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 nr. 193 344 van 9 oktober 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 3 mei 2017 heeft 

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

van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 19 april 2017. 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 1 juni 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 augustus 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. TORFS, die loco advocaat T. VAN NOORBEECK 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 

 

Nadat de verzoekende partij verschillende correctionele veroordelingen opliep, neemt de bevoegde 

staatssecretaris de volgende beslissing, die de bestreden beslissing is: 

 

“FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN 

ALGEMENE DIRECTIE 

VREEMDELINGENZAKEN 

 

Nr.O.V./ (…) 

 

De Staatssecretaris voor Asiel er» Migratie, 
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Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzonderheid op het artikel 20; 

Gelet op het artikel 8 van het Europees Verdrag ter Vrijwaring van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden; 

 

Overwegende dat de hierna nader bepaalde vreemdeling onderdaan is van Marokko; 

 

Overwegende dat betrokkene op 31 december 2012 het Rijk is binnengekomen in het bezit van een 

visum type D in het kader van een gezinshereniging met zijn moeder; 

 

Overwegende dat betrokkene op 23 januari 2013 werd ingeschreven in het vreemdelingenregister; 

 

Overwegende dat hij werd gemachtigd tot een tijdelijk verblijf in het Rijk; 

 

Overwegende dat hij zich tussen 01 maart 2014 en 08 december 2014 schuldig heeft gemaakt, als 

dader of mededader, aan diefstal door middel van geweld of bedreiging, met de omstandigheid dat 

wapens of op wapens gelijkende voorwerpen werden gebruikt ot getoond, of dat betrokkene heeft doen 

geloven dat hij gewapend was, met name een mes en met de omstandigheid dat de betrokkene, om het 

misdrijf te vergemakkelijken of zijn vlucht te verzekeren, gebruik heeft gemaakt van een voertuig of enig 

ander al of niet met een motor aangedreven tuig, dat verkregen is door een misdaad of een wanbedrijf; 

aan diefstal door middel van geweld of bedreiging, door twee of meer personen, met de omstandigheid 

dat de betrokkene, om het misdrijf te vergemakkelijken of zijn vlucht te verzekeren, gebruik heeft 

gemaakt van een voertuig of enig ander al of niet met een motor aangedreven tuig, dat verkregen is 

door een misdaad of een wanbedrijf; aan diefstal door middel van geweld of bedreiging, bij nacht, met 

de omstandigheid dat wapens of op wapens gelijkende voorwerpen werden gebruikt of getoond, of dat 

betrokkene heeft doen geloven dat hij gewapend was, met name een mes; aan diefstal door middel van 

geweld of bedreiging, door twee of meer personen; aan diefstal; aan opzettelijke slagen of 

verwondingen, met de omstandigheid dat het misdrijf werd gepleegd op een minderjarige; aan 

opzettelijke slagen ot verwondingen; aan mondelinge bedreiging met een aanslag op personen of 

eigendommen (2 feiten); aan bedreiging met een aanslag op personen of eigendommen door gebaren 

of zinnebeelden; aan bedrieglijke verberging, aan een vrij verkrijgbaarblank wapen gedragen te hebben 

zonder wettige reden , met name een mes, feiten waarvoor hij op 29 april  2015 werd veroordeeld tot 

een definitief  geworden werkstraf  van 200 uur, of in het geval de werkstraf niet goed zou worden 

uitgevoerd, een gevangenisstraf van 20 maanden, 

 

Overwegende dat betrokkene zich tussen 01 december 2013 en 18 februari 2014 schuldig heeft 

gemaakt aan verdovende middelen, namelijk heroïne, te hebben ingevoerd vanuit Nederland, met het 

oog op eigen gebruik, met het oog op verkoop en met het oog op verkoop t.a.v. minderjarigen boven de 

voile leeftijd van 16 jaar; aan verdovende middelen, namelijk cocaïne en heroïne, in bezit te hebben 

gehad of aangeschaft te hebben, met het oog op eigen gebruik, met het oog op verkoop en met het oog 

op verkoop t.a.v. minderjarigen boven de voile leeftijd van 16 jaar; aan verdovende middelen, namelijk 

cocaïne en heroïne, verkocht of te koop gesteld, of afgeleverd te hebben, aan meerderjarige personen 

en aan minderjarigen boven de voile leeftijd van 16 jaar, feiten waarvoor hij op 09 november 2015 

veroordeeld werd  tot een definitief geworden gevangenisstraf van 2 jaar met probatie-uitstel voor de 

helft gedurende 5 jaar; 

