespreking van onderstaand middel blijkt dat slechts korte debatten vereist zijn.  

 

2.1. Verzoeker voert in een tweede middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de “Wet 

motiveringsplicht bestuurshandelingen” in het licht van artikel 8 van het EVRM. 

 

Verzoeker geeft eerst onderstaand theoretisch betoog over de formele motiveringplicht: 

 

“De uitdrukkelijke motiveringsverplichting zoals bepaald in de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen heeft tot doel betrokkene in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, 

zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat beroepen in de stellen waarover zij beschikt. 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op afdoende wiize. (RvS 6 september 2002, nr. 

110.071; RvS 19 maart 2004, nr. 129.466; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

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

aan het gewicht van de genomen beslissing. Hetzelfde geldt ten aanzien van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet. 

De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij 

haar beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en zij 

op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

Dat volgens verzoeker de overheid de feitelijke gegevens niet correct heeft beoordeeld en daardoor de 

bestreden beslissing op twee vlakken onvoldoende/niet afdoende heeft gemotiveerd: enerzijds met 

betrekking tot het gevaar voor de openbare orde, anderzijds met betrekking tot het familieleven van 

verzoeker. 

De opgelegde motivering is dan ook geenszins evenredig met het gewicht van de genomen beslissing.” 
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2.2.Vervolgens betoogt hij in concreto onder het kopje “Middel 2: Onvoldoende motivering van de 

"voorrang van de openbare orde op de privébelangen" en bijgevolg schending van artikel 8 EVRM”: 

 

“Overeenkomstig de bestreden beschikking is het gevaar dat verzoeker vormt voor de openbare orde 

superieur aan diens privébelangen. 

 

Verwerende partij erkent dat verzoeker zich kan beroepen op artikel 8 EVRM, doch is zij van mening dat 

de bescherming van de orde en het voorkomen van strafbare feiten de inmenging rechtvaardigen. 

 

Nergens motiveert verwerende partij echter waarom de openbare orde superieur is aan de 

privébelangen van verzoeker, noch blijkt in de bestreden beslissing dat grondig onderzoek werd 

gevoerd naar de persoonlijke situatie van verzoeker op basis waarvan de inmenging verantwoord is. 

 

De Raad van State heeft reeds het volgende geoordeeld: (RvS 26 mei 2009, nr. 193.552, T. Vreemd. 

2012, 150.) 

 

"Artikel 8 EVRM primeert als hogere norm boven de vreemdelingenwet: (...) 

Dat de toepassing van de Vreemdelingenwet bij het nemen van de besteden beslissing, zeker wat 

betreft het bevel om het grondgebied te verlaten, aan de voorwaarden van artikel 8 EVRM moet worden 

getoetst, met name voor wat betreft de noodzaak in een democratische samenleving van inmenging in 

het gezinsleven van verzoekende partij en wat betreft de afweging tussen de belangen van de staat. " 

Derhalve is het de taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig 

mogelijk onderzoek te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan zij kennis 

heeft of zou moeten hebben. 

 

Dat de situatie van verzoeker als volgt is: verzoeker werd op 07.06.1979 in België geboren uit twee 

Nederlandse ouders (met gewettigd verblijf in België). 

 

Sinds zijn geboorte heeft verzoeker hier steeds gewoond, is hij altijd in België naar school gegaan en 

heeft hij steeds in België gewerkt. 

 

Alle familieleden van verzoeker wonen in België, alsook diens vriendin (met de Belgische nationaliteit), 

waarmee verzoeker ondertussen al meer dan 10 jaar een vaste relatie heeft. Ook diens vrienden zijn 

allemaal woonachtig in België. 

 

Derhalve heeft verzoeker in België gedurende 37 jaar het centrum van zijn belangen opgebouwd. 

In de gegeven situatie doorstaat het bevel tot het verlaten van het grondgebied de evenredigheidstoets 

niet. Verzoeker heeft enkel een theoretische band met Nederland, geen effectieve band. 

Er is sprake van een duurzame en lokale verankering in België. 

