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 nr. 34 660 van 24 november 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 Turkse nationaliteit te zijn, op 23 juli 2009 heeft 

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

Migratie- en asielbeleid van 19 juni 2009 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met 

bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 9 oktober 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 november 

2009. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat G.G.A.J. ADANG, deel uitmakend van de balie Utrecht te 

Nederland, bijgestaan door advocaat M. DEPOVERE, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker verklaart de Turkse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op X te Palu. 

 

Op 23 januari 2009 dient verzoeker een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie. Hij heeft zijn aanvraag ingediend in functie van zijn echtgenote van Nederlandse 

nationaliteit. 

 

Op 19 juni 2009 neemt de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid de beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de 

bestreden beslissing die op 23 juni 2009 ter kennis werd gebracht en als volgt gemotiveerd is: 
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“In uitvoering van artikel 52, § 4, vijfde lid, (1) 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 verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (1), aangevraagd op 23.01.2009 door C. 

S. (…), geboren te (…) op (…), van Turkse nationaliteit, geweigerd.  

 

Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 dagen (1).  

 

Reden van de beslissing (2):  

o 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 reden van openbare orde 

of nationale veiligheid: Betrokkene staat SIS geseind in Duitsland omdat hij er illegaal was. Hij was ook 

gekend met een alias: S. F. (…), ° 07/02/1978.  

Betrokkene staat eveneens SIS geseind in Nederland. Van de verbintenisambtenaar in Nederland 

kregen we de volgende informatie :  

Betrokkene vroeg in Nederland een verblijf aan voor arbeid. Beide aanvragen werden geweigerd (geen 

geldig mmvv).  

Werd tot ongewenst vreemdeling verklaard op 21.08.2008. In de beschikking werd overwogen dat hij bij 

vonnis van 08.05.2008 onherroepelijk was veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 maand en hij kan 

dus beschouwd worden als een gevaar voor de openbare orde.  

Voor wat betreft de toets aan art 8 EVRM werd het volgende overwogen :  

op 03/06/2008 is de vrouw van betrokkene , H. K. (…), door de vreemdelingenpolitie Haaglanden op 

het immigratiekantoor uitgenodigd om haar visie te geven op de voorgenomen ongewenstverklaring van 

betrokkene.  

Zij verklaarde dat ze zowel de Nederlandse en Turkse nationaltiteit bezit. Ze is geboren in Deventer en 

verklaarde dat haar ouders in Nederland wonen en enkele familieleden van haar in Turkije. In 2003 

heeft betrokkene meneer ontmoet en op 03 juni 2007 zijn ze bij de iman in Deventer gehuwd. 

Betrokkene heeft ingeschreven gestaan in het bevolkingsregister in Frankrijk en Nederland. Van 2004 

tot 2007 heeft betrokkene in Frankrijk gewerkt en hij is daarna naar Nederland gekomen. Regelmatig 

ging mevrouw samen met betrokkene naar Frankrijk om daar zaken te regelen.  

Mevrouw werkt op het Nova College te Den Haag doch heeft nu ontslag genomen om betrokkene in 

Turkije voor een korte tijd te bezoeken. Mevrouw verklaarde dat ze wel Turks spreekt maar, maar 

moeite heeft met de cultuurverschillen. Mevrouw heeft voor haar studie 3 maanden stage gelopen in 

Turkije. Ze verklaarde dat het voor haar moeilijk is om zich in Turkije te vestigen en wil samen met haar 

man een toekomst in Nederland opbouwen. Mevrouw heeft geen banden met haar familie in Turkije en 

krijgt in Turkije niet de vrijheid die ze hier geniet.  

Bij brief van 01 juli 2008 heeft de heer S. (…) een volmacht overgelegd waaruit blijkt dat hij de zaak van 

de vorige advocaat heeft overgenomen. Voorts heeft hij een kopie van een formul B en het 

huwelijksboekje overlegd waaruit blijkt dat betrokkene op 26.06.2008 in Turkije is gehuwd met 

bovengenoemde H. K. (…).  