 

Overwegende dat betrokkene zich tussen 07 maart 2016 en 05 april 2016 schuldig heeft gemaakt aan 

verdovende middelen, namelijk heroïne en cocaïne, te hebben ingevoerd, in bezit te hebben gehad, 

verkocht of te koop gesteld te hebben, het misdrijf een daad zijnde van deelneming aan de hoofd- of 

bijkomende bedrijvigheid van een vereniging; aan het gebruik van verdovende middelen voor een ander 

gemakkelijker te hebben gemaakt door het verschaffen van een lokaal of door enig ander middel, of  tot 

dit gebruik te hebben aangezet, namelijk door het gratis afleveren van cannabis en cocaïne, het misdrijf 

gepleegd zijnde ten aanzien van een minderjarige boven de voile leeftijd van 16 jaar, in staatvan 

bijzondere herhaling, feiten waarvoor hij op 30 juni 2016 veroordeeld werd  tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 30 maanden met uitstel voor de helft gedurende 3 jaar; 

 

Overwegende dat betrokkene zich op 17 juli 2014 schuldig heeft gemaakt aan diefstal, op heterdaad 

betrapt, met geweld of bedreiging, hetzij om in het bezit van de weggenomen voorwerpen te kunnen 

blijven, hetzij om zijn vlucht te verzekeren, door twee of meer personen, feit waarvoor hij op 05 oktober 

2016 veroordeeld werd  tot een definitief geworden gevangenisstraf van 6 maanden met uitstel voor de 

helft gedurende 2 jaar; 
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Overwegende dat betrokkene zich tussen 30 mei 2015 en 03 december 2015 schuldig heeft gemaakt 

aan verdovende middelen, namelijk heroïne, in bezit te hebben gehad of aangeschaft te hebben, met 

het oog op eigen gebruik; aan verdovende middelen, namelijk heroïne, in bezit te hebben gehad of 

aangeschaft te hebben, met het oog op verkoop of aflevering; aan verdovende middelen, namelijk 

heroïne, te hebben afgeleverd of verkocht, aan meerderjarige personen; aan verdovende middelen, 

namelijk cocaïne, in bezit te hebben gehad of aangeschaft te hebben, met het oog op eigen gebruik, in 

staat van wettelijke en bijzondere herhaling voor de periode van 25 november 2015  tot 03 december 

2015, feiten waarvoor hij op 02 januari 2017 veroordeeld werd  tot een definitief geworden bijkomende 

gevangenisstraf van 12 maanden met uitstel voor de helft gedurende 5 jaar en tot een definitief 

geworden gevangenisstraf van 12 maanden met uitstel voor de helft gedurende 5 jaar; 

 

Overwegende dat uit de voorgaande feiten blijkt dat hij, door zijn persoonlijk gedrag, de openbare orde 

heeft geschaad; 

 

Overwegende dat betrokkene op 19 oktober 2016 in de gevangenis gehoord werd door een 

immigratieambtenaar, dat hij diezelfde dag een formulier "Hoorrecht" ingevuld heeft en dat hij verklaard 

heeft dat hij sinds zijn aankomst in België steeds met zijn moeder en zus samengewoond heeft, dat 

deze hem bezoeken in de gevangenis, dat hij twee ooms en een tante heeft die in België wonen, dat hij 

een duurzame relatie heeft in België maar dat hij daarover geen verdere details wil geven, dat hij geen 

kinderen heeft, dat hij niet weet waar zijn vader zich bevindt en dat hij al jaren geen contact meer heeft 

met hem, dat hij geen familie meer heeft in Marokko, dat hij in België wil blijven om voor zijn zieke 

moeder te zorgen; 

 

