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 nr. 195 291 van 22 november 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. FILIPOWICZ 

August van de Wielelei 346 

2100 DEURNE 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 26 juli 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 13 juli 2017 tot het 

opleggen van een inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

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 31 juli 2017 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 13 september 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

11 oktober 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VAN BEURDEN, die loco advocaat P. FILIPOWICZ 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat T. BRICOUT, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 13 juli 2017 werd aan verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met 

het oog op verwijdering afgegeven. 

  

1.2. Op dezelfde dag werd hem een inreisverbod van drie jaar opgelegd (bijlage 13sexies). Dit is de 

thans bestreden beslissing, die als volgt gemotiveerd is: 

“Aan de Heer 



  

 

 

RvV  X Pagina 2 

[…] 

 

wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, 

 

voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten 

volle toepassen(2), tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te 

begeven. 

 

De beslissing tot verwijdering van 13.07.2017 gaat gepaard met dit inreisverbod (2) 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

 

Artikel 74/11, §1, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat: 

 

 

Betrokkene heeft geen officieel verblijfsadres in België. 

Betrokkene werd van 07.02.2017 tot heden onder aanhoudingsmandaat geplaatst uit hoofde van 

inbreuk op de wetgeving inzake drugs, deelname aan bendevorming; als mededader, feiten waarvoor hij 

eventueel kan veroordeeld worden. 

 

Gezien de maatschappelijke impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn 

gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

 

Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd. 

Om de volgende redenen gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van drie jaar: 

Betrokkene werd van 07.02.2017 tot heden onder aanhoudingsmandaat geplaatst uit hoofde van 

inbreuk op de wetgeving inzake drugs, deelneming aan een vereniging van misdadigers, feiten 

waarvoor hij kan veroordeeld worden. 

Gezien de maatschappelijke impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn 

gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

Betrokkene verklaart in zijn hoorplicht van 08.03.2017 geen familie in België te hebben. Betrokkene 

heeft verklaard een duurzame relatie in België te hebben. Betrokkene verklaart dat hij een vriendin in 

België heeft, maar toont hiermee niet aan dat de relatie dei hij heeft met deze vrouw voldoende hecht is 

om onder het toepassingsgebied van artikel 8 EVRM te vallen. Zowel betrokkene als zijn partner, wisten 

verder dat het gezinsleven in België vanaf het begin precair was, gelet op de illegale verblijfssituatie van 

betrokkene in België. 

 

Bovendien het begrip ‘gezinsleven’ in het voormeld artikel 8, lid 1 van het EVRM is een autonoom begrip 

dat onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen 

beroepen op artikel 8 van het EVRM dient verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 8 

lid 1 van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is 

van een familie- of gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM. De vreemdeling dient 

aannemelijk te maken dat hij een feitelijk gezin vormt met een Belg of een vreemdeling met legaal 

verblijf in België. 

 

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en om de openbare orde te 

schaden. Gelet op al deze elementen, het belang van de immigratiecontrole en het handhaven van de 

openbare orde, is een inreisverbod van 3 jaar proportioneel.” 

 

1.3. Op 22 juli 2017 werd verzoeker naar Turkije gerepatrieerd. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Eerste middel: Schending van de materiële motiveringsverplichting 

 

Verwerende partij stelt in haar beslissing als volgt: 
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Betrokkene werd van 07.02.2017 tot heden onder aanhoudingsmandaat geplaatst uit hoofde van 

inbreuk op de wetgeving inzake drugs, deelname aan bendevorming; als mededader, feiten waarvoor hij 

eventueel kan veroordeeld worden. Gezien de maatschappelijke impact van deze feiten, kan worden 

afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schenden ". 

 

Verzoeker werd aangehouden omdat hij een product had ingevoerd dat mogelijks zou kunnen dienstig 

zijn voor de aanmaak van synthetische drugs.  

Verzoeker heeft steeds gesteld, en nog steeds, dat kwestieus product aangekocht werd met het oog op 

industrieel gebruik en bovendien dit product niet voorkomt op de lijst van verboden producten. 

Bovendien kon verzoeker tijdens het gerechtelijk onderzoek aan geen gram verdovende middelen 

gelinkt worden. 

 

Verzoeker betwist derhalve welke betrokkenheid dan ook bij de handel in verdovende middelen. Het is 

thans onmogelijk reeds in te schatten wanneer dit dossier door de correctionele rechtbank zal 

behandeld worden gelet op het gegeven dat het gerechtelijk onderzoek nog niet werd afgesloten en een 

BOM-controle door de Kamer van Inbeschuldigingstelling nog dient te gebeuren. 