 

Hoewel de bestreden beslissing derhalve verwijst naar verzoekers familieleven, werd met deze toestand 

niet in het minst rekening gehouden. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft reeds eerder, d.d. 18.12.2014 (nr. 135.326). in een 

gelijkaardige zaak (waarbij weliswaar de strafmaat telkens zwaarder was dan in casu het geval is) het 

volgende geoordeeld: 

 

"(...) een zeer ernstige bedreiging voor de openbare orde niet volstaat, maar dat tevens moet worden 

nagegaan of de bescherming van de openbare orde, in casu uitgedrukt door de terugwijzing van de 

verzoekende partij (...), in verhouding staat met de concrete individuele belangen van de verzoekende 

partij en haar gezin. Er dient dus een correcte en concrete billijke afweging te worden gemaakt tussen 

de individuele en concrete omstandigheden van de verzoekende partij en haar gezin enerzijds, en het 

algemeen belang anderzijds (de zogenaamde proportionaliteitstoets) (...) 

 

In deze zaak blijkt echter enkel een concrete afweging van het algemeen belang van de Belgische staat, 

doordat concreet wordt verwezen naar de gepleegde feiten. het tijdstip waarop deze gevleesd werden, 

de opgelegde straffen en een beoordeling van het persoonlijk gedrag van de verzoekende partij, 

waardoor zij beschouwd wordt een ernstige aanslag op de openbare orde te hebben gepleegd en haar 

aanwezigheid in het land beschouwd wordt een ernstige, reële en actuele bedreiging te vormen die een 

fundamenteel belang van de Belgische maatschappij aantast en als gevaarlijk beschouwd wordt. 
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(...) Uit de bestreden beslissing blijkt evenwel dat de staatssecretaris zich beperkte tot het algemene 

besluit dat de zeer ernstige bedreiging voor de openbare orde die uit het gedrag van betrokkene 

voortvloeit zodanig is dat zijn "familie en persoonlijke belangen" (...) in onderhavig geval geen voorrang 

mogen hebben op het vrijwaren van de openbare orde. zonder daarbij in concreto de individuele 

belangen van de verzoekende partij (...) af te wegen. (...) geenszins blijkt waarom de familiale en 

persoonlijke belangen (...) geen voorrang mogen hebben op het vrijwaren van de openbare orde. (...) 

 

Dit algemene besluit dat de zeer ernstige bedreiging voor de openbare orde die uit het gedrag van 

betrokkene voortvloeit zodanig is dat zijn "familie en persoonlijke belangen (...)" in onderhavig geval 

geen voorrang mogen hebben OP het vrijwaren van de openbare orde, voldoet geenszins in het licht 

van de concrete belangenafweging die onder artikel 8 van het EVRM wordt vereist Gezien de 

vastgestelde eenzijdigheid is van een concrete en dus correcte billijke belangenafweging in deze zaak 

geen sprake en wordt een schending van artikel 8 van het EVRM bijgevolg aannemelijk gemaakt" 

 

In desbetreffend arrest leidde de vaststelling uit de laatste paragraaf tot de vernietiging van de 

bestreden beslissing. 

 

Dat het middel bijgevolg eveneens voldoende ernstig is.” 

 

2.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710).  

 

Het loutere feit dat een beslissing formeel is gemotiveerd, betekent niet dat een verzoekende partij geen 

kritiek meer zou kunnen leveren op die formele motivering. Zelfs al is een beslissing formeel 

gemotiveerd, en zelfs al kent de verzoekende partij aldus de motieven, dan nog kan die verzoekende 

partij kritiek uiten op het feit dat de motivering niet afdoende is (RvS 18 maart 2010, nr. 202.029). 

 

2.4. Kernpunt van verzoekers betoog is dat de verwerende partij nergens motiveert waarom de open-

bare orde superieur is aan zijn privébelangen en dat niet blijkt uit de bestreden beslissing dat een 

grondig onderzoek werd gevoerd naar zijn persoonlijke situatie op basis waarvan de inmenging 

verantwoord is. Verzoeker somt de elementen op die zijn zaak kenmerken, namelijk dat hij in België 

werd geboren op 7 juni 1979 uit twee Nederlandse ouders met gewettigd verblijf in België, dat hij sinds 

zijn geboorte hier steeds heeft gewoond, altijd naar school is gegaan en steeds in België heeft gewerkt. 

