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 nr. 187 492 van 23 mei 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 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 IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Tanzaniaanse nationaliteit te zijn, op 6 februari 2017 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 23 december 2016 tot 

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

(bijlage 20), aan de verzoeker op 6 januari 2017 ter kennis gebracht. 

 

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 10 februari 2017 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 7 maart 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 april 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat G. GASPART, die loco advocaat C. VAN CUTSEM verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat C. MUSSEN, 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. De verzoeker, die verklaart van Tanzaniaanse nationaliteit te zijn, komt op 10 mei 2010 België 

binnen zonder enig identiteitsdocument, en vraagt op 11 mei 2010 asiel aan. Op 17 mei 2011 beslist de 

Adjunct-commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij arrest nr. 69 445 van 28 oktober 2011 

weigert de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) eveneens de vluchtelingenstatus 

en de subsidiaire beschermingsstatus aan de verzoeker. 
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1.2. Op 19 december 2011 dient de verzoeker een tweede asielaanvraag in. Op 13 februari 2012 neemt 

de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris een beslissing houdende de weigering tot in 

overwegingname van een asielaanvraag (bijlage 13quater). 

 

1.3. Op 5 januari 2013 wordt aan de verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten met 

inreisverbod voor drie jaar (bijlage 13sexies). 

 

1.4. Op respectievelijk 5 oktober 2015 en 6 februari 2016 wordt aan de verzoeker bevel gegeven om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

1.5. Op 5 juli 2016 dient de verzoeker een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie, in de hoedanigheid van partner, in het kader van een overeenkomstig een wet 

geregistreerd partnerschap, van I.M.J.M., die de Belgische nationaliteit heeft. Hij wordt in het bezit 

gesteld van een bijlage 19ter waaruit blijkt dat de familieband werd aangetoond door middel van een 

verklaring van wettelijke samenwoonst en waarin hem wordt gevraagd om binnen de drie maanden een 

“(b)ewijs van elkaar reeds 2 jaar kennen, en minstens 3 ontmoetingen van minstens 45 dagen OF reeds 

1 jaar samengewoond te hebben OF een gemeenschappelijk kind”, een “(b)ewijs van voldoende 

bestaansmiddelen van de Belgische partner”, een “(b)ewijs van aansluiting ziektekostenverzekering” en 

een “(b)ewijs van voldoende huisvesting” voor te leggen. 

 

Op 23 december 2016 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de 

thans bestreden beslissing die aan de verzoeker wordt ter kennis gebracht op 6 januari 2017. Deze 

beslissing luidt 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 5/07/2016 werd 

ingediend door: 

(…) 

om de volgende reden geweigerd:
3
 

 

De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van 

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

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

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

veiligheid; persoonlijk gedrag van betrokkene waardoor zijn verblijf ongewenst is om redenen van 

openbare orde of nationale veiligheid. 

 

Betrokkene werd meermaals geïntercepteerd door de Belgische politiediensten voor verstoring van de 

openbare orde. Betrokkene maakt dan ook het voorwerp uit van meerdere PV's: 

• PV BR.60.LL.00250113 wegens drugsbezit door PZ Brussel Hoofdstad Elsene in 2013. 

• PV BR.60.LL.00611413 wegens drugsbezit door PZ Brussel Hoofdstad Elsene in 2013. 

• PV K0.60.L1.01128215 wegens de verkoop van drugs door PZ Vlas in 2015. 

• PV K0.60.L1.01779015 wegens de verkoop van drugs door PZ Vlas in 2015. 

 

Gezien betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan het bezit en de verkoop van drugs, bestaat er een 

risico tot nieuwe schending van de openbare orde. Het gedrag van betrokkene vormt een actuele, 

werkelijke en voldoende ernstige bedreiging 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 
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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). 

 

Uit de aard, de ernst, de recentheid in tijd van de feiten en het recidivisme blijkt dat het persoonlijk 

gedrag van betrokkene een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor het 

fundamenteel belang van de samenleving. 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 het welke betrokkene het verblijfsrecht wenst te 

bekomen. Betrokkene claimde op 5.7.2016 reeds één jaar samenwonend te zijn met zijn partner. Ten 

tijde van het plegen van de laatste feiten is het dus redelijk te stellen dat hij al samen was met zijn 

partner. Kennelijk heeft die gezinssituatie betrokkene er niet van weerhouden de feiten (opnieuw) te 

plegen. Derhalve hoeft die gezinssituatie een weigering van verblijf en bijhorend bevel ook niet in de 

weg te staan. Gezien die gezinssituatie voor betrokkene kennelijk geen verschil maakte bij het plegen 

van de feiten, kan bezwaarlijk gesteld worden dat deze gezinssituatie echt belangrijk voor hem is. Had 

hij zijn gezinssituatie belangrijker ingeschat dan de feiten die hij wenste te plegen, hij zou zich gehouden 

hebben aan de strafrechtelijke regels in België om zijn toekomst en gezinssituatie veilig te stellen. 

 

Gezien deze overwegingen wordt het familiale en persoonlijke belang van betrokkene ondergeschikt 

geacht 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 het betrokkene vrij zich elders te vestigen alwaar hij en zijn wettelijke partner 

legaal kunnen binnenkomen en verblijven of hun gezinsleven zo in te richten de Belgische in België 

verblijft en betrokkene een andere verblijfplaats kiest. Dit hoeft niet noodzakelijk afbreuk te doen aan 

hun gezinsleven, toch niet voor zover het koppel bereid is creatieve oplossingen te zoeken om op 

afstand hun relatie in stand te houden. 

 

Aan betrokkene wordt het bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen 30 dagen. 

Wettelijke basis artikel 7,1,2° van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België is verstreken. 

 

Bij het nemen van dit bevel werd wel degelijk rekening gehouden met art. 74/13 van de wet van 

15.12.1980. Van enig medisch bezwaar waardoor het bevel niet zou kunnen worden opgevolgd, blijkt 

nergens sprake. Van een minderjarig gemeenschappelijk kind is evenmin sprake. Het gezins- en 

familieleven van betrokkene werd hierboven reeds besproken. 

(…)” 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 43 en 

62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van het 

proportionaliteitsbeginsel, van het vermoeden van onschuld, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van 

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

vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: 

EVRM). In de uiteenzetting van het middel wordt tevens gewag gemaakt van een manifeste 

appreciatiefout. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“4.1. La décision attaquée est motivée par les éléments suivants :  

 

L'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 permet de refuser le séjour pour des raisons d'ordre public ou 

de sécurité nationale. 

 

En 2013, le requérant a fait l'objet de deux PV pour possession de stupéfiants. 

 

En 2015, le requérant a fait l'objet de deux PV pour vente de stupéfiants. 
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Puisque le requérant s'est rendu coupable de possession et de vente de drogue, il existe un risque de 

nouveau trouble de l'ordre public. Le comportement du requérant forme une menace actuelle, réelle et 

grave pour un intérêt fondamental de la société. 