Overwegende dat deze opmerkingen niet van die aard zijn dat ze de noodzakelijkheid van een 

verwijderinsgmaatregel in vraag stellen; 

 

Overwegende dal betrokkene op 31 december 2012 in het kader van een gezinshereniging met zijn 

moeder in België is aangekomen op 17 jarige leeftijd; dat het meer dan waarschijnlijk is dat hij andere 

banden dan de nationaliteit heeft behouden met Marokko, land waar hij het grootste deel van zijn leven 

heeft doorgebracht; dat het ondenkbaar is dat hij geen sociale, culturele of familiale bindingen meer zou 

hebben met zijn land van herkomst en dat het centrum van zijn belangen in België zou liggen; 

 

Overwegende dat zijn moeder, M. F., de Belgische nationaliteit heeft en dat zijn zus, A.S., eveneens 

legaal in het Rijk verblijft; dat zij betrokkene regelmatige bezoeken in de gevangenis; 

 

Overwegende dat het niet vaststaat dat er tussen deze volwassenen andere elementen van bijzondere 

afhankelijkheid bestaan dan de normaal affectieve banden, die de toepassing van het voordeel van de 

bescherming zoals omschreven in artikel 8 van de Europese Conventie van de Rechten van de Mens 

rechtvaardigen; 

 

Overwegende dat het niet wordt betwist dat een verwijdering een inmenging vormt in het privéleven van 

betrokkene; dat de contacten met vrienden en familie in België ook onderhouden kunnen worden 

middels bijvoorbeeld (korte) bezoeken of middels moderne communicatiemiddelen; 

 

Overwegende dat de ernstige bedreiging voorde openbare orde die uit het gedrag van de betrokkene 

voortvloeit zodanig is dat zijn persoonlijke belangen in onderhavig geval geen voorrang mogen hebben 

op het vrijwaren van de openbare orde; 

 

Overwegende dat betrokkene niet heeft geaarzeld opnieuw te beginnen met het verkopen van 

verdovende middelen na een eerdere veroordeling; dat betrokkene ondanks zijn jeugdige leeftijd en zijn 

relatief korte verblijf in België een zwaar strafregister heeft opgebouwd; 

 

Overwegende dat de feilen waaraan betrokkene zich schuldig heeft gemaakt een ernstige aanval op de 

openbare veiligheid zijn daar de verspreiding van verdovende middelen een sociale plaag is die een 

over het algemeen jonge en/of kwetsbare bevolkingsgroep, die bovendien vaak terechtkomen in de 

randcriminaliteit ten behoeve verdovende middelen aan te kopen, in gevaar brengt; 

 

Overwegende dat algemeen bekend is dat héroïne en cocaïne gevaren voor de gezondheid van de 

gebruikers opleveren; dat uit het gedrag van betrokkene een gebrek aan normbesef en aan respect voor 
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de geestelijke integriteit en fysieke gezondheid van anderen blijkt; dat hij zelfs harddrugs verkocht heeft 

aan minderjarigen; 

 

Overwegende dat in het licht van het geheel van deze elementen, er legitiem kan worden afgeleid dat er 

een reëel en actueel gevaar bestaat voor een nieuwe inbreuk op de openbare orde; 

Overwegende dat een terugwijzing een gepaste maatregel is ter bescherming van de openbare orde en 

het voorkomen van strafbare feiten; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1.- A. B., geboren te Sidi Bernoussi op 01 oktober 1995, wordt teruggewezen; 

 

Hij wordt gelast het grondgebied van het Rijk te verlaten, met verbod er gedurende tien jaar terug te 

keren, op straffe van het bepaalde bij artikel 76 van de wet van 15 december 1980, behoudens 

bijzondere toelating van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, hel verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Artikel 2.- Dit besluit treedt in werking vanaf de datum van invrijheidstelling van betrokkene. 

