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 nr. 33 340 van 28 oktober 2009 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

 

  tegen: 

 

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Migratie- en asielbeleid, 

thans de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn, op 24 juli 2009 heeft 

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

Migratie- en asielbeleid van 9 juli 2009 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel 

om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de regelmatig gewisselde memories en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 16 september 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 oktober 

2009. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. SROKA, die loco advocaat R. VAN LEEUWEN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat M. JOPPEN, 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.  Verzoeker, een Nederlands onderdaan, diende op 19 februari 2009 een aanvraag in tot het 

verkrijgen van een verklaring van inschrijving. 

 

1.2. De gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid nam op 9 juli 2009 de beslissing tot 

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

beslissing, die verzoeker op 14 juli 2009 ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt: 
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“(…) In uitvoering van artikel 51 § 3, derde 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 verklaring tot inschrijving, (….), geweigerd. 

 

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

 

Reden van de beslissing (2): 

 

Het recht op verblijf wordt geweigerd om redenen van openbare orde of nationale veiligheid. Persoonlijk 

gedrag van de betrokkene waardoor zijn verblijf ongewenst is om redenen van openbare orde of 

nationale veiligheid: 

Betrokkene werd op datum van 22/05/2002 door het Hof van Beroep te Antwerpen veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van 3 jaar en 4.000 F (40,3399 x 200 = 19.831 euro) met 3 jaar uitstel behalve voor 200 

fr. voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen : 

bijdragen om het binnenkomen of het verblijf in het Rijk van een vreemdeling toe te laten door gebruik te 

maken van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige ander vorm van dwang. Mensenhandel 

 

Betrokkene heeft in het verleden ook in België verbleven, nl. van 1989. Sinds dec. 2004 heeft hij echter 

geen officiële woonplaats meer in België. Betrokkene heeft ook op 26/04/1998 in de gevangenis 

gezeten wegens mededader heling en op 04/01/1994 wegens inbreuk registratie geneesmiddelen. 

 

Alhoewel de opeenvolgende veroordelingen reeds enige tijd geleden zijn, is de aard van het laatste feit 

uiteraard zeer verontrustend. Het gaat specifiek om een misdrijf dat verband houdt met vreemdelingen 

en verblijfsvergunningen. Betrokkene heeft gedurende jaren niet in België verbleven, van enige feiten in 

België is er gedurende deze jaren afwezigheid dus logischerwijze geen sprake. Dit neemt echter niet 

weg dat er van betrokkene een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor het 

fundamenteel belang van de samenleving uitgaat, gezien de aard van de gepleegde feiten in het 

verleden. De maatregel van het recht op verblijf van langer dan drie maanden te weigeren is dan ook 

evenredig en uitsluitend gebaseerd op het persoonlijk gedrag van betrokkene. (….)” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), 

van de materiële motiveringsplicht en van de zorgvuldigheidsplicht. 

 

Verzoeker betoogt dat hij ernstige vragen heeft bij het motief dat van hem, gezien de aard van de door 

hem gepleegde feiten in het verleden, een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor het 

fundamenteel belang van de samenleving uitgaat. Hij erkent dat hij in 2002 door het hof van beroep te 

Antwerpen werd veroordeeld “voor feiten die hij thans niet wenst goed te praten” doch stelt dat hij zijn 

straffen hiervoor heeft ondergaan, dat hij zijn leven heeft gebeterd en dat hij sinds 1998 geen enkel 

strafbaar feit meer heeft gepleegd dat kan doen vermoeden dat hij nog steeds een gevaar vormt voor de 

Belgische openbare orde. Wat de aard van het in 1998 gepleegde misdrijf betreft, wenst hij te 

verduidelijken dat hij op de hoogte was van het feit dat een chauffeur van zijn transportbedrijf mensen 

aan boord had en meenam naar het Verenigd Koninkrijk, doch dat hij niet actief betrokken was bij deze 

handel. Verder voert verzoeker aan dat bij het nemen van de bestreden beslissing tevens niet uitgegaan 

werd van correcte feiten. Hij stelt immers dat hij nooit veroordeeld is geweest voor heling en betwist dat 

hij in april 1998 in de gevangenis heeft gezeten voor dergelijke feiten. Hij betoogt ook dat het motief dat 

hij gedurende jaren niet in België heeft verbleven en er van enig feit in België gedurende deze jaren van 

afwezigheid dus logischerwijze geen sprake is, geen voldoende motivering is en men als buitenlander 

perfect misdrijven in België kan plegen zonder in België een domicilieadres te hebben. Daarnaast voert 

verzoeker aan dat hij thans een vaste arbeidsbetrekking heeft in de zorgsector in Nederland. Hij besluit 

dan ook dat de bestreden beslissing disproportioneel is, niet afdoende is gemotiveerd en steunt op 

onjuiste, juridisch onaanvaardbare en onwettige motieven. 