 

Le commerce de drogue international est une forme diffuse de criminalité avec des connexions 

impressionnantes économiques opérationnelles, souvent avec un aspect transfrontalier. Le commerce 

illégal de stupéfiants est une menace pour la santé, la sécurité et la qualité de vie des citoyens de 

l'Union ainsi que pour l'économie, la stabilité et la sécurité des États membres de l'Union. 

 

L'assuétude aux drogues est un désastre pour les individus et un danger économique et social pour 

l'humanité. Le trafic organisé de stupéfiants peut prendre des formes telles qu'il forme une menace 

directe pour la tranquillité et la sécurité physique de la population dans son ensemble ou d'un grand 

groupe de celle-ci. Le combat de la criminalité organisée en lien avec les stupéfiants tombe sous le 

coup de raisons sérieuses d'ordre public ou de sécurité nationale. 

 

Il ressort de la nature, la gravité, le caractère récent des faits et la récidive que le comportement 

personnel de l'intéressé forme une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l'intérêt 

fondamental de la société. Conformément à l'article 43 le droit de séjour de l'intéressé peut lui être 

refusé. Cette mesure est raisonnable compte tenu des intérêts familiaux du requérant sur base desquels 

il a demandé un droit de séjour. L'intéressé a affirmé le 5 juillet 2016 cohabiter depuis un an avec son 

partenaire. H est donc raisonnable de penser qu'il cohabitait déjà avec son partenaire au moment de la 

commission des derniers faits. Manifestement la situation familiale du requérant ne l'a pas empêché de 

commettre de nouveaux faits. En conséquence, la situation familiale du requérant ne s'oppose pas au 

refus de séjour et à l'ordre de quitter le territoire. Puisque sa situation familiale n'a pas pesé dans la 

balance lors de la commission des faits, on ne peut soutenir que cette situation familiale soit réellement 

importante pour lui. S'il avait jugé sa situation familiale plus importante que les faits qu'il allait commettre 

il se serait conformé aux règles pénales belges pour y mettre sa vie familiale à l'abri. 

 

Pour ces considérations, les intérêts familiaux et personnels de l'intéressé sont jugé moins importants 

que la sauvegarde de l'ordre public. Le Conseil du Contentieux des Étrangers estime dans son arrêt 

41897 du 22 avril 2010 entre autre que l'article 8, §2 de la CEDH qu'une ingérence dans la vie privée et 

familiale est possible lorsqu'il y une base légale et que qu'une mesure est nécessaire pour atteindre 

certains objectifs, tels que la sauvegarde de l'ordre public. Le requérant est Ebre de s'installer ailleurs 

avec son cohabitant légal ou organiser leur vie de famille de manière telle que le ressortissant belge 

habite en Belgique et que l'intéressé choisisse un autre lieu de résidence. Ceci ne remet pas en cause 

leur vie familiale pour autant que le couple soit disposé à chercher des solutions créatives pour 

maintenir leur relation à distance. 

 

4.2. Critique de la décision.  

 

Les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs 

ainsi que l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 imposent de motiver les actes administratifs. Cette 

motivation impose qu'un acte administratif repose sur des motifs de droit et de fait qui soient exacts, 

pertinents et légalement admissibles. 

 

Elle doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-

ci, sans que l'autorité ne soit toutefois tenue d'expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, 

que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de 

permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, 

de pouvoir les contester dans le cadre d'un recours et, à la juridiction compétente, d'exercer son 

contrôle à ce sujet. 

 

Le contrôle exercé par Votre Conseil quant à l'obligation de motivation doit se limiter à vérifier si 

l'autorité n'a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a 

donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui 

ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 

147.344). 

 

Si l'obligation de motivation n'impose pas à l'autorité de fournir les motifs de ses motifs, elle serait vidée 

d'une bonne part de sa substance si, plutôt que de devoir exposer l'ensemble du raisonnement qui l'a 
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conduite à prendre telle ou telle décision, l'autorité pouvait se borner à en énoncer uniquement certains 

fragments, et ainsi à ne donner aux personnes concernées par la mesure en cause qu'une idée 

incomplète et imprécise des raisons qui ont déterminé son adoption (C.E., arrêt n° 222.286 du 29 janvier 

2013). 

 

Le principe général de bonne administration, selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer 

en prenant connaissance de tous les éléments de la cause oblige l'administration à ion exercice effectif 

de son pouvoir d'appréciation duquel découle une obligation de minutie et de soin en telle sorte 

qu'aucune décision administrative ne peut être régulièrement prise sans que son auteur ait, au 

préalable, procédé à un examen complet et détaillé des circonstances de l'affaire sur laquelle il entend 

se prononcer. Ce principe, qui correspond à un principe de prudence, de soin et de minutie, oblige dès 

lors l'autorité à effectuer une recherche minutieuse des faits, à récolter tous les renseignements 

nécessaires à la prise de décision et à prendre en considération tous les éléments du dossier afin de 

pouvoir prendre la décision en pleine connaissance de cause, après avoir raisonnablement apprécié 

tous les éléments utiles à la résolution du cas d'espèce (arrêt CE, n° 221.713 du 12 décembre 2012). H 

incombe donc à l'Office des étrangers de procéder à un examen complet et rigoureux des données de 

l'espèce et de prendre en considération l'ensemble des éléments de la cause. 

 

4.2.1. Première branche: erreur manifeste d'appréciation, violation de l'obligation de motivation des 

actes administratifs, violation du principe de présomption d'innocence et violation du principe de bonne 

administration imposant de prendre en considération l'ensemble des éléments du dossier administratif. 

 

Tout d'abord, la partie adverse commet une erreur manifeste d'appréciation lorsqu'elle stipule que le 

requérant s'est rendu coupable de vente de stupéfiants. 

 

En effet, le requérant a été cité devant le tribunal correctionnel. L'affaire a été prise en délibéré et le 

jugement est attendu pour la fin du mois de février. 

 

En vertu de la présomption d'innocence, toute personne est présumée innocente jusqu'au prononcé du 

jugement. La présomption d'innocence est un principe général de droit (Cass. 17/09/2003,/.T., 2003, p. 

730) dont le respect doit également être contrôlé par Votre Conseil. 

 

En affirmant que le requérant s'est rendu coupable des faits reprochés k partie adverse commet donc 

non seulement une erreur manifeste d'appréciation mais viole également le principe général de droit de 

la présomption d'innocence. 

 

Par ailleurs ce fait, allégué dans la décision attaquée, ne pourrait ressortir que d'une condamnation 

pénale qui n'existe pas encore. La décision attaquée ne repose donc pas sur le contenu du dossier 

administratif et viole pour cette raison l'obligation de motivation formelle à laquelle est tenue la partie 

adverse. 

 

4.2.2. Deuxième branche: violation de l'article 43 de la loi du 15.12.1980, de l'obligation de motivation 

des actes administratifs, du principe de proportionnalité, du devoir de soin et de minutie et du le principe 

de bonne administration en ce qu'il impose une obligation de prendre en considération l'ensemble des 

éléments du dossier administratif. 