 

Artikel 3.- De Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen is belast met de uitvoering van dit besluit.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. De verzoekende partij voert in een enig middel aan: 

 

“- de schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet juncto en de artikelen 1  tot en met 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 

- de schending van het beginsel van behoorlijk bestuur en meer in het bijzonder het 

zorgvuldigheidsbeginsel dat inhoudt dat een administratie een volledig en ernstig onderzoek moet 

voeren, het rechtsbeginsel van de fair play dat inhoudt dat iedere administratie de betrokkene de kans 

moet geven om zijn bemerkingen te geven met betrekking  tot een toekomstige maatregel die de 

betrokkene schade kan toebrengen en het redelijkheidsbeginsel dat inhoudt dat de beslissing van de 

overheid niet kennelijk onredelijk mag zijn; een manifeste beoordelingsfout. 

 

Bespreking 

 

Artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen bepalen dat elke administratieve beslissing gemotiveerd moet worden met de 

juridische en feitelijke overwegingen die aan de basis ervan liggen. Deze motivering moet afdoende zijn. 

 

Artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve beslissingen met redenen worden 

omkleed. 

 

De motiveringsplicht strekt er dus toe dat de administratieve beslissing duidelijk bepaalt welke concrete 

overwegingen aan de basis van de beslissing liggen. De motivering moet toestaan aan de betrokkenen 

om kennis te nemen van de overwegingen zodat zij de draagwijdte hiervan kunnen begrijpen. De 

motivering kan geen standaardformulering zijn. 

 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft  tot 

doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat 

is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem 

verschaft. 

 

Het is juist in zaken als deze dat de motivering van groot belang is want er is enkel een annulatieberoep 

mogelijk tegen de genomen beslissing zonder dat er enige instantie is die ten gronde de beslissing kan 

herbekijken. Daarbij komt nog het feit dat de gevolgen van een dergelijke beslissing een enorme impact 

hebben op het leven van de betrokkene. 

 

De motivering moet in rechte en in feite evenredig zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 
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In casu weegt het belang in hoofde van de Belgische Staat bij de uitvoering van het Ministerieel Besluit 

van terugwijzing niet op tegen het nadeel dat aan de verzoeker wordt berokkend. 

 

Bovendien vertrekt de motivatie zoals weergegeven in het Ministerieel Besluit van 19 april 2017, ter 

kennis gebracht op 20 april 2017 aan verzoeker louter vanuit de veronderstelling dat verzoeker gelet op 

zijn strafrechtelijke veroordeling een voortdurend gevaar zou blijven  

uitmaken en zulks niet enkel voor de Belgische openbare orde en veiligheid, doch tevens ook voor de 

openbare orde van iedere opgesomde Schengen-lidstaat. 

 

Waaruit dit gevaar voor de openbare orde in concreto bestaat in hoofde van verzoeker wordt op geen 

enkele wijze gemotiveerd. 

 

Daarenboven zou zulks neerkomen op een dubbele bestraffing, zij het op administratief vlak, wat 

uiteraard niet kan. 

 

Uit geen enkel objectief stuk blijkt het huidige gevaar van verzoeker voor de openbare orde. 

 

De bestreden beslissing berust derhalve op foute motieven en is tevens onvolledig, nu geen rekening 

gehouden wordt met het gegeven dat verzoeker tevens een volledig afkickprogramma doorlopen heeft 

gedurende zijn detentie en opnieuw werk maakt van zijn re-integratie. 

 

Daarnaast wordt tevens voorbijgegaan aan het gegeven dat verzoeker in Marokko zelf geen sociale 

banden meer heeft. Zijn opvang en verblijf aldaar zijn ten zeerste precair te noemen, te meer nu blijkt 

dat zijn familieleden, waaronder zijn moeder, zijn enige zus, zijn tante, neven en nichten allen in België 

wonen, waardoor bezwaarlijk nog gesteld kan worden dat verzoeker nog wel andere familieleden in 

Marokko zal hebben, hetgeen overigens uit geen enkel stuk blijkt. De bestreden beslissing berust dan 

ook minstens gedeeltelijk op een foutieve veronderstelling. 

 

Ook de materiële motiveringsplicht is dus geschonden. 