Op 15 augustus 2008 heeft de gemachtigde van betrokkene de heer S. (…) per fax aanvullend een 

aantal gronden ingediend betrekking hebbende op een ingediend bezwaarschrift inzake de 

ongewenstverklaring. Echter, daar van enig bezwaar in casu geen sprake is zullen de gronden van de 

raadsman in deze beslissing worden aangehaald en overwogen.  

Samengevat stelt de gemachtigde in zijn faxbericht dat de voorgenomen ongewenstverklaring in strijd is 

met art 8 EVRM. Voort voert de gemachtigde met betrekking tot het gepleegde strafbare misdrijf aan 

dat het feit niet in Nederland is gepleegd, dat de recidivekans nihil is, en dat betrokkene hier te lande 

nimmer in aanraking is geweest met justitie en politie.  

Naar aanleiding van hetgeen thans is aangevoerd wordt het volgende overwogen: tussen betrokkene 

en zijn vrouw is er weliswaar sprake van 'family-life' doch de inmenging in dit familieleven is 

gerechtvaardigd in het belang van de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van 

strafbare feiten, welk belang wordt genoemd in het tweede lid van voornoemde verdragsbepaling. Bij 

besluit van 15 mei 2008 is betrokkene in vreemdelingenbewaring gesteld. Betrokkene is op 28 mei 

2008 uitgezet naar Turkije.  

Voor wat betreft de SIS seining. Op het N-formulier van 12-05/2009 aan België vermeld de IND : 

betrokkene ongewenst verklaard door Nederland en gesignaleerd in het SIS van 12/01/2009 tot 

12/01/2109 wegens het plegen van een misdrijf en veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 maand, 

langdurig illegaal verblijf in Nederland en in het bezit zijn van een valse/vervalst paspoort.  

 

Uit deze feiten blijkt dat betrokkene nog steeds een gevaar vormt voor de openbare orde. Het 

verblijfsrecht wordt bijgevolg geweigerd.”  

2. Onderzoek van het beroep 
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2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 27 van de Europese verblijfs-

richtlijn 2004/38 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten 

voor de burgers van de Unie en hun familieleden (hierna: Europese richtlijn 2004/38). 

 

Verzoeker verwijst naar vaste rechtspraak van het Hof van Justitie te Luxemburg die zou stellen dat de 

personele werkingssfeer van de EG-rechtelijke bepalingen inzake materiële en immateriële waarborgen 

rond verwijdering om redenen van openbare orde, ruim moet worden uitgelegd. Hij verwijst hierbij onder 

meer naar een aantal arresten van het Hof van Justitie, namelijk HvJ 26 juli 2002, BRAX, HvJ 31 

januari 2007, Commissie tegen Spanje en HvJ 7 juni 2007, Commissie tegen Nederland. Vervolgens 

gaat verzoeker dieper in op dit laatste arrest waaruit zou afgeleid kunnen worden dat de bedoelde 

waarborgen behartigd in de Unieburgerrichtlijn van toepassing zijn op alle Unieburgers en hun 

familieleden en dus niet alleen op familieleden van Unieburgers die rechtmatig in een andere lidstaat 

verblijven. Daarnaast stelt verzoeker dat volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie de exceptie 

van ‘openbare orde’ een afwijking vormt van het fundamenteel beginsel van het vrije verkeer van 

personen die strikt moet opgevat worden, en waarvan de reikwijdte niet eenzijdig door de lidstaten kan 

worden opgelegd. Deze restrictieve uitlegging van het begrip ‘openbare orde’ beschermt volgens 

verzoeker tevens het recht op gezinsleven in de zin van het artikel 8 van het EVRM, ingeval het 

samenvalt met het recht op vrij verkeer van personen. Vervolgens beroept verzoeker zich op de 

effectieve werking van de bepalingen van het gemeenschapsrecht dat veronderstelt dat deze 