Verzoeker wijst erop dat al zijn familieleden in België wonen, alsook zijn vriendin die de Belgische 

nationaliteit heeft en dat hij met haar al meer dan 10 jaar een vaste relatie heeft. Hij wijst erop dat ook al 

zijn vrienden in België wonen. Hij besluit dat hij in België gedurende 37 jaar het centrum van zijn 

belangen heeft opgebouwd.    

 

2.5. Verzoeker is een EU-onderdaan. De bestreden beslissing verwijst naar artikel 43, eerste lid, 2° 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). Deze bepaling luidt op het ogenblik 

van het treffen van de bestreden beslissing als volgt: 

   

“De minister of zijn gemachtigde kan de binnenkomst en het verblijf weigeren : 

(...) 

 

2° om redenen van openbare orde, nationale veiligheid of volksgezondheid. 

 

Artikel 43, tweede lid van de Vreemdelingenwet luidt op het ogenblik van het treffen van de bestreden 

beslissing als volgt: 

    

“Wanneer de minister of zijn gemachtigde overweegt om een dergelijke beslissing te nemen, houdt hij 

rekening met de duur van het verblijf van de betrokkene in het Rijk, zijn leeftijd, zijn gezondheids-

toestand, zijn gezins- en economische situatie, zijn sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate 

waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong.” 
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Een gelijkaardige plicht is ook terug te vinden in artikel 45, §5 van de Vreemdelingenwet zoals het luidde 

op het ogenblik van het treffen van de bestreden beslissing:  

 

“Wanneer de minister of zijn gemachtigde of de Koning een burger van de Unie of een lid van zijn 

familie willen verwijderen of uitzetten krachtens de paragrafen 1 tot 4, houdt hij rekening met de duur 

van zijn verblijf op het grondgebied van het Rijk, zijn leeftijd, zijn gezondheidstoestand, zijn gezins- en 

economische situatie, zijn sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft 

met zijn land van oorsprong”. 

 

Artikel 43, tweede lid en artikel 45,§ 5 van de Vreemdelingenwet vormen een omzetting van artikel 28 

van de Burgerschapsrichtlijn, dat luidt als volgt:  

 

“Artikel 28 

Bescherming tegen verwijdering 

1. Alvorens een besluit tot verwijdering van het grondgebied om redenen van openbare orde of 

openbare veiligheid te nemen, neemt een gastland de duur van het verblijf van de betrokkene op zijn 

grondgebied, diens leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en culturele 

integratie in het gastland en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong, in 

overweging”. 

 

2.6. Deze laatste bepaling sluit aan bij de doelstelling van artikel 8 van het EVRM dat het recht op 

respect voor het privé leven, familie- en gezinsleven waarborgt. Dit blijkt ook uit de consideransen van 

de Burgerschapsrichtlijn. Zo bepaalt overweging 31, “Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en de 

fundamentele vrijheden en neemt met name de beginselen in acht die zijn neergelegd in het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie.” Artikel 7 van dit Handvest bepaalt, “Eerbiediging van het 

privé-leven en het familie- en gezinsleven. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn 

familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn communicatie.” Dat omzichtig en evenwichtig moet worden 

omgesprongen met redenen van openbare orde en openbare veiligheid voor burgers van de Unie die 

zich daadwerkelijk hebben geïntegreerd, blijkt uit overweging 23,  “Verwijdering van burgers van de Unie 

en hun familieleden om redenen van openbare orde of openbare veiligheid is een maatregel die 

personen die zich, op grond van de hun door het Verdrag verleende rechten en vrijheden, daadwerkelijk 

in het gastland hebben geïntegreerd, ernstige schade kan toebrengen. De mogelijkheid om dergelijke 

maatregelen toe te passen, dient derhalve conform het evenredigheidsbeginsel te worden beperkt, 

teneinde rekening te houden met de graad van integratie van de betrokken personen, de duur van hun 

verblijf in het gastland, hun leeftijd, hun gezondheidstoestand, hun familiale en economische situatie en 

hun bindingen met het land van oorsprong.”  