 

2.1.1. Wat betreft de aangevoerde schending van de formele motiveringsplicht moet worden gesteld dat 

artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 voorziet dat de motivering van een bestuursbeslissing de juridische 

en de feitelijke overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze 

motivering afdoende moet zijn.  
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Deze 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 deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip “afdoende”, zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk het determinerende motief aangeeft 

op basis waarvan deze werd genomen. In de bestreden beslissing wordt, met verwijzing naar artikel 51, 

§ 3, derde lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het koninklijk besluit van 8 

oktober 1981), namelijk geduid dat verzoeker, gelet op zijn persoonlijk gedrag, het recht op verblijf wordt 

geweigerd om redenen van openbare orde of nationale veiligheid. Tevens wordt uitvoerig gemotiveerd 

op grond van welke redenen hiertoe wordt besloten. De feitelijke en juridische gronden die aan de basis 

liggen van de bestreden beslissing zijn derhalve duidelijk weergegeven.  

 

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat niet aan de doelstelling van de formele motiveringsplicht is 

voldaan. De Raad voegt hier nog aan toe dat verzoeker niet kan stellen onwetend te zijn van de 

motieven die aan de basis liggen van de bestreden beslissing, aangezien hij deze motieven uitgebreid 

bespreekt en betwist in zijn verzoekschrift. 

 

2.1.2. In de mate dat verzoeker de motieven die de bestreden beslissing onderbouwen inhoudelijk 

betwist en stelt dat uitgegaan werd van een verkeerde feitenvinding voert hij de schending aan van de 

materiële motiveringsplicht. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij 

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 (RvS 7 december 

2001, nr. 101.624). 

 

In de bestreden beslissing, waarbij verzoeker een verblijf van meer dan drie maanden op het 

grondgebied wordt geweigerd, wordt toepassing gemaakt van artikel 43, eerste lid, 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). Dit artikel luidt als volgt: 

 

“De binnenkomst en het verblijf mogen aan de burgers van de Unie en hun familieleden slechts 

geweigerd worden om redenen van openbare orde, van nationale veiligheid of van volksgezondheid en 

zulks binnen de hierna vermelde perken: 

 

1° de redenen mogen niet ingeroepen worden voor economische doeleinden; 

 

2° de om redenen van openbare orde of nationale veiligheid genomen maatregelen moeten in 

overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel en uitsluitend gebaseerd zijn op het persoonlijk 

gedrag van de betrokkene. Strafrechtelijke veroordelingen vormen als zodanig geen reden voor deze 

maatregelen. Het gedrag van de betrokkene moet een actuele, werkelijke en voldoende ernstige 

bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormen. Motiveringen die los staan van 

het individuele geval of die verband houden met algemene preventieve redenen mogen niet worden 

aangevoerd. 

 

3° het verval van het document dat de binnenkomst en het verblijf op het Belgisch grondgebied heeft 

toegelaten, kan op zichzelf de verwijdering van het grondgebied niet wettigen; 

 

4° alleen ziekten vermeld in de bij deze wet gevoegde lijst kunnen een weigering van binnenkomst of 

het verblijf rechtvaardigen. Het optreden van een ziekte later dan drie maanden na aankomst op het 

grondgebied kan geen reden voor verwijdering van het grondgebied vormen.” 