 

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

motiveringsplicht. Ten overvloede benadrukt verzoeker dat hij in deze zaak nog steeds het vermoeden 

van onschuld geniet en een inreisverbod als preventieve maatregel uit den boze is. Verzoeker stelt vast 

dat in geval van een definitieve veroordeling, wat in casu dus geenszins het geval is, de overheid 

welbepaalde beslissingen kan nemen doch ook in dat geval zijn restricties ingebouwd. 

 

Verwerende partij stelt dat "gezien de maatschappelijke impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat 

betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schade In dit verband wenst 

verzoeker vooreerst te verwijzen naar de volgden rechtspraak van het Hof van Justitie: 

In een arrest van 29 april 2004 stelt het Hof van Justitie als volgt1: 

"67. [...] zodat het bestaan van een strafrechtelijke veroordeling slechts een rechtvaardiging voor 

uitzetting vormt voorzover uit de omstandigheden die tot deze veroordeling hebben geleid, blijkt van het 

bestaan van een persoonlijk gedrag dat een actuele bedreiging van de openbare orde vormt. 

(eigen onderlijning) 

 

68. Het Hof heeft daaruit de conclusie getrokken dat het gemeenschapsrecht zich verzet tegen de 

uitzetting van een onderdaan van een lidstaat op basis van overwegingen van algemene preventie, dat 

wil zeggen een uitzetting waartoe is besloten ter afschrikking van andere vreemdelingen, in het 

bijzonder wanneer deze maatregel automatisch is uitgesproken naar aanleiding van een strafrechtelijke 

veroordeling, zonder dat rekening wordt gehouden met het persoonlijk gedrag van degene die zich aan 

het strafbare feit schuldig heeft gemaakt, of met het gevaar dat hij voor de ovenbare orde oplevert. " 

(eigen onderlijning) 

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

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

veiligheid uitsluitend op het persoonlijk gedrag van de betrokkenen berusten. 

Luidens lid 2 van dit artikel vormt het bestaan van een strafrechtelijke veroordeling op zichzelf geen 

motivering van deze maatregelen. Het bestaan van een strafrechtelijke veroordeling doet bijgevolg 

slechts ter zake voor zover uit de omstandigheden die tot deze veroordeling hebben geleid, blijkt dat er 

sprake is van persoonlijk gedrag dat een actuele bedreiging van de openbare orde vormt, "(eigen 

onderlijning) 

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

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

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

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

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

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

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

controle door de instellingen van de Gemeenschap. 

 

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

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

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

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

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

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

betrokkene. Rechtvaardigingsgronden die niet rechtstreeks verband houden met het betrokken 

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

aanvaard. " 

 

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

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

verwijderingsmaatregel dat het gedrag van de betrokken persoon een reële en actuele bedreiging voor 

een fundamenteel belang van de samenleving of van het betrokken gastland vormt. In de regel vereist 

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

zetten. " (eigen onderlijning) 

 

Gelet op voormelde rechtspraak dient vastgesteld te worden dat de beslissing een inreisverbod op te 

leggen, welke enkel en alleen gebaseerd is op een mogelijkse toekomstige schending van de openbare 

orde, niet afdoende gemotiveerd is. 

 

Een maatregel van openbare orde of van nationale veiligheid mag immers enkel gegrond zijn op het 

persoonlijk en het huidig gedrag van de betrokkene. 

 

De motivering dat gelet op de maatschappelijke impact van de feiten kan afgeleid worden dat verzoeker 

door zijn gedrag geacht wordt de openbare te kunnen schaden is derhalve totaal  ontoereikend. Meer 

zelfs, er wordt geen enkel concreet en objectief element aangehaald op basis waarvan kan besloten 

worden dat verzoeker door zijn gedrag met zekerheid de openbare orde in de toekomst kan schaden. 

 

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

naar de maatschappelijke impact van de feiten. Voor het overige hanteert verweerder uitsluitend 

standaardformuleringen. 

 

Verwerende partij verwijst in de bestreden beslissing bijvoorbeeld naar "zijn gedrag" Op geen enkele 

wijze wordt echter enige motivering opgenomen die bovenstaande standaardformules in concreto 

kunnen verduidelijken. Verzoeker stelt zich terecht de vraag naar welk "gedrag" verwerende partij hier 

verwijst, welke concrete elementen op heden doen vrezen dat verzoeker mogelijks in de toekomst de 

openbare orde zou kunnen schaden.  