 

Dit alles blijkt ook uit rechtspraak van het Hof van Justitie. In de gevoegde zaken C-482/01 en C-493/01, 

Orfanopoulos en Oliveri stelde het Hof van Justitie in zijn arrest van 29 april 2004 aangaande richtlijn 

64/221 die werd opgeslorpt door de Burgerschapsrichtlijn, “99. Ten slotte dient te worden beklemtoond 

dat het evenredigheidsbeginsel moet worden geëerbiedigd. Voor de beoordeling of de voorgenomen 

inmenging evenredig is aan het nagestreefde legitieme doel, in casu de bescherming van de openbare 

orde, moet met name rekening worden gehouden met de aard en de ernst van het door 

belanghebbende gepleegde strafbare feit, de duur van zijn verblijf in de lidstaat van ontvangst, de 

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

en de ernst van de moeilijkheden waarmee de echtgenoot en hun eventuele kinderen in het land van 

herkomst van de belanghebbende geconfronteerd dreigen te worden (zie in die zin, wat artikel 8 EVRM 

betreft, EHRM, arrest Boultif v. Zwitserland van 2 augustus 2001, Recueil des arrêts et décisions, § 48).” 

Het Hof besloot, “Artikel 39 EG en richtlijn 64/221 verzetten zich niet tegen de uitzetting van een 

onderdaan van een lidstaat die voor bepaalde strafbare feiten tot een bepaalde straf is veroordeeld, en 

die enerzijds een actuele bedreiging voor de openbare orde vormt en anderzijds vele jaren in de lidstaat 

van ontvangst heeft verbleven en gezinsomstandigheden tegen die uitzetting kan aanvoeren, mits de 

beoordeling door de nationale autoriteiten in het concrete geval van de vraag waar het billijke evenwicht 

tussen de betrokken legitieme belangen ligt, wordt verricht met inachtneming van de algemene 

beginselen van gemeenschapsrecht, en met name door naar behoren rekening te houden met de 

grondrechten zoals de bescherming van het gezinsleven.” 

 

In de zaak  C-145/09, Tsakouridis, stelde het Hof van Justitie in zijn arrest van 23 november 2010: 

 

“52 In het kader van die beoordeling moet rekening worden gehouden met de fundamentele rechten 

waarvan het Hof de eerbiediging verzekert, aangezien redenen van algemeen belang slechts dan 
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kunnen worden aangevoerd ter rechtvaardiging van een nationale maatregel die de gebruikmaking van 

het vrije personenverkeer belemmert, wanneer de betrokken maatregel rekening houdt met dergelijke 

rechten (zie met name arrest Orfanopoulos en Oliveri, reeds aangehaald, punten 97-99), in het 

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

in artikel 7 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en artikel 8 van het Europees 

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de individuele vrijheden (zie met name arrest 

van 5 oktober 2010, McB, C-400/10 PPU, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 53, en 

EHRM, arrest Maslov tegen Oostenrijk [GC] van 23 juni 2008, Recueil des arrêts et décisions 2008, § 61 

e.v.). 

53 Om te beoordelen of de voorgenomen inmenging evenredig is aan het nagestreefde legitieme doel, 

in casu de bescherming van de openbare veiligheid, moet met name rekening worden gehouden met de 

aard en de ernst van het gepleegde strafbare feit, de duur van het verblijf van de belanghebbende in de 

gastlidstaat, de tijd die is verstreken sinds het strafbare feit is gepleegd en het gedrag van de 

belanghebbende in die periode, alsook de hechtheid van de sociale, culturele en familiebanden met de 

gastlidstaat. Waar het een burger van de Unie betreft die zijn kindertijd en jeugd grotendeels, zo niet 

geheel, in de gastlidstaat heeft doorgebracht, zullen zeer gegronde redenen moeten worden 

aangevoerd om de verwijderingsmaatregel te rechtvaardigen (zie in die zin met name arrest Maslov 

tegen Oostenrijk, reeds aangehaald, § 71-75).” 