 

Uit deze wetsbepaling blijkt dat een strafrechtelijke veroordeling op zich niet volstaat om een burger van 

de Europese Unie het verblijf te weigeren. De verblijfsweigering moet daarentegen gebaseerd zijn op 

het persoonlijke gedrag van de betrokken vreemdeling en dit gedrag dient van die aard te zijn dat hieruit 

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

samenleving kan afgeleid worden.  
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De Raad stelt in de eerste plaats vast dat de in de bestreden beslissing vermelde feiten steun vinden in 

het door verweerder neergelegde administratief dossier. Uit de stukken van dit dossier blijkt namelijk dat 

verzoeker op 22 mei 2005 door het hof van beroep te Antwerpen veroordeeld werd tot een effectieve 

gevangenisstraf van drie jaar wegens mensenhandel. Tevens blijkt dat verzoeker op 25 april 1998 werd 

aangehouden als mededader inzake heling en op 26 april 1998 werd overgebracht naar de gevangenis 

in Antwerpen. De Raad wijst er hierbij op dat, in tegenstelling tot wat verzoeker verkeerdelijk voorhoudt, 

in de bestreden beslissing niet wordt gesteld dat verzoeker zou zijn veroordeeld wegens heling. Verder 

volgt uit het administratief dossier dat verzoeker op 4 januari 1994 door de correctionele rechtbank te 

Antwerpen werd veroordeeld wegens een inbreuk op de registratie van geneesmiddelen en dat hij met 

betrekking tot dit feit in de gevangenis van Antwerpen werd opgesloten.  

 

Verzoeker poogt in eerste instantie zijn aandeel in bepaalde feiten waarvoor hij werd veroordeeld te 

minimaliseren door te stellen dat hij niet actief betrokken was bij het plegen van deze strafrechtelijke 

inbreuken. Uit het geven dat het hof van beroep het vereist achtte hem tot een effectieve gevangenis-

straf van drie jaar te veroordelen blijkt evenwel de ernst van de door verzoeker gepleegde feiten. 

Bovendien moet worden vastgesteld dat verzoeker vooraleer hij door het hof van beroep werd veroor-

deeld wegens mensenhandel reeds in aanraking kwam met het gerecht wegens andere strafrechtelijke 

inbreuken in België en Nederland. Verzoeker kan derhalve beschouwd worden als een recidivist.  

 

Daarnaast wijst verzoeker erop dat de feiten waarvoor hij veroordeeld werd niet van recente datum zijn. 

De tijd die verstreken is sedert het plegen van bepaalde strafrechtelijke inbreuken is een gegeven dat in 

aanmerking dient genomen te worden bij de beoordeling van het risico dat een burger van de Unie 

vormt voor de openbare orde en de nationale veiligheid. Het feit dat bepaalde strafrechtelijke 

gedragingen reeds dateren van een aantal jaar geleden sluit evenwel niet uit dat de overheid toch 

oordeelt dat, gelet op het aantal inbreuken en de zwaarwichtigheid en de schade die werd veroorzaakt 

door bepaalde inbreuken, een burger van de Unie nog steeds een actuele, werkelijke en voldoende 

ernstige bedreiging vormt voor een fundamenteel belang van de samenleving.  

 

De verklaringen van verzoeker dat hij in Nederland tewerkgesteld is doen geen afbreuk aan voorgaande 

vaststellingen. 

 

Verzoeker geeft weliswaar te kennen dat hij de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de bestreden 

beslissing anders apprecieert, maar toont niet aan dat het bestuur op basis van een verkeerde 

feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden beslissing gekomen is. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht wordt dan ook niet aangetoond. 

 

2.1.3. Verder legt het zorgvuldigheidsbeginsel, dat verzoeker evenzeer geschonden acht, de overheid 

de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een 

correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het nemen van een 

beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Uit de gegevens van het dossier en uit hetgeen voorafgaat blijkt verder dat de gemachtigde van de 

minister van Migratie- en asielbeleid op basis van een correcte feitenvinding tot zijn conclusie is 

gekomen.  

 

Verzoeker lijkt ook een schending van de hoorplicht in het kader van de zorgvuldigheidsplicht te willen 

aanvoeren, aangezien hij stelt dat hem niet direct en persoonlijk om inlichtingen gevraagd werd of hem 

de gelegenheid geboden werd stukken over te leggen die zijn voorstelling van de feiten of van zijn 

toestand geloofwaardig maken. 

 

De Raad stelt evenwel vast dat verzoeker de kans had om de vereiste toelichtingen te verstrekken bij 

zijn aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring van inschrijving en dat hij deze aanvraag met alle 

nodige stukken kon onderbouwen. Verzoeker houdt derhalve ten onrechte voor dat hij niet de kans had 

om zijn standpunt te verduidelijken. 