 

Ensuite, il y a lieu d'interpréter la notion d'ordre public par analogie avec la notion d'ordre public telle 

qu'interprétée par la Cour de Justice de l'Union européenne et cela pour trois raisons. 

 

Un, l'article 43 de la loi du 15.12.1980 est une transposition de l'article 27.2 de la directive 2004/38 

relative aux droits de citoyens de l'Union. Cette disposition est rendue applicable à la situation des 

membres de la famille de citoyens belge par l'article 40ter §2 de la loi du 15.12.1980. Il y a donc lieu de 

l'interpréter de la même manière. 

 

Deux, la partie adverse elle-même fait référence à la jurisprudence de la CJIJE interprétant cette notion 

de droit européen dans la décision attaquée et considère donc que la notion doit être interprétée de la 

même manière pour les membres de la famille de belges et de citoyens européens. 

 

Trois, en droit européen, la notion de danger pour l'ordre public a été interprétée de la même manière 

par la CJUE dans le contentieux migratoire pour les membres de la famille des citoyens européens et 

les ressortissants de pays tiers (CJUE, 11 juin 2015, C-554/13). « Ce faisant, la Cour de justice 
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développe, pour la directive retour, une interprétation de « danger pour l'ordre public », qui rejoint celle 

développée dans le cadre de la libre circulation des citoyens européens (...) L'arrêt Zk Et 0. participe à 

une homogénéisation de la notion d'ordre public, qui semble se voir reconnaître une signification 

identique, quel que soit le type de contentieux concerné». (J.-Y. CARLIER, L. LEBOEUF, Chroniques. 

Droit européen des migrations, JTDE, 2016, p. 112, § 38) 

 

Il ne serait pas conforme aux principes d'égalité et de non discrimination et aux articles 10 et 11 de la 

Constitution d'appliquer aux membres de la famille de belges une notion de « danger pour l'ordre public 

» plus restrictive que celle utilisée pour les membres de la famille de citoyens européens ou pour les 

ressortissants de pays tiers. Ceci constituerait un traitement défavorable dénué de toute justification. 

 

Selon la jurisprudence de la CJUE, il revient à l'autorité administrative d'apprécier la notion de «danger 

pour l'ordre public», au cas par cas, afin de vérifier si le comportement personnel du ressortissant d'un 

pays tiers concerné constitue un danger réel et actuel pour l'ordre public. Lorsqu'elle s'appuie sur une 

pratique générale ou une quelconque présomption afin de constater un tel danger, sans qu'il soit 

dûment tenu compte du comportement personnel du ressortissant et du danger que ce comportement 

représente pour l'ordre public, elle méconnaît les exigences découlant d'un examen individuel du cas en 

cause et du principe de proportionnalité. H en résulte que le fait qu'un ressortissant d'un pays tiers est 

soupçonné d'avoir commis un acte punissable qualifié de délit ou de crime ou a fait l'objet d'une 

condamnation pénale pour un tel acte ne saurait, à lui seul, justifier que ce ressortissant soit considéré 

comme constituant un danger pour l'ordre public (CJUE, 11 juin 2015, C-554/13, § 50). 

 

« Toute mesure d'êloignement est subordonnée à ce que le comportement de la personne concernée 

représente une menace réelle et actuelle pour un intérêt fondamental de la société ou de l'Etat membre 

d'accueil, constatation qui implique, en général, chez l'individu concerné, l'existence d'une tendance à 

maintenir ce comportement à l'avenir. Avant de prendre une décision d'éloignement, l'Etat membre 

d'accueil doit tenir compte notamment de la durée du séjour de l'intéressé sur son territoire, de son âge, 

de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle 

dans cet État et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. » (CJUE, 22 mai 2012, C-348/09, 

dispositif). 

 

Si une condamnation de trafic de stupéfiants ou le soupçon d'un tel trafic peut établir une menace réelle, 

actuelle et grave pour un intérêt fondamental de la société, une telle menace ne peut être 

automatiquement déduite d'un tel soupçon ni même d'une telle condamnation (CJUE, 29 avril 2004, C- 

482/01 et C-493/01, dispositif). 

 

En particulier il faut, en premier lieu, que le comportement personnel de l'étranger constitue une menace 

réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société et, en deuxième 

lieu, que la mesure restrictive envisagée soit propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit 

et n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre (CJUE, 17 novembre 2011, C- 430-10). 

 

Le refus de séjour doit donc être basé sur le comportement personnel de l'étranger et ce comportement 

doit être de nature à constituer une menace actuelle, réelle et suffisamment grave d'un intérêt 

fondamental de la société. Il ne suffit pas de se baser sur une qualification en droit des faits reprochés 

pour établir l'existence d'une menace réelle, actuelle et grave d'un intérêt fondamental de la société. 

 

La partie adverse estime qu'au vu de la nature, de caractère récent de faits et de récidivisme du 

requérant son comportement personnel constitue une menace actuelle, réelle et grave pour l'ordre 

public. 

 

Or, l'examen de la partie adverse porte essentiellement sur la nature des faits reprochés et elle ne 

semble pas avoir examiné le comportement personnel et les faits précis reprochés au requérant mais se 

contente de faire référence à des textes faisant état de la gravité de l'infraction de trafic de stupéfiants et 

du fait que certaines formes de ce trafic peuvent constituer une menace directe pour la société, sans 

examiner si les soupçons qui pèsent sur le requérant et les faits reprochés relèvent de ces formes 

particulièrement graves. 

 

A aucun moment la partie adverse ne semble prendre en considération les faits précis pour lesquels le 

requérant est poursuivi à savoir, la possession de cannabis, en partie pour sa consommation 

personnelle, d'un quantité de 33,45g le 9 juin 2015 et de 4,40g le 7 septembre 2015 et la revente a une 

personne identifiée (pièce 5) afin de procéder à l'examen de la proportionnalité de la décision attaquée. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 

Ce sont pourtant ces faits précis qui doivent, d'une part, être examinés en vue de vérifier s'ils constituent 

une menace actuelle, réelle et suffisamment grave d'un intérêt fondamental de la société et qui doivent, 

d'autre part, être mis en balance avec la vie familiale du requérant. 

 

En effet, la partie adverse se contente de renvoyer à quatre PV, dont deux concernent la simple 

possession de stupéfiants et deux la vente de stupéfiants, mais ne précise pas quels faits précis 

reprochés au requérant sont considérés par elle comme établissant l'existence d'un risque réel, actuel et 

suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Rien ne permet par ailleurs, dans la 

décision attaquée, de vérifier que l'autorité ait été au courant des faits précis reprochés au requérant, au 

delà de leur qualification et en conséquence si elle a bien pris en considération ces faits précis dans son 

examen de proportionnalité. 

 

Pourtant, en application de son obligation de soin et de minutie, la partie adverse est tenue de procéder 

à un examen complet et détaillé des circonstances de l'affaire sur laquelle elle entend se prononcer. Ce 

principe, qui correspond à un principe de prudence, de soin et de minutie, oblige dès lors l'autorité à 

effectuer une recherche minutieuse des faits, à récolter tous les renseignements nécessaires à la prise 

de décision et à prendre en considération tous les éléments du dossier afin de pouvoir prendre la 

décision en pleine connaissance de cause. 