 

In zaak C-165/14 stelde het Hof van Justitie: “Wat bovendien de eventuele verwijdering van Rendón 

Marín betreft, moet, ten eerste, rekening worden gehouden met de grondrechten, waarvan het Hof de 

eerbiediging verzekert, met name het recht op eerbiediging van het privéleven en het familie  en 

gezinsleven, zoals vervat in artikel 7 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 

(hierna: „Handvest”) (zie in die zin arrest van 23 november 2010, Tsakouridis, C 145/09, 

EU:C:2010:708, punt 52) en, ten tweede, het evenredigheidsbeginsel in acht worden genomen. 

Genoemd artikel 7 van het Handvest moet worden gelezen in samenhang met de verplichting om 

rekening te houden met het belang van het kind, zoals erkend in artikel 24, lid 2, van het Handvest (zie 

in die zin arrest van 23 december 2009, Detiček, C 403/09 PPU, EU:C:2009:810, punten 53 en 54).” 

 

In de “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” kan ten slotte gelezen worden, “De persoonlijke en gezinssituatie van de betrokkene 

moeten grondig worden onderzocht teneinde na te gaan of de voorgenomen maatregel geschikt is en 

niet verder gaat dan strikt nodig is om het nagestreefde doel te verwezenlijken, en of er minder strenge 

maatregelen mogelijk zijn om dat doel te bereiken. Daarbij moet rekening worden gehouden met de 

volgende factoren, die zijn opgenomen in een indicatieve lijst in artikel 28, lid 2: 

• gevolgen van de verwijdering voor de economische, persoonlijke en gezinssituatie van de betrokkene 

(met inbegrip van de andere familieleden die het recht zouden hebben in het gastland te blijven); 

• de ernst van de moeilijkheden waarmee de echtgenoot/partner en de eventuele kinderen in het land 

van herkomst van de betrokkene zouden kunnen worden geconfronteerd; 

• sterkte van de bindingen (verwanten, bezoeken, talenkennis) – of het ontbreken van bindingen – met 

de lidstaat van herkomst en met het gastland (de betrokkene is bijvoorbeeld geboren in het gastland of 

heeft er van jongs af gewoond); 

• de duur van het verblijf in het gastland (de situatie van een toerist verschilt van die van iemand die vele 

jaren in het gastland heeft gewoond); 

• leeftijd en gezondheidstoestand.” 

 

2.7. Samengevat kan dus worden gesteld dat wanneer de verwerende partij een verwijderingsmaatregel 

treft ten aanzien van een EU-onderdaan die is gegrond op de bescherming van de openbare orde, deze 

een afweging dient te bevatten die blijk geeft van een billijk evenwicht tussen het belang van de staat 

enerzijds en de belangen van de privépersoon anderzijds, waarbij in concreto tot uiting moet komen, de 

aard en de ernst van de gepleegde strafbare feiten enerzijds, afgewogen ten opzichte van de duur van 

het verblijf van de betrokkene in het Rijk, zijn leeftijd, zijn gezondheidstoestand, zijn gezins- en 

economische situatie, zijn sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft 

met zijn land van oorsprong, elementen die verband houden met artikel 7 van het Handvest en artikel 8 

van het EVRM.    

 

2.8. De bestreden beslissing stelt, “In de vragenlijst dat betrokkene op 29.08.2016 ingevuld heeft, heeft 

hij verklaard familieleden in België te hebben. Het wordt niet betwist dat hij zich kan beroepen op een 

gezins- en privéleven in de zin van het artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de 
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rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het verplicht verlaten van het grondgebied vormt 

een inmenging in het uitoefenen van het recht op de eerbiediging van dit gezins- en privéleven. De 

bescherming van de orde en het voorkomen van de strafbare feiten rechtvaardigen deze inmenging. 