 

Tweede onderdeel 

 

De Staatssecretaris voor Asiel- en Migratiebeleid moet zoals elke administratieve overheid het 

zorgvuldigheidsbeginsel in acht nemen. Hij moet een volledig en ernstig onderzoek voeren voordat hij 

iemand op zo'n korte termijn het land uitzet. Hij moet met andere woorden handelen zoals een normaal 

voorzichtige en vooruitziende overheidsinstantie  

De thans bestreden beslissing betwist niet dat een verwijdering een inmenging vormt in het privéleven 

van betrokkene, maar dat deze de contacten met familie en vrienden in België ook kan onderhouden 

middels (korte) bezoeken of middels moderne communicatiemiddelen. 

 

Ingevolge de onzekerheid waarin verzoeker terecht zal komen in geval van uitvoering van de 

verwijderingsmaatregel, is het nog maar ten zeerste de vraag of deze mogelijkheid ook wel effectief zal 

bestaan voor verzoeker, hetgeen ten zeerste onzeker is. 

 

Verzoeker dient echter niet alleen het Rijk te verlaten, maar eveneens het verbod om gedurende tien 

jaar terug te keren, behoudens bijzondere toelating van de Minister. In feite zal verzoeker zijn ganse 

familie gedurende 10 jaar minstens niet meer kunnen zien. 

 

Het verbod om gedurende tien jaar terug te keren naar België heeft niet alleen een enorme impact op 

het leven van verzoeker, maar eveneens op het leven van zijn familie die allen in België wonen. 

 

Zijn moeder is thans arbeidsongeschikt en dient voor heel wat gewone, huishoudelijke taken de hulp 

van derden in te roepen. Ingevolge de bestreden beslissing alsook het opgelegde inreisverbod, zal het 

voor verzoeker tevens onmogelijk worden enige mantelzorgfunctie waar te nemen. De bestreden 

beslissing houdt geen enkele rekening met dit feitelijke gegeven. 

 

De beslissing is op zijn minst kennelijk onredelijk te noemen, gelet op de enorme impact die de 

beslissing heeft op het leven van verzoeker en staat allerminst in proportie.” 

 

2.2. De in artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) en in de 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

artikelen 1 tot 3 van de wet van 29 juli 1991 neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel 

de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen 

waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen 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 verwijst naar de juridische grondslag: artikel 20 van de 

vreemdelingenwet en naar de feitelijke grondslag door een gedetailleerde opsomming te geven van de 

misdrijven die de verzoekende partij heeft begaan en de reden te geven waarom deze misdrijven een 

gevaar voor de openbare orde zijn, dit met verwijzing naar de bestraffing die de verzoekende partij heeft 

ondergaan en houdt rekening met de leeftijd van de verzoekende partij en diens relatief kort verblijf in 

het Rijk. Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden akte kent, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en de verzoekende partij 

bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het enig 

middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) is niet bevoegd om 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 

onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De verzoekende partij meent dat het belang van de Belgische Staat niet opweegt tegenover haar eigen 

belangen en meer bepaald het nadeel dat de verzoekende partij ondergaat door de bestreden 

beslissing. 

 

Vooreerst stelt de Raad vast dat de verzoekende partij niet betwist dat hij de in de bestreden beslissing 

opgesomde misdrijven heeft gepleegd en dat de correctionele veroordelingen, waarnaar de bestreden 

beslissing verwijst, correct zijn weergegeven. 

 

Waar de verzoekende partij meent dat het belang van de Staat niet opweegt, kan zij niet gevolgd 

worden. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verzoekende partij herhaaldelijk diefstal pleegde, met 

gebruik van een mes, dat hij herhaaldelijk zich schuldig maakte aan verkoop van verdovende middelen 

waaronder de gevaarlijke drug heroïne, ondanks de bestraffingen die de verzoekende partij opliep na 

het plegen van de eerste misdrijven en opnieuw heroïne verkocht terwijl zij zich nog in een staat van 

wettelijke herhaling bevond. De bevoegde staatssecretaris kon, gelet op het recidive karakter, de ernst 

van de misdrijven die ontegensprekelijk een gevaar voor de openbare orde met zich meebrengen en 

gelet op het aantal misdrijven gepleegd in een dergelijke korte verblijfsduur (de verzoekende partij is 

slechts in 2012 in het Rijk binnen gekomen op kennelijk redelijke wijze) oordelen dat dat zij door haar 

gedrag de openbare orde heeft geschaad. 