 

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

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

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

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

 

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

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

 

Verwerende partij verliest bovendien uit het oog dat verzoeker over een blanco strafrechtelijk verleden 

beschikt. 

 

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

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

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

tot haar besluit is gekomen. 

 

In casu doet de verwerende partij in se niet meer dan wijzen op een mogelijks toekomstig gedrag van 

verzoeker zonder in conreto te verduidelijken welke omstandigheden hieraan ten grondslag liggen. 

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

verzoeker de neiging vertoont om het gedrag waarvoor hij in verdenking werd gesteld doch niet 

veroordeeld, in de toekomst mogelijks voortzet. 

 

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

gemotiveerd zijn.” 
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2.1.2. In het eerste middel voert verzoeker de schending aan van de materiële motiveringsplicht. 

Verzoeker voert aan dat het gerechtelijk drugsonderzoek dat tegen hem loopt nog niet werd beëindigd 

en betwist zijn schuld. Verzoeker verwijst naar jurisprudentie van het Hof van Justitie en betoogt dat het 

persoonlijk gedrag, dat een actuele bedreiging vormt voor de openbare orde, aangetoond moet zijn.  

 

Het gegeven dat verzoeker (nog) niet werd veroordeeld wegens inbreuken op de strafwet verhindert 

verweerder ook niet om op basis van de vastgestelde feiten op verblijfsrechtelijk vlak maatregelen te 

nemen. Het vermoeden van onschuld belet niet dat de verwerende partij op grond van een eigen 

onderzoek een standpunt kan innemen met betrekking tot feiten die nog niet tot een strafrechtelijke 

veroordeling hebben geleid (RvS 28 juni 2004, nr. 133.173; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388).  

 

Waar verzoeker verwijst naar de arresten van het Hof van Justitie van 29 april 2004 in de zaken C-

428/01 en C-493/01, van 7 juni 2007 in de zaak C-50/06, van 10 juli 2008, in de zaak C-33/07 en van 22 

mei 2012 in de zaak C-348/09, hebben al deze zaken betrekking op een verwijderingsmaatregel ten 

aanzien van een burger van de Unie die het recht op vrij verkeer heeft uitgeoefend. Verzoeker is in casu 

een derdelander op wie deze rechtspraak met betrekking tot het vrij verkeer als dusdanig niet van 

toepassing is. 

  

In haar advies heeft AG E. Sharpston, nadat ze voormelde 3 richtlijnen besproken heeft, uitdrukkelijk 

gesteld dat: “Gelet op de verschillen in de bewoordingen, werkingssfeer, doelstellingen en context van 

de richtlijnen, kan mijns inziens geen van de drie richtlijnen (de burgerschapsrichtlijn, de richtlijn 

langdurig ingezetenen of de richtlijn gezinshereniging) analoog worden toegepast bij de uitlegging van 

het begrip „openbare orde” in artikel 7, lid 4, van de terugkeerrichtlijn. (pt 54)”. Hier voegt Sharpston 

uitdrukkelijk aan toe dat: “De situatie van Unieburgers en die van illegaal verblijvende derdelanders 

kunnen inderdaad niet worden gelijkgesteld en zij worden beheerst door andere regels, maar uit het feit 

dat er sprake is van verschillen volgt niet dat minder grondig of nauwgezet zou moeten worden 

beoordeeld of een uitzondering op een uit het Unierecht voortvloeiend recht van toepassing is. Een 

uitzonderingsbepaling, zoals artikel 7, lid 4, van de terugkeerrichtlijn, dient niet op een ruime in plaats 

van een strikte wijze te worden uitgelegd omdat zij betrekking heeft op personen die geen 

verblijfsrechten hebben op het grondgebied van de Europese Unie. Bovendien vallen derdelanders (met 

inbegrip van degenen die illegaal in de Europese Unie verblijven) binnen de werkingssfeer van het 

Handvest.(69) De door het recht van de Unie aan derdelanders gewaarborgde grondrechten moeten 

even streng in acht genomen worden als die welke van toepassing zijn op de burgers van de Unie.” 