 

A défaut de toute motivation quant aux faits précis reprochés au requérant, au-delà de leur qualification, 

le requérant ne peut pas comprendre les motifs pour lesquels son comportement personnel est 

considéré comme une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la 

décision attaquée et votre conseil ne peut en contrôler la légalité. 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, il ne revient pas à votre Conseil de substituer son appréciation à 

celle que pourrait faire la partie adverse mais de constater que celle-ci n'a pas pris en considération les 

circonstances précises et les faits précis qui fondent les soupçons pesant sur le requérant avant de 

prendre sa décision et n'a pas récolté tous les renseignements nécessaires à la prise de la décision 

attaquée. En conséquence il y a lieu d'annuler la décision attaquée. 

 

Par ailleurs, c'est à tort que la partie adverse fait état de la récidive du requérant. Celui-ci n'ayant jamais 

été condamné on ne peut dans le cas d'espèce estimer qu'il soit en état de récidive, la récidive 

supposant l'existence d'une condamnation préalable. 

 

Enfin, il y a lieu de constater également que le requérant n'a pas été placé en détention préventive. 

 

L'article 16, §1 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive dispose : 

« En cas d'absolue nécessité pour la sécurité publique seulement, et si le fait est de nature à entraîner 

pour l'inculpé un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus grave, le juge 

d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt. 

Le juge d'instruction décide également si ce mandat d'arrêt doit être exécuté soit dans une prison, soit 

par une détention sous surveillance électronique. Inexécution de la détention sous surveillance 

électronique, qui implique la présence permanente de l'intéressé à une adresse déterminée, exception 

faite des déplacements autorisés, a lieu conformément aux modalités fixées par le Roi. 

Cette mesure ne petit être prise dans le but d'exercer une répression immédiate ou toute autre forme de 

contrainte. Si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de (réclusion), le mandat 

ne peut être décerné que s'il existe de sérieuses raisons de craindre que l'inculpé, s'il était laissé en 

liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire 

disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers. » 

 

L'intéressé n'a pas été placé en détention préventive et il est poursuivi devant le tribunal correctionnel 

sur citation du parquet qui n'a pas requis son arrestation pendant l'information. Il se déduit de ces 

éléments de procédure qu'il n'y avait pas de nécessité pour la sécurité publique d'ordonner la détention 

du requérant, ni de sérieuses raisons de craindre qu'il commette de nouveaux crimes et délits. Dans ces 

circonstances, on ne voit pas en quoi le comportement personnel du requérant constitue une menace 

actuelle, réelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. 

 

Enfin, la partie adverse ne semble pas non plus prendre en considération les circonstances particulières 

de la vie familiale du requérant. Elle se contente de constater qu'il cohabite depuis au moins un an avec 

son cohabitant légal. 
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Or, elle doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de la vie familiale en jeu dans le 

cadre de l'examen de proportionnalité qu'elle doit réaliser, y compris la durée de cohabitation. Dans le 

cas d'espèce, le requérant cohabite avec son cohabitant légal depuis le 7 octobre 2013 (pièce 2), soit 

depuis plus de 3 années. En ne prenant pas en considération la durée de cohabitation réelle du 

requérant avec sa cohabitant légal, la partie adverse a manqué à son obligation de soin et de minutie et 

a violé le principe de bonne administration en ce qu'il impose une obligation de prendre en considération 

l'ensemble des éléments du dossier administratif. 

 

4.2.3. Violation de l'article 8 de la CEDH. 

 

L'article 8 de la CEDH dispose : 

« (…) » 

 

Pour que cette disposition soit applicable il y a lieu en premier lieu de faire valoir l'existence d'une vie 

familiale et/ou d'une vie privée. 

 

La vie familiale du requérant n'est pas contestée. 

 

Compte tenu du fait que les exigences de l'article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l'arrangement pratique (Cour. eur. DH, Conka c. Belgique, 5 février 2002, §83) et que cette disposition 

prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E., 22 décembre 2010, n° 210.029) il 

revient à l'autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen aussi 

rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou aurait du avoir 

connaissance. L'autorité administrative doit montrer qu'elle a eu, dans la situation qui lui est soumise, le 

souci de ménager un juste équilibre entre le but poursuivi et la gravité de l'atteinte et ceci au terme 

d'une mise en balance des intérêts concurrents en présence. Un tel examen doit être réalisé in concreto 

et prendre en considération l'ensemble des circonstances particulières des personnes concernées, 

telles que la durée de cohabitation ainsi que la nature et la gravité de l'infraction reprochée. 

 

Il ressort de la deuxième branche du moyen que l'autorité n'a pas procédé à un examen aussi rigoureux 

de la cause, se contentant d'apprécier la gravité de l'infraction en fonction la qualification juridique 

donnée aux poursuites intentées et non en fonction du comportement personnel comportement 

personnel du requérant et en se dispensant de prendre en considération la durée réelle de la 

cohabitation du requérant avec son cohabitant légal. 

 

Le motif selon lequel la simple commission des faits reprochés indique qu'il n'accorde pas d'importance 

à sa vie familiale est une pétition de principe qui pourrait être appliquée à n'importe quel comportement 

délictueux et ne permet pas de voir si l'autorité à procédé à un examen individuel rigoureux de la 

situation du requérant. Or, le raisonnement selon lequel le seul fait de poser un comportement 

délictueux justifie une ingérence dans la vie familial est manifestement contraire à l'article 8 de la CEDH 

tel qu'interprété par le Cour EDH qui impose au contraire un examen individuel de toutes les 

circonstances de l'affaire. 

 

Pour ces motifs la décision viole l'article 8 de la CEDH et doit être annulée.” 

 

2.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“In het enige middel haalt verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van artikel 43 van de 

Vreemdelingenwet, van het proportionaliteitsbeginsel, van het vermoeden van onschuld, van het 

voorzichtigheids- en zorgvuldigheidsbeginsel en van artikel 8 EVRM. 

 

Hij betoogt in een eerste onderdeel te genieten van een vermoeden van onschuld is tot op het ogenblik 

dat er een vonnis is van de Correctionele Rechtbank een vonnis heeft geveld inzake de feiten die hem 

ten laste gelegd zijn. 

 

In een tweede onderdeel betoogt hij dat het begrip openbare orde naar analogie geïnterpreteerd dient te 

worden als las het begrip openbare orde zoals gehanteerd door het Europees Hof. Hij stelt dat 

verwerende partij zich beperkt tot het onderzoeken van de aard van de feiten die hem verweten worden 

zonder hierbij zijn persoonlijk gedrag en de juiste omstandigheden te bestuderen. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 9 

 

In een derde onderdeel betoogt verzoeker dat verwerende partij niet omstandig genoeg zijn gezins- en 

privéleven heeft onderzocht. 

 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoeker zich niet dienstig kan beroepen op een 

schending van het vermoeden van onschuld en verwijst hierbij naar arresten van Uw Raad. 