 

De verzoekende partij stelt ten onrechte dat een “in concreto” motivering ontbreekt nu in de bestreden 

beslissing kan gelezen worden: “Overwegende dat de ernstige bedreiging voorde openbare orde die uit 

het gedrag van de betrokkene voortvloeit zodanig is dat zijn persoonlijke belangen in onderhavig geval 

geen voorrang mogen hebben op het vrijwaren van de openbare orde; 

 

Overwegende dat betrokkene niet heeft geaarzeld opnieuw te beginnen met het verkopen van 

verdovende middelen na een eerdere veroordeling; dat betrokkene ondanks zijn jeugdige leeftijd en zijn 

relatief korte verblijf in België een zwaar strafregister heeft opgebouwd; 

 

Overwegende dat de feilen waaraan betrokkene zich schuldig heeft gemaakt een ernstige aanval op de 

openbare veiligheid zijn daar de verspreiding van verdovende middelen een sociale plaag is die een 

over het algemeen jonge en/of kwetsbare bevolkingsgroep, die bovendien vaak terechtkomen in de 

randcriminaliteit ten behoeve verdovende middelen aan te kopen, in gevaar brengt; 

 

Overwegende dat algemeen bekend is dat héroïne en cocaïne gevaren voor de gezondheid van de 

gebruikers opleveren; dat uit het gedrag van betrokkene een gebrek aan normbesef en aan respect voor 

de geestelijke integriteit en fysieke gezondheid van anderen blijkt; dat hij zelfs harddrugs verkocht heeft 

aan minderjarigen; 
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Overwegende dat in het licht van het geheel van deze elementen, er legitiem kan worden afgeleid dat er 

een reëel en actueel gevaar bestaat voor een nieuwe inbreuk op de openbare orde; 

Overwegende dat een terugwijzing een gepaste maatregel is ter bescherming van de openbare orde en 

het voorkomen van strafbare feiten;” 

 

De Raad dient deze motieven bij te treden. Te meer en dit ten overvloede in het arrest van het Hof van 

Beroep, zetelend in correctionele zaken van 2 januari 2017 over de verzoekende partij te lezen valt dat 

een strenge bestraffing zich opdringt “rekening houdend met de aard en de ernst van de thans ter 

beoordeling voorliggende feiten, het antisociaal karakter van de beklaagde A. en de gevaarlijke 

geestesgesteldheid waarmede deze is behept”. De motieven van de bestreden beslissing vinden al dus 

steun in het administratief dossier. De verzoekende partij kan niet ernstig voorhouden dat uit geen enkel 

objectief stuk zou blijken dat zij een huidig gevaar voor de openbare orde betekent, gelet op het recent 

karakter van dit arrest dat zich in het administratief dossier bevindt. Het gegeven dat de verzoekende 

partij een “afkick”-programma zou hebben gevolgd en opnieuw werk zou maken van re-integratie en 

geen banden zou hebben in Marokko, daargelaten de vraag in welke mate dit al geloofwaardig is nu zij 

slechts een vijftal jaren in België verblijft, doet aan het voorgaande geen afbreuk.  

 

Het gegeven dat de familie in België woont en dat de verzoekende partij de bestreden beslissing 

aanvoelt als een dubbele bestraffing, doet evenmin afbreuk aan het voorgaande. Gelet op de vele 

maanden die de verzoekende partij in de gevangenis verbleef, kan er geen sprake zijn van nauwe 

familiebanden of een aparte afhankelijkheidsrelatie, gelet op de volwassenheid van de verzoekende 

partij. 

 

Wat de “dubbele” bestraffing betreft, treedt de Raad de opmerkingen van de verwerende partij bij. Het 

loutere feit dat de verzoekende partij haar bestraffing heeft ondergaan, brengt niet met zich mee dat de 

verwerende partij niet langer toepassing kan maken van artikel 20 van de vreemdelingenwet. De 

bestreden beslissing is niet een straf van de misdrijven maar een gevolg op verblijfsrechtelijk vlak van 

het gegeven dat het persoonlijk gedrag van de verzoekende partij een gevaar voor de openbare orde is. 