 

Verzoeker voert aan dat enkel de impact van de feiten werd nagegaan, doch dat dit “totaal ontoereikend 

is” in de mate dat daarmee het actuele gevaar voor de openbare orde werd nagegaan. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) merkt evenwel op dat verzoeker daarmee uitgaat van een 

al te enge lezing van de bestreden beslissing. In de bestreden beslissing worden immers de draagwijdte 

van de feiten vastgesteld, en daarmee ook de omschrijving, zijnde, inbreuk op de wetgeving inzake 

drugs en deelname aan bendevorming als mededader. Vervolgens wordt gemotiveerd dat gezien de 

maatschappelijke impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat verzoeker door zijn gedrag wordt 

geacht de openbare orde te kunnen schaden. In tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt, heeft dit 

motief niet enkel betrekking op het verleden, doch houdt het ook een beoordeling van toekomstige 

risico's in. In dit verband wijst de Raad erop dat het Hof van Justitie met betrekking tot georganiseerde 

drugscriminaliteit heeft geoordeeld dat concrete fenomenen zoals georganiseerde drugscriminaliteit tot 

het begrip “openbare veiligheid” behoort (zie in die zin arrest van 23 november 2010, Tsakouridis, 

C-145/09, punten 45 en 46). 

 

Het Hof stelde ook in het arrest El Dridi, (C-61/11 PPU, EU:C:2011:68) dat de enkele verdenking dat 

een derdelander een naar nationaal recht als misdrijf strafbaar gesteld feit heeft gepleegd, samen met 

andere elementen betreffende het specifieke geval, kunnen rechtvaardigen dat wordt geconstateerd dat 

er een gevaar voor de openbare orde bestaat in de zin van artikel 7, lid 4, van richtlijn 2008/115. Het is 

niet vereist dat een strafrechtelijke veroordeling in dit verband noodzakelijk zou zijn.  

 

Waar verzoeker zijn betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen betwist en aanvoert dat hij 

enkel een product aankocht met het oog op industrieel gebruik dat niet voorkomt op de lijst van 

verboden producten, blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat verzoeker wel degelijk werd 

aangehouden wegens inbreuk op grond van de artikelen 1, 3, 11 en 28 van het Koninklijk Besluit van 21 

december 1930, van de artikelen 2bis, 3, 4 en 6 van de wet van 24 februari 1921, van de artikelen 1, 2, 

3, 18, 20, 21 en 45 van het Koninklijk Besluit van 22 januari 1988 tot reglementering van sommige 

psychotrope stoffen en van de artikelen 324bis, 324ter en 325 van het Strafwetboek. In het bijzonder 
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vermeldt het bevel tot aanhouding van 7 februari 2017 dat verzoeker chemicaliën aankocht met het oog 

op het vervaardigen van psychotrope stoffen. Het bevel tot aanhouding verwijst daarbij ook naar diverse 

telefoongesprekken waaruit die intentie blijkt.  

Op 6 juni 2017 werd verzoekers aanhoudingsbevel door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen 

opgeheven met borgstelling. Deze beschikking vermeldt: 

 

“In de huidige stand van het onderzoek blijft een ernstige aanwijzingen van schuld bestaan zoals 

motiveert de  bovenstaande beschikking. De motivering van deze beschikking betreffende volstrekt 

noodzakelijk voor openbare veiligheid en het gevaar voor de onttrekking dienen niet als hernomen te 

worden beschouwd. 

Het gevaar voor onttrekking kan in de huidige stand van het onderzoek worden ondervangen door de 

betaling van een borgsom van € 10.000)” 

 

Het motief met betrekking tot het gevaar voor de openbare orde vindt wel degelijk steun in de gegevens 

van het administratief dossier. De Raad wijst er in dit verband op dat het Hof van Justitie heeft 

geoordeeld dat georganiseerde drugscriminaliteit (zie in die zin arrest van 23 november 2010, 

Tsakouridis, C‑ 145/09, punten 45 en 46) en de bestrijding ervan, onder het begrip “openbare 

veiligheid” vallen. De overwegingen met betrekking tot het gevaar voor de openbare orde vinden wel 

degelijk steun in het administratief dossier. Verzoeker komt in het middel niet verder dan te verwijzen 

naar rechtspraak van het Hof van Justitie en naar de mogelijkheid dat hij alsnog wordt vrijgesproken. 

Daarmee toont hij evenwel niet aan dat de motieven van de bestreden beslissing geen steun vinden in 

de feitelijke elementen van het administratief dossier of dat deze beoordeling kennelijk onredelijk is.  