Overwegende dat de openbare orde dient te worden beschermd en dat een verwijdering uit het Rijk 

hiertoe een gepaste maatregel vormt. Het gevaar dat betrokkene vormt voor de openbare orde, is 

bijgevolg superieur aan de privébelangen die hij kan doen gelden.” 

 

2.9. Gelet op wat kan worden gelezen in artikel 43, tweede lid en 45, §5 van de Vreemdelingenwet, 

samen gelezen met het gestelde in punt 2.6. kan verzoeker worden gevolgd wanneer hij stelt dat de in 

punt 2.8. bedoelde afweging geen concrete afweging vormt, waarbij de verwerende partij rekening houdt 

met de concrete gegevens van verzoeker, waaronder de duur van zijn verblijf op het grondgebied, zijn  

gezins-situatie en zijn sociale en culturele integratie in het gastland en de mate waarin hij bindingen 

heeft met zijn land van oorsprong. Ook in het administratief dossier kan geen dergelijke concrete 

afweging worden gevonden. 

 

2.10. In de bestreden beslissing kan enkel een concrete afweging van het algemeen belang van de 

Belgische staat worden gelezen, doordat concreet wordt verwezen naar de gepleegde feiten, het tijdstip 

waarop deze gepleegd werden, de opgelegde straffen en een beoordeling van het persoonlijk gedrag 

van de verzoekende partij, waardoor de verwerende partij oordeelde dat op grond van de ernst van de 

strafrechtelijke inbreuken, alsook op grond van het herhaald karakter ervan, de verzoekende partij door 

haar gedrag een reële, actuele en voldoende ernstige bedreiging vormt voor een fundamenteel belang 

van de maatschappij. Daarentegen kan noch uit de bestreden beslissing noch uit het administratief 

dossier worden afgeleid dat er voor de verzoekende partij eveneens een concrete afweging van haar 

individuele belangen en omstandigheden, zoals vereist door artikel 43, tweede lid van de Vreemde-

lingenwet, dat zoals gezegd nauw aansluit bij artikel 8 van het EVRM en artikel 7 van het Handvest, 

heeft plaatsgevonden. Daarbij moet worden opgemerkt dat de verzoekende partij in het verzoekschrift 

haar concrete en individuele omstandigheden en die van haar gezin nader uiteenzet en dat zich in het 

administratief dossier een vragenlijst bevindt, opgesteld op 29 juni 2016, waarin verzoeker de elementen 

die zijn situatie betreffen, opsomt die aansluiten bij wat hij in zijn verzoekschrift stelt. Verwerende partij 

beschikt derhalve over deze gegevens maar heeft ze niet betrokken in de afweging die in de bestreden 

beslissing kan worden gelezen.     

 

2.11. Het betoog van de verwerende partij in haar nota met opmerkingen over de formele motiverings-

plicht kan geen afbreuk doen aan het gestelde in punt 2.3. Voorts gaat de verwerende partij nergens in 

op de door de verzoeker aangekaarte kritiek dat de bestreden beslissing blijk geeft van een 

onvoldoende motivering “van de voorrang van de openbare orde op de privébelangen”. Het betoog van 

de verwerende partij is toegespitst op het feit dat er geen sprake is van een schending van artikel 8 van 

het EVRM, doch dit volstaat niet om afbreuk te doen aan de vastgestelde schending van de formele 

motiveringsplicht inzake artikel 8 van het EVRM, die voor EU-onderdanen concreet wordt ingevuld in 

artikel 43, tweede lid van de Vreemdelingenwet.      

 

Het tweede middel is in de aangegeven mate gegrond. De verwijzing in de bestreden beslissing naar 

artikel 7, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet kan de bestreden beslissing niet overeind houden, 

gelet op het feit dat verzoeker een EU-onderdaan is op wie artikel 43, eerste lid, 2° en tweede lid van 

dezelfde wet als lex specialis van toepassing zijn.           

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient 

derhalve geen uitspraak te worden gedaan over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 
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De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 26 juli 2016 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten wordt 

vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig mei tweeduizend zeventien 

door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