 

De verzoekende partij maakt derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden akte is 

genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. De schending van de artikelen 1 tot 3 van de wet van 29 juli 1991 en van de 

materiële motiveringsplicht of van een manifeste beoordelingsfout is niet aangetoond. 

 

In een tweede onderdeel voert de verzoekende partij aan dat de verwerende partij geen volledig en 

ernstig onderzoek heeft verricht. Zij stelt dat het motief dat erop wijst dat de contacten met familie en 

vrienden kunnen onderhouden worden via korte bezoeken of middels moderne communicatiemiddelen 

onzeker is en de vraag zich stelt of dit ook effectief is. Het verbod om gedurende 10 jaren België te 

betreden heeft een effect op het leven van de familie en brengt met zich mee dat zij haar familie 10 

jaren niet zal zien. 

 

De Raad dient vast te stellen dat dit een loutere bewering is door niets onderbouwd. De verzoekende 

partij geeft in concreto geen hinderpaal aan waarom familieleden de verzoekende partij niet kunnen 

opzoeken in haar herkomstland temeer zij van Marokkaanse origine zijn, ook al heeft de moeder de 

Belgische nationaliteit en de zus van de verzoekende partij legaal verblijf in België. De verwerende partij 

stelt in de bestreden beslissing op kennelijke redelijke wijze vast dat geen andere elementen van 

bijzondere afhankelijkheid zijn aangetoond en dat de verzoekende partij volwassen is. Voorts weerlegt 

de verzoekende partij niet dat moderne communicatiemiddelen haar in staat stellen 

vriendschapsbanden en familiebanden te onderhouden. Het gegeven dat de moeder van de 

verzoekende partij arbeidsongeschikt is en hulp van derden nodig heeft, heeft de verzoekende partij in 

het verleden niet tegengehouden ernstige misdrijven te plegen waardoor hij geregeld in de gevangenis 

diende te verblijven en op die wijze haar hulp voor de moeder ontzegde. De verzoekende partij toont 

evenmin aan dat de moeder mantelzorg vanwege de verzoekende partij behoeft en aangenomen kan 

worden dat zij eerder zal steunen op de mantelzorgers die haar in het verleden hebben bijgestaan. 

 

Ook met het tweede onderdeel maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat de bestreden 

beslissing niet correct is genomen, geen steun vindt in het administratief dossier of kennelijk onredelijk 

is. 

 

De Raad besluit dat de materiële motiveringsplicht niet is geschonden. 
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Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). De verzoekende partij voert geen andere argumenten aan dan deze 

die hoger werden besproken zodat haar grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel is 

ongegrond. 

 

Betreffende de schending van redelijkheidsbeginsel wijst de Raad de verzoekende partij erop dat de 

keuze die een bestuur maakt slechts het redelijkheidsbeginsel schendt wanneer men op zicht van de 

opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen 

komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men 

voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze 

werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe het oordeel van het bestuur 

over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat 

doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen 

ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301), wat in casu niet het geval is. 

 

Het beginsel van de fair play houdt in dat de overheid zich onpartijdig moet opstellen bij het nemen van 

een besluit en de noodzakelijke openheid en eerlijkheid in acht dient te nemen. In casu maakt de 

verzoekende partij niet aannemelijk dat dit niet het geval geweest is bij het nemen van de bestreden 

beslissing. Dienaangaande wordt er nog op gewezen dat de verzoekende partij uitgebreid werd 

verhoord en de kans heeft gekregen zijn argumentatie naar voor te brengen en in de bestreden 

beslissing werd geantwoord op de elementen die zij kenbaar maakte, wat blijkt uit volgende motieven: 