 

Het middel is niet gegrond. 

 

2.2.1. In een tweede middel voert hij aan als volgt:  

 

“ii. Tweede middel: Schending van de zorgvuldigheidsverplichting 

 

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

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

 

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

van verzoeker en heeft zich enkel gebaseerd op zijn voorlopige hechtenis, hetgeen evident geen bewijs 

van schuld is. 

 

Zoals reeds eerder aangehaald, kan het enkele feit dat verzoeker in voorlopige hechtenis heeft 

verbleven niet worden beschouwd als een reden voor het opleggen van een inreisverbod. 

 

Verder stelt verzoeker vast dat in de bestreden beslissing geen enkel ander feit of concreet element 

wordt aangehaald waaruit zou blijken dat hij een gevaar vormt voor de openbare orde of de nationale 

veiligheid. 

 

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

redenen van algemene preventie. 

 

Een strafrechtelijke veroordeling mag slechts in aanmerking komen indien er een onmiddellijk gevaar 

bestaat en indien er reden voorhanden zijn om te vrezen dat betrokkene, in acht genomen de vorige 

feiten, nieuwe misdrijven zal plegen. 

 

Ten overvloede merkt verzoeker op dat hij slechts in verdenking werd geweld doch nog niet definitief 

werd veroordeeld zodat hij het vermoeden van onschuld geniet. 

 

Verzoeker betwist elke betrokkenheid bij de hem ten laste gelegde feiten en een correctionele rechtbank 

en eventueel Hof van Beroep dient zich hier in de toekomst over uit te spreken. 

 

Een vrijspraak is derhalve theoretisch niet uitgesloten. 

 

Het kan dan ook niet zonder meer worden aangenomen dat de aan verzoeker ten laste gelegde feiten 

aanleiding geeft tot het kwalificeren van verzoeker als een person die mogelijks in de toekomst de 

openbare orde kan schaden. 
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Gelet op bovenstaande blijkt dat de verwerende partij bij de beoordeling is uitgegaan van een 

algemene, niet onderbouwd premise. 

 

Bijgevolg staat het vast dat de overheid is uitgegaan van gedeeltelijke feitelijke gegevens, waardoor zij 

onmogelijk tot een juiste beoordeling kon komen. 

 

Verzoeker werd mits betaling van een borgsom in vrijheid gesteld en dient derhalve in persoon zich aan 

te bieden bij alle volgende proceshandelingen. 

 

Door de beslissing van verweerder is dit niet mogelijk en kan verzoeker derhalve zijn door het EVRM 

gewaarborgde recht van verdediging niet uitoefenen. 

 

Gelet op voorgaande heeft verwerende partij de zorgvuldigheidsverplichting geschonden. 

 

Gelet op de schending van de zorgvuldigheids- en materiële motiveringsverplichting dient de bestreden 

beslissing waarbij een inreisverbod van 3 jaar werd opgelegd te worden vernietigd.” 

 

2.2.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren 

over alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen (RvS 11 juni 

2002, nr. 107.624). 

Bij de bespreking van het eerste middel werd reeds vastgesteld dat de inbreuken op de drugswetgeving 

op genoegzame wijze steun vinden in de gegevens van het administratief dossier en dat dergelijke 

inbreuken dienen te worden beschouwd als een gevaar voor de openbare orde of veiligheid. Verzoeker 

beperkt zich in essentie tot het verklaren dat hij nog niet definitief werd veroordeeld en dat een 

vrijspraak theoretisch niet uitgesloten is. Hoger werd ook reeds vastgesteld dat het feit dat verzoeker 

niet werd veroordeeld wegens inbreuken op de strafwet, niet verhindert dat op basis van de 

vastgestelde feiten op verblijfsrechtelijk vlak maatregelen worden genomen. 

  

Verzoeker toont niet aan met welke elementen de verwerende partij alsnog had moeten rekening 

houden.  

 

Met betrekking tot het recht van verdediging voert verzoeker evenmin aan waarom hij zijn verdediging 

niet vanuit Turkije zou kunnen voeren, noch waarom hij met het oog op het verschijnen ter terechtzitting 

hij een tijdelijke schorsing van het inreisverbod kan vragen, op grond van artikel 74/12 van de 

vreemdelingenwet.  

 

Het middel is ongegrond.  

 

3. Kosten 

 

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

partij.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig november tweeduizend 

zeventien door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 