 

“Bovendien is er de Raad geen algemeen beginsel van behoorlijk bestuur inzake het vermoeden van 

onschuld bekend. Het “vermoeden van onschuld” is wel een fundamenteel beginsel uit het strafrecht dat 

onder meer werd gecodificeerd in artikel 6, § 2 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de 

Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (EVRM). Dit beginsel heeft betrekking op de bewijslast in het 

kader van de strafvervolging. De beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard, dat het voorwerp 

vormt van onderhavig beroep, is echter geen maatregel van strafrechtelijke aard doch een 

administratieve rechtshandeling. Het “vermoeden van onschuld” en tevens het „personaliteitsbeginsel in 

strafzaken‟ kunnen dus te dezen niet dienstig worden opgeworpen.” (RvV nr. 43.038 van 5 mei 2010) 

 

“Het vermoeden van onschuld dat verzoeker inroept heeft verder ook niet tot gevolg dat een bestuur bij 

het nemen van een beslissing niet zou mogen verwijzen naar vastgestelde feiten en dit los van de vraag 

of deze feiten vervolgens nog leiden tot een strafrechtelijke veroordeling.” (RvV nr. 29 646 van 8 juli 

2009) 

 

Verzoeker betwist niet het voorwerp te hebben uitgemaakt van meerdere PV’s voor inbreuken op de 

drugswetgeving, waarvoor hij thans nog niet veroordeeld is door de Correctionele Rechtbank. Het feit 

dat de hij (nog) niet werd veroordeeld wegens die inbreuken, verhindert overigens niet dat de 

gemachtigde op verblijfsrechtelijk vlak maatregelen neemt wanneer hij oordeelt dat het persoonlijk 

gedrag van de verzoeker een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde. Het vermoeden van 

onschuld belet niet dat de gemachtigde op grond van een eigen onderzoek een standpunt inneemt met 

betrekking tot feiten die nog niet tot een strafrechtelijke veroordeling hebben geleid. 

 

Waar verzoeker een schending aanvoert van artikel 43 van de Vreemdelingenwet, dient te worden 

opgemerkt dat dit artikel de omzetting vormt van artikel 27 van de Richtlijn 2004/38/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004. 

 

“Deze bepaling laat het Bestuur aldus toe een burger van de Unie het verblijf van meer dan drie 

maanden te weigeren, voor zover kan worden vastgesteld dat dit familielid door zijn gedrag een actuele, 

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

Hierbij dient evenwel het evenredigheidsbeginsel te worden gerespecteerd. De loutere vaststelling dat 

het familielid een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor een fundamenteel 

belang van de samenleving volstaat op zich dan ook niet om de weigeringsbeslissing te gronden. Het 

Bestuur dient tevens het evenredigheidsbeginsel te respecteren, en aldus een billijke en redelijke 

afweging door te voeren tussen de betrokken rechtmatige belangen, onder meer in het licht van de 

grondrechten waaronder specifiek het recht op een gezins- of privéleven, zoals vervat in het artikel 8 

van het EVRM (naar analogie HvJ 29 april 2004, Orfanopoulos en Oliveri, C-482/01 en C-493/01, 

punten 95-99; HvJ 23 november 2010 (Grote kamer), Tsakouridis, C-145/09, punten 52-53).” (RvV nr. 

178.519 van 28 november 2016) 

 

Bij de beoordeling of een vreemdeling een gevaar uitmaakt voor de openbare orde, de openbare 

veiligheid of de volksgezondheid, beschikt de gemachtigde over een zekere appreciatievrijheid. De 

Raad oefent ter zake een marginale toetsingsbevoegdheid uit en is niet bevoegd zijn beoordeling van de 

feiten 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 haar beoordeling 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 (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

In de bestreden beslissing wordt hieromtrent als volgt gemotiveerd: 

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

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

veiligheid; persoonlijk gedrag van betrokkene waardoor zijn verblijf ongewenst is om redenen van 

openbare orde of nationale veiligheid. 
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Betrokkene werd meermaals geïntercepteerd door de Belgische politiediensten voor verstoring van de 

openbare orde. 

Betrokkene maakt dan ook het voorwerp uit van meerdere PV’s: 

• PV BR.60.LL.00250113 wegens drugsbezit door PZ Brussel Hoofdstad Elsene in 2013. 

• PV BR.60.LL.00611413 wegens drugsbezit door PZ Brussel Hoofdstad Elsene in 2013. 

• PV K0.60.L1.01128215 wegens de verkoop van drugs door PZ Vlas in 2015. 

• PV K0.60.L1.01779015 wegens de verkoop van drugs door PZ Vlas in 2015. 

• 

Gezien betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan het bezit en de verkoop van drugs, bestaat er een 

risico tot nieuwe schending van de openbare orde. Het gedrag van betrokkene vormt een actuele, 

werkelijke en voldoende ernstige bedreiging 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). 

Uit de aard, de ernst, de recentheid in tijd van de feiten en het recidivisme blijkt dat het persoonlijk 

gedrag van betrokkene een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor het 

fundamenteel belang van de samenleving. 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 claimde op 5.7.2016 reeds één jaar samenwonend te zijn met zijn partner. Ten 

tijde van het plegen van de laatste feiten is het dus redelijk te stellen dat hij al samen was met zijn 

partner. Kennelijk heeft die gezinssituatie betrokkene er niet van weerhouden de feiten (opnieuw) te 

plegen. Derhalve hoeft die gezinssituatie een weigering van verblijf en bijhorend bevel ook niet in de 

weg te staan. Gezien die gezinssituatie voor betrokkene kennelijk geen verschil maakte bij het plegen 

van de feiten, kan bezwaarlijk gesteld worden dat deze gezinssituatie echt belangrijk voor hem is. Had 

hij zijn gezinssituatie belangrijker ingeschat dan de feiten die hij wenste te plegen, hij zou zich gehouden 

hebben aan de strafrechtelijke regels in België om zijn toekomst en gezinssituatie veilig te stellen.(…)” 

 

Verzoeker toont met zijn ongestaafd betoog niet aan dat het Bestuur geen rekening zou gehouden 

hebben met zijn persoonlijke situatie. 

 

Waar hij een schending van artikel 8 EVRM aanvoert wordt niet door verwerende partij betwist dat 

verzoeker een gezinsleven heeft in het Rijk, echter, in de bestreden beslissing wordt gemotiveerd dat er 

een inmenging in het door artikel 8 beschermd gezins- en familieleven is toegestaan in zoverre bij wet 

voorzien en noodzakelijk is om de openbare orde te beschermen: 

“Gezien deze overwegingen wordt het familiale en persoonlijke belang van betrokkene ondergeschikt 

geacht 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 het betrokkene vrij zich elders te vestigen alwaar hij en zijn wettelijke partner 

legaal kunnen binnenkomen en verblijven of hun gezinsleven zo in te richten de Belgische in België 

verblijft en betrokkene een andere verblijfplaats kiest. Dit hoeft niet noodzakelijk afbreuk te doen aan 

hun gezinsleven, toch niet voor zover het koppel bereid is creatieve oplossingen te zoeken om op 

afstand hun relatie in stand te houden.” 