 

Verder dient te worden gesteld dat bestuurshandelingen die een weigering inhouden om een door de 

betrokkene gevraagd voordeel te verlenen niet zijn onderworpen aan tegenspraak (RvS 15 februari 

2007, nr. 167.887; cfr. ook I. OPDEBEEK, “De hoorplicht” in Beginselen van behoorlijk bestuur in 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 van 6 

Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 2006, 247), zodat de uiteenzetting van verzoeker 

wat dit onderdeel van het middel betreft hoe dan ook niet dienstig is.  

 

Verzoeker maakt met zijn betoog bijgevolg niet aannemelijk dat het zorgvuldigheidsbeginsel of de 

hoorplicht, op zich en in combinatie met het zorgvuldigheidsbeginsel, zou geschonden zijn.  

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van het redelijkheidsbeginsel.  

 

Verzoeker betoogt dat de bestreden beslissing ingaat tegen alle redelijkheid, omdat de verhouding 

tussen de door de overheid genomen weigeringsbeslissing en de feiten in werkelijkheid volkomen 

ontbreekt. Hij stelt dat hem een verblijf wordt geweigerd louter en alleen op basis van het feit dat hij 

strafbare feiten heeft gepleegd die in de wet omschreven worden als mensenhandel doch zonder 

concreet te kijken naar zijn persoon. Hij wijst erop dat hij zich sinds 1998 niet meer schuldig heeft 

gemaakt aan een misdrijf in België, dat hij thans werk heeft in Nederland en dat er dan ook geen sprake 

is van een voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving.  

 

Wat de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel betreft, moet worden geduid dat de keuze 

die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid, zoals in casu het geval, maakt, 

het redelijkheidsbeginsel slechts 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). De Raad stelt, in het kader van zijn opdracht van wettigheidstoetsing, met verwijzing 

naar de bespreking van het eerste middel vast dat de overheid in redelijkheid tot de door haar gedane 

vaststelling komt en er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die onverenigbaar zijn met die 

vaststelling.  

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

2.3. In een derde middel voert verzoeker de schending aan van het rechtszekerheidsbeginsel. Hij 

betoogt dat hij als EU-burger in België heeft mogen verblijven sinds de feiten van 1998 tot zijn opsluiting 

in 2004 en stelt niet te begrijpen dat hij thans niet meer in België mag blijven, gelet op zijn strafrechtelijk 

verleden dat dateert van meer dan 11 jaar geleden.  

 

Het rechtszekerheidsbeginsel is een uit de rechtsstaat voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat het recht 

voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn zodat de rechtssubjecten in staat zijn de rechtsgevolgen van 

hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat die rechtssubjecten moeten kunnen vertrouwen op 

een zekere standvastigheid bij het bestuur (I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van 

behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 315-349).  

 

De Raad wijst erop dat verzoeker na het uitzitten van zijn straf België verliet en hij diende te weten dat, 

op grond van artikel 43 van de Vreemdelingenwet, de mogelijkheid bestond dat hem een nieuw 

verblijfsrecht van meer dan drie maanden zou worden geweigerd wegens redenen van openbare orde of 

nationale veiligheid, gelet op eerder door hem gepleegde strafrechtelijke feiten op het Belgische 

grondgebied. In het kader van de bespreking van het eerste middel werd verder vastgesteld dat 

verweerder niet op kennelijk onredelijke wijze toepassing heeft gemaakt van voormeld wetsartikel. Een 

schending van het rechtszekerheidsbeginsel kan derhalve niet worden aangenomen. 

 

Het derde middel is ongegrond. 

 

2.4. De Raad benadrukt verder dat in de mate dat verzoeker in zijn repliekmemorie alsnog de schending 

aanvoert van artikel 43, eerste lid, 2°, van de Vreemdelingenwet erop gewezen dient te worden dat 

middelen die niet waren opgenomen in het inleidende verzoekschrift in beginsel, gelet op de rechten van 

de verdediging, niet op ontvankelijke wijze voor het eerst kunnen worden aangevoerd in het kader van 

de repliekmemorie (RvS 25 maart 2002, nr. 105.054; A. WIRTGEN , Raad van State, I. afdeling 

administratie, Middelen en het ambtshalve aanvoeren van middelen, Brugge, die Keure, 2004, 42-43).  
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2.5. Verzoeker heeft geen gegrond middel tot nietigverklaring aangevoerd. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig oktober tweeduizend en negen 

door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter,  

 rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   G. DE BOECK  

 