“Overwegende dat betrokkene op 19 oktober 2016 in de gevangenis gehoord werd door een 

immigratieambtenaar, dat hij diezelfde dag een formulier "Hoorrecht" ingevuld heeft en dat hij verklaard 

heeft dat hij sinds zijn aankomst in België steeds met zijn moeder en zus samengewoond heeft, dat 

deze hem bezoeken in de gevangenis, dat hij twee ooms en een tante heeft die in België wonen, dat hij 

een duurzame relatie heeft in België maar dat hij daarover geen verdere details wil geven, dat hij geen 

kinderen heeft, dat hij niet weet waar zijn vader zich bevindt en dat hij al jaren geen contact meer heeft 

met hem, dat hij geen familie meer heeft in Marokko, dat hij in België wil blijven om voor zijn zieke 

moeder te zorgen;” en “Overwegende dat deze opmerkingen niet van die aard zijn dat ze de 

noodzakelijkheid van een verwijderinsgmaatregel in vraag stellen; 

 

Overwegende dal betrokkene op 31 december 2012 in het kader van een gezinshereniging met zijn 

moeder in België is aangekomen op 17 jarige leeftijd; dat het meer dan waarschijnlijk is dat hij andere 

banden dan de nationaliteit heeft behouden met Marokko, land waar hij het grootste deel van zijn leven 

heeft doorgebracht; dat het ondenkbaar is dat hij geen sociale, culturele of familiale bindingen meer zou 

hebben met zijn land van herkomst en dat het centrum van zijn belangen in België zou liggen; 

 

Overwegende dat zijn moeder, M. F., de Belgische nationaliteit heeft en dat zijn zus, A.S., eveneens 

legaal in het Rijk verblijft; dat zij betrokkene regelmatige bezoeken in de gevangenis; 

 

Overwegende dat het niet vaststaat dat er tussen deze volwassenen andere elementen van bijzondere 

afhankelijkheid bestaan dan de normaal affectieve banden, die de toepassing van het voordeel van de 

bescherming zoals omschreven in artikel 8 van de Europese Conventie van de Rechten van de Mens 

rechtvaardigen; 

 

Overwegende dat het niet wordt betwist dat een verwijdering een inmenging vormt in het privéleven van 

betrokkene; dat de contacten met vrienden en familie in België ook onderhouden kunnen worden 

middels bijvoorbeeld (korte) bezoeken of middels moderne communicatiemiddelen; 

 

Overwegende dat de ernstige bedreiging voorde openbare orde die uit het gedrag van de betrokkene 

voortvloeit zodanig is dat zijn persoonlijke belangen in onderhavig geval geen voorrang mogen hebben 

op het vrijwaren van de openbare orde; 

 

Overwegende dat betrokkene niet heeft geaarzeld opnieuw te beginnen met het verkopen van 

verdovende middelen na een eerdere veroordeling; dat betrokkene ondanks zijn jeugdige leeftijd en zijn 

relatief korte verblijf in België een zwaar strafregister heeft opgebouwd; 

 

Overwegende dat de feilen waaraan betrokkene zich schuldig heeft gemaakt een ernstige aanval op de 

openbare veiligheid zijn daar de verspreiding van verdovende middelen een sociale plaag is die een 
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over het algemeen jonge en/of kwetsbare bevolkingsgroep, die bovendien vaak terechtkomen in de 

randcriminaliteit ten behoeve verdovende middelen aan te kopen, in gevaar brengt; 

 

Overwegende dat algemeen bekend is dat héroïne en cocaïne gevaren voor de gezondheid van de 

gebruikers opleveren; dat uit het gedrag van betrokkene een gebrek aan normbesef en aan respect voor 

de geestelijke integriteit en fysieke gezondheid van anderen blijkt; dat hij zelfs harddrugs verkocht heeft 

aan minderjarigen; 

 

Overwegende dat in het licht van het geheel van deze elementen, er legitiem kan worden afgeleid dat er 

een reëel en actueel gevaar bestaat voor een nieuwe inbreuk op de openbare orde; 

Overwegende dat een terugwijzing een gepaste maatregel is ter bescherming van de openbare orde en 

het voorkomen van strafbare feiten;”, antwoord dat kennelijk redelijk is. 

 

Samen met de verwerende partij wordt er vastgesteld dat het middel ongegrond is. 

 

3. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissing kan leiden. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het 

koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen oktober tweeduizend zeventien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 

 