 

Verzoeker toont geen hinderpalen aan die het onmogelijk maken om het gezinsleven tijdelijk elders 

verder te zetten. 
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Het wordt verzoeker niet verboden om zich op het Belgisch grondgebied te bevinden, echter hij dient 

hiertoe te voldoen aan de in België geldende binnenkomst- en verblijfsvoorwaarden. 

 

Het enige middel is ongegrond.” 

 

2.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet, heeft tot doel de burger, 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. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In casu wordt in de motieven van de bestreden beslissing verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 43 van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een 

motivering in feite, met name dat de aanvraag van de verzoeker om een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie wordt geweigerd omdat zijn verblijf door zijn persoonlijk gedrag ongewenst 

is om redenen van openbare orde of nationale veiligheid, waarbij in concreto wordt toegelicht dat hij het 

voorwerp uitmaakt van meerdere processen-verbaal, met name twee processen-verbaal wegens 

drugsbezit en twee processen-verbaal wegens de verkoop van drugs, waardoor er een risico tot nieuwe 

schending van de openbare orde bestaat, en dat “(u)it de aard, de ernst, de recentheid in tijd van de 

feiten en het recidivisme blijkt dat het persoonlijk gedrag van betrokkene een actuele, werkelijke en 

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

in de bestreden beslissing uiteengezet waarom “het familiale en persoonlijke belang van betrokkene 

ondergeschikt (wordt) geacht aan de vrijwaring van de openbare orde”. Ook de beslissing houdende 

bevel om het grondgebied te verlaten verwijst naar de toepasselijke rechtsregel, met name artikel 7, 

eerste lid, 2°, van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat ook deze beslissing een motivering in feite, met 

name dat het “legaal verblijf in België is verstreken”, waarbij tevens rekening wordt gehouden met het 

bepaalde in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. 

 

Aldus kunnen de motieven die de bestreden beslissing onderbouwen op eenvoudige wijze in die 

beslissing worden gelezen zodat de verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en hierdoor tevens 

heeft kunnen nagaan of het zin heeft hiertegen de beroepsmogelijkheden aan te wenden waarover hij in 

rechte beschikt. De verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te 

begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen 

derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. Uit de 

uiteenzetting van het middel blijkt dat de verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat 

het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

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

motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 62 van de Vreemdelingenwet wordt niet 

aangetoond. 

 

2.3.2. De verzoeker voert bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aan, zodat het 

middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht. De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere 

administratieve rechtshandeling moet steunen op deugdelijke motieven. Dit zijn motieven waarvan het 

feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in rechte ter verantwoording van die handeling in 

aanmerking genomen kunnen worden (RvS 5 december 2011, nr. 216.669; RvS 20 september 2011, nr. 

215.206; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de 

Raad niet bevoegd zijn beoordeling 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 in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van artikel 43 van de Vreemdelingenwet en 

artikel 8 van het EVRM. 
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2.3.2.1. Artikel 43 van de Vreemdelingenwet luidde op het ogenblik dat de bestreden beslissing werd 

genomen als volgt: 

 

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

1° wanneer de burger van de Unie of zijn familielid valse of misleidende informatie of valse of vervalste 

documenten hebben gebruikt, of fraude hebben gepleegd of andere onwettige middelen hebben 

gebruikt die bijdragen tot de erkenning van het verblijf; 

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

 

Te dezen werpt de verzoeker op dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris een manifeste 

appreciatiefout heeft gemaakt en het vermoeden van onschuld miskent, nu de in de bestreden 

beslissing aangehaalde feiten slechts kunnen voortvloeien uit een strafrechterlijke veroordeling, die er in 

casu nog niet is. Hij geeft voorts aan dat hij werd gedagvaard voor de correctionele rechtbank, dat de 

zaak in beraad is en de uitspraak wordt verwacht voor het einde van de maand februari. Ter 

terechtzitting stelt de raadsman van de verzoeker dat er nog steeds geen uitspraak is en dat een 

uitspraak wordt verwacht in de maand mei. Er wordt evenwel op gewezen dat in artikel 43, eerste lid, 2°, 

van de Vreemdelingenwet niet kan worden gelezen dat een definitieve strafrechtelijke veroordeling 

vereist is opdat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de betrokken vreemdeling het recht 

op verblijf kan weigeren. Het feit dat er nog geen strafrechtelijke veroordeling is, verhindert de 

gemachtigde niet om op verblijfsrechtelijk vlak maatregelen te nemen. Ook het vermoeden van onschuld 

belet niet dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris 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). Overigens betwist de verzoeker niet dat lastens hem twee 

processen-verbaal wegens drugsbezit en twee processen-verbaal wegens de verkoop van drugs 

werden opgesteld, noch dat hij in het bezit was van drugs en drugs heeft verkocht, noch de ernst van 

georganiseerde drugshandel en de verwoestende effecten van de met deze handel verbonden 

criminaliteit. 

 

Na tal van verwijzingen naar de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie laat de verzoeker gelden 

dat niet kan worden volstaan om te besluiten tot een actuele, werkelijke en voldoende ernstige 

bedreiging voor het fundamenteel belang van de samenleving door zich louter te baseren op de 

juridische kwalificatie van de hem ten laste gelegde feiten. Voorts laat hij gelden dat het onderzoek van 

de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris zich in essentie beperkt tot de aard van de feiten en 

dat het lijkt alsof zijn persoonlijk gedrag niet werd onderzocht, maar men zich tevreden heeft gesteld met 

een verwijzing naar de zwaarte van de drugshandel en het gegeven dat zekere vormen van 

drugshandel een ernstige bedreiging voor de samenleving vormen zonder te onderzoeken of de 

verdenkingen die op hem rusten en de feiten onder deze zware vormen vallen. De verzoeker laat gelden 

dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris op geen enkel moment de specifieke feiten 

waarvoor hij wordt vervolgd in rekening brengt, met name dat hij in het bezit zou zijn geweest van 33,45 

gram cannabis op 9 juni 2015 en van 4,4 gram op 7 september 2015 deels voor eigen gebruik en de 

verkoop ervan (zie stukkenbundel verzoeker, stuk 5). Hij stipt aan dat het deze feiten zijn die in 

overweging genomen dienen te worden bij de beoordeling of hij een actuele, werkelijke en voldoende 

ernstige bedreiging voor het fundamenteel belang van de samenleving vormt en die het voorwerp 

moeten uitmaken van een belangenafweging tegenover zijn familieleven. 

 

Vooreerst wordt er op gewezen dat in de bestreden beslissing niet enkel rekening wordt gehouden met 

de aard van de door de verzoeker tenlaste gelegde feiten, doch ook met de ernst, de recentheid en het 

herhaalde karakter ervan. Zo wordt er in de bestreden beslissing op gewezen dat de verzoeker 

“meermaals (werd) geïntercepteerd door de Belgische politiediensten voor verstoring van de openbare 

orde” en dat hij “het voorwerp uit(maakt) van meerdere PV's”, betreft het processen-verbaal van 2013 en 

2015 en worden de ernst van georganiseerde drugshandel en de verwoestende effecten van de met 

deze handel verbonden criminaliteit beklemtoond. De verzoeker betwist niet dat lastens hem in 2013 

twee processen-verbaal wegens drugsbezit en in 2015 twee processen-verbaal wegens de verkoop van 

drugs werden opgesteld, noch dat hij in het bezit was van drugs en drugs heeft verkocht. Door te wijzen 

op de hoeveelheden cannabis waarvan hij in het bezit zou zijn geweest, tracht de verzoeker de ernst 

van de feiten te minimaliseren, doch hij maakt hiermee niet aannemelijk dat de gemachtigde van de 
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bevoegde staatssecretaris, mede gelet op het voorgaande en op de overwegingen in de bestreden 

beslissing aangaande de ernst van georganiseerde drugshandel en de verwoestende effecten van de 

met deze handel verbonden criminaliteit, op grond van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk 

onredelijke wijzen heeft geoordeeld dat “(u)it de aard, de ernst, de recentheid in tijd van de feiten en het 

recidivisme blijkt dat het persoonlijk gedrag van betrokkene een actuele, werkelijke en voldoende 

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

in de bestreden beslissing de hoeveelheden drugs niet werden gepreciseerd, doet hieraan geen 

afbreuk. Gelet op het voorgaande kan de verzoeker ook niet dienstig voorhouden niet te begrijpen 

waarom zijn persoonlijk gedrag wordt gezien als een actuele, werkelijke en voldoende ernstige inbreuk 

op het fundamenteel belang van de samenleving. 

 

Voorts werpt de verzoeker nog op dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris ten onrechte 

voorhoudt dat hij een recidivist is, terwijl dit een voorafgaande strafrechtelijke veroordeling veronderstelt. 

Te dezen betwist de verzoeker evenwel niet dat hij tweemaal het voorwerp uitmaakt van een proces-

verbaal wegens het gebruik van drugs en tweemaal het voorwerp uitmaakt van een proces-verbaal 

wegens de verkoop van drugs. Aldus kon de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris, ongeacht 

of de verzoeker reeds werd veroordeeld voor gelijkaardige feiten, op goede gronden verwijzen naar het 

herhaalde karakter van de feiten die de verzoeker ten laste werden gelegd en is het niet kennelijk 

onredelijk om dit mee in overweging te nemen bij het beoordelen of de verzoeker een actuele, werkelijke 

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

 

De verzoeker stipt aan dat hij niet in voorlopige hechtenis werd gesteld en er aldus geen noodzaak was 

voor de publieke veiligheid om hem op te sluiten en er geen serieuze redenen waren om te geloven dat 

hij opnieuw misdrijven zou plegen. Gelet op deze omstandigheden ziet hij niet in hoe zijn persoonlijk 

gedrag een actueel, werkelijk en voldoende ernstige bedreiging voor het fundamenteel belang van de 

samenleving zou vormen. Er wordt evenwel nogmaals op gewezen dat de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris bij de beoordeling van een verblijfsaanvraag op grond van een eigen 

onderzoek een standpunt kan innemen met betrekking tot het gedrag van de betrokken vreemdeling in 

het licht van feiten die nog niet tot een strafrechtelijke veroordeling hebben geleid (cf. RvS 28 juni 2004, 

nr. 133.173; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). Hij is hiertoe niet gebonden door enige beslissing om deze 

vreemdeling niet in voorlopige hechtenis te stellen. 

 

Een schending van artikel 43 van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

2.3.2.2. Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Wanneer de verzoeker een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de eerste plaats 

zijn taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze wijze het 

bestaan van het door hem ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, alsook de 

wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

In casu wordt niet betwist dat de verzoeker zich op een gezins- en privéleven met zijn Belgische partner 

in de zin van artikel 8 van het EVRM kan beroepen. Er wordt evenmin betwist dat het een eerste 

toegang tot het Rijk betreft, met name een aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie, zodat er in deze stand van het geding geen inmenging is in het gezinsleven dat de 

verzoeker heeft met zijn partner en dus geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van 

het EVRM geschiedt. In dit geval moet worden onderzocht of er een positieve verplichting is voor de 

Staat om het recht op gezinsleven te handhaven. Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets, 

dit is een billijke afweging. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve 

verplichting voor de staat is, dan is er een schending van artikel 8, eerste lid, van het EVRM (EHRM 

17 oktober 1986, Rees v. Verenigd Koninkrijk, § 37). 
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De omvang van de positieve verplichtingen die op de staat rusten is afhankelijk van de precieze 

omstandigheden die eigen zijn aan het voorliggende individueel geval. In het kader van een billijke 

afweging worden een aantal elementen in rekening genomen, met name de mate waarin het gezins- en 

privéleven daadwerkelijk wordt verbroken bij verwijdering naar het land van bestemming, de omvang 

van de banden in de Verdragsluitende Staat, alsook de aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen 

die verhinderen dat het gezins- en privéleven elders normaal en effectief wordt uitgebouwd of 

verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen van 

immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. 

Noorwegen, § 70). 

 

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezins- en privéleven 

elders, zal er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezins- en privéleven in de zin 

van artikel 8 van het EVRM (zie EHRM 14 februari 2012, nr. 26940/10, Antwi e.a. v. Noorwegen, § 89). 

In casu laat de verzoeker evenwel na te wijzen op concrete en onoverkomelijke hinderpalen die de 

voortzetting van zijn privé- en gezinsleven als dusdanig verhinderen in het land van herkomst of elders. 

De verzoeker toont ook niet aan dat hij zijn gezins- en privéleven enkel in België kan verder zetten. 

Aldus maakt hij niet aannemelijk dat in de bestreden beslissing op grond van onjuiste feitelijke gegevens 

of op kennelijk onredelijke wijze wordt overwogen dat het hem “vrij (staat) zich elders te vestigen alwaar 

hij en zijn wettelijke partner legaal kunnen binnenkomen en verblijven of hun gezinsleven zo in te richten 

(dat) de Belgische in België verblijft en betrokkene een andere verblijfplaats kiest” en dat dit “niet 

noodzakelijk afbreuk (hoeft) te doen aan hun gezinsleven, toch niet voor zover het koppel bereid is 

creatieve oplossingen te zoeken om op afstand hun relatie in stand te houden”. 

 

Een ander belangrijk element van deze billijke afweging is te weten of het privé- en gezinsleven in het 

geding zich ontwikkeld heeft in een tijd waarin de betrokken personen wisten dat de situatie ten aanzien 

van de immigratieregels van een van hen zo was dat het onmiddellijk duidelijk was dat het behoud van 

dit privé- en gezinsleven binnen het gastland meteen al een precair karakter zou hebben. Het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens heeft al eerder geoordeeld dat wanneer dat het geval is, enkel in 

bijzonder uitzonderlijke omstandigheden de terugzending van het familielid dat niet de nationaliteit van 

het gastland heeft, een schending van artikel 8 van het EVRM betekent (Mitchell v. Verenigd Koninkrijk 

(dec.), nr. 40447/98, 24 november 1998, en Ajayi en andere v. Verenigd Koninkrijk (dec.), nr. 27663/95, 

22 juni 1999; EHRM, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. Nederland, 31 januari 2006, § 39). Gelet op 

het illegaal verblijf van de verzoeker, die sedert 5 januari 2013 – en dus voordat hij samenwoonde met 

zijn partner – reeds verschillende bevelen had gekregen om het grondgebied te verlaten, blijkt niet dat 

er op de verwerende partij enige uit voormeld verdragsartikel afgeleide positieve verplichting zou rusten 

om de verzoeker op het grondgebied te gedogen vanwege zijn relatie met zijn partner. Bovendien blijkt 

uit alle voorliggende gegevens ontegensprekelijk dat de verzoeker wist dat zijn (illegale) verblijfssituatie 

tot gevolg had dat het voortbestaan van dit gezinsleven in België van bij het begin precair was. 

 

Voorts betwist de verzoeker niet dat hij ten tijde van het plegen van de feiten waarvan in de processen-

verbaal van 2013 en 2015 gewag wordt gemaakt al samen was met zijn partner en maakt hij, louter door 

te poneren dat de motivering dat een eenvoudige deelname aan de feiten die hem verweten worden een 

indicatie is dat hij weinig belang hecht aan zijn familieleven kan worden gehanteerd voor alle delictueuze 

gedragingen, niet aannemelijk dat in de bestreden beslissing op kennelijk onredelijke wijze wordt 

overwogen dat zijn gezinssituatie hem er kennelijk niet van weerhouden heeft de feiten (opnieuw) te 

plegen en dat bijgevolg “die gezinssituatie een weigering van verblijf en bijhorend bevel ook niet in de 

weg (hoeft) te staan” nu “(g)ezien die gezinssituatie voor betrokkene kennelijk geen verschil maakte bij 

het plegen van de feiten, (…) bezwaarlijk gesteld (kan) worden dat deze gezinssituatie echt belangrijk 

voor hem is” en hij zich, indien hij zijn gezinssituatie als belangrijker had ingeschat dan de feiten die hij 

wenste te plegen, zou gehouden hebben aan de strafrechtelijke regels in België om zijn toekomst en 

gezinssituatie veilig te stellen. 

 

Ten slotte – en ten overvloede – kan er nog op worden gewezen dat, zelfs indien zijn partner hem niet 

zou volgen, het bestreden bevel niet noodzakelijk leidt tot een definitieve verwijdering van de verzoeker. 

Het heeft enkel tot gevolg dat de verzoeker tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid terug 

te keren op het ogenblik dat voldaan is aan de in de Vreemdelingenwet bepaalde vereisten. Zo is het 

niet uitgesloten dat de verzoeker, wanneer blijkt dat hij niet langer “een ernstig, reëel en actueel gevaar 

vormt voor de openbare orde”, een verblijfsrecht in het Rijk kan bekomen in functie van zijn partner. De 

tijdelijke scheiding met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de 

wettelijke bepalingen verstoort het gezinsleven van de verzoeker niet in die mate dat er sprake kan zijn 

van een schending van artikel 8 van het EVRM (EHRM 19 februari 1996, nr. 23218/94, Gul/Zwitserland, 
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22 EHRR 228). Voorts kunnen moderne communicatiemiddelen de verzoeker in staat stellen om tijdens 

de scheiding in nauw contact te blijven met zijn partner en zijn gezinsleven met haar verder te 

onderhouden. Tevens belet niets de partner van de verzoeker om hem te vergezellen terwijl hij 

terugkeert of om hem in Tanzania te bezoeken. Zoals hierboven reeds aangehaald, toont de verzoeker 

een dergelijke onmogelijkheid niet aan. 

 

Gelet op het voorgaande toont de verzoeker geen disproportionaliteit aan tussen zijn persoonlijke 

belangen enerzijds, die in se erin bestaan om zijn gezins- en privéleven verder te zetten in België 

hoewel hij niet voldoet aan enige verblijfsvoorwaarde gesteld in de Vreemdelingenwet, en de belangen 

van de Belgische staat in het kader van het handhaven van de openbare orde en het doen naleven de 

verblijfsreglementering anderzijds. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

2.3.2.3. Uit het voorgaande blijkt dat de verzoeker niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze 

tot de bestreden beslissing is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht 

van artikel 43 van de Vreemdelingenwet en artikel 8 van het EVRM, kan niet worden aangenomen. 

Evenmin wordt een manifeste appreciatiefout aangetoond. 

 

2.3.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen op 

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

voorgaande bespreking volgt dat er niet wordt aangetoond dat niet werd uitgegaan van een correcte 

feitenvinding kan niet worden gesteld dat het zorgvuldigheidsbeginsel zou zijn geschonden. 

 

2.3.4. De verzoeker maakt evenmin een schending van het proportionaliteitsbeginsel aannemelijk. Het 

proportionaliteitsbeginsel, als concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel, laat de Raad niet toe 

het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het onwettig te bevinden indien het tegen alle 

redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126.520). De keuze die een bestuur in de uitoefening 

van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt immers slechts het proportionaliteitsbeginsel 

wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het 

maken van die keuze is kunnen komen. Te dezen werpt de verzoeker op dat de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris niet alle specifieke omstandigheden in verband met zijn familieleven in 

rekening heeft gebracht. Hij merkt op dat in de bestreden beslissing wordt overwogen dat hij reeds één 

jaar samenwoont met zijn partner, terwijl zij reeds meer dan drie jaar samenwonen, wat volgens hem 

relevant is in het kader van de proportionaliteitstoets. Bij het maken van de proportionaliteitstoets heeft 

de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris uit de vaststelling dat de verzoeker reeds één jaar 

samenwoont met zijn partner afgeleid dat het “(t)en tijde van het plegen van de laatste feiten (…) redelijk 

(is) te stellen dat hij al samen was met zijn partner” en dat die gezinssituatie hem er kennelijk niet van 

weerhouden heeft de feiten (opnieuw) te plegen. De verzoeker toont niet aan dat indien de gemachtigde 

had vastgesteld dat hij reeds drie jaar samenwoonde met zijn partner, deze bij het maken van een 

belangenafweging tot een andere beoordeling zou zijn gekomen. Ook in dat geval zou de gemachtigde 

er immers evenzeer toe komen dat de verzoeker ten tijde van het plegen van de feiten al samen was 

met zijn partner en dat dit hem er niet van heeft weerhouden de feiten te plegen. Aldus maakt de 

verzoeker een schending van het proportionaliteitsbeginsel niet aannemelijk. 

 

2.3.5. Het enig middel is ongegrond. 

 

 

3. Kosten 

 

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

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 
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Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoeker. 

 

 

 

 

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

door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN 

 