bepalingen dienen te worden toegepast op een wijze die bijdraagt aan de effectiviteit van het systeem, 

wat inhoudt dat de gewaarborgde rechten niet louter theoretisch of illusoir zijn, maar praktisch en 

effectief. De bestreden beslissing baseert zich volgens verzoeker ten onrechte op de SIS-signalering 

van verzoeker, aangezien hij op het moment van de “ongewenstverklaring” door de Nederlandse 

autoriteiten nog geen rechten kon ontlenen aan het vrije verkeer van personen. Volgens verzoeker kon 

hij pas rechten ontlenen aan het Europees Gemeenschapsrecht op het moment van de verhuizing van 

zijn echtgenote naar België. Bijgevolg baseert de verwerende partij zich volgens verzoeker ten onrechte 

op zijn SIS- signalering, daar de rechtmatigheid en de geldigheid van deze verklaring niet is getoetst 

aan het Europeesrechtelijk criterium door de Nederlandse autoriteiten. Hij concludeert aldus dat de 

bestreden beslissing wat betreft de verwijzing naar de Nederlandse ongewenstverklaring en SIS- 

signalering gebaseerd is op een onjuiste en onvoldoende motivering.  

 

Verzoeker verwijst verder naar het arrest van het Europees Hof van 31 januari 2003 in de zaak van de 

Commissie tegen Spanje. In dit arrest zou het Hof van Justitie hebben geoordeeld dat Spanje de 

verplichtingen conform de artikelen 1 tot en met 3 van richtlijn 64/221/EEG niet zou zijn nagekomen 

aangezien er geweigerd werd een visum voor binnenkomst in dit grondgebied af te geven aan een 

onderdaan van een lidstaat die gehuwd is met een onderdaan van een derde land “zonder vooraf te 

hebben geverifieerd of de aanwezigheid van deze personen een werkelijke, actuele en genoegzaam 

ernstig bedreiging vormde voor een fundamenteel belang van de samenleving.” Hij licht toe dat deze 

uitspraken onder de later ingevoerde Richtlijn 2004/38/EG hun geldigheid meer dan behouden.  

 

Tevens stelt verzoeker dat de verwerende partij doet voorkomen geheel zelfstandig te hebben getoetst 

aan het openbare orde criterium, maar in feite louter de motivering van de Nederlandse beslissing tot 

ongewenstverklaring heeft overgenomen, zonder een eigen toetsing te hebben uitgevoerd. Verzoeker 

stelt vervolgens dat de Nederlandse autoriteiten inmiddels van mening zijn dat opnieuw moet worden 

getoetst als er bij een eerdere ongewenstverklaring niet aan het communautaire openbare orde 

criterium werd getoetst, terwijl zich inmiddels een situatie voordoet waarbij dit wel aan de orde is door 

een gewijzigde rechtspositie van de burger. In dit verband verwijst verzoeker naar een brief van de 

Nederlandse IND van 21 juli 2009. Bovendien meent verzoeker dat in de bestreden beslissing de 

verwerende partij vier feiten lijkt aan te voeren om hem als een gevaar voor de openbare orde te 

beschouwen. Verzoeker beklemtoont dat het slechts gaat om “het bezit van een vals paspoort, hetgeen 

een misdrijf is, waarvoor een gevangenisstraf van één maand is opgelegd.” Voorts is hij van mening dat 

een illegaal verblijf op zich geen betekenis heeft bij een beoordeling in het kader van het communautair 

openbare orde criterium. Hij beklemtoont ook dat hij slechts eenmaal werd veroordeeld, maar dat hij 

daarvoor geen andere strafbare feiten heeft gepleegd. Volgens verzoeker is de bestreden beslissing 

aldus ondeugdelijk gemotiveerd en doet het bestaan van een strafrechtelijke veroordeling in dit verband 

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

sprake is van een persoonlijk gedrag dat een actuele bedreiging vormt. De enkele verwijzing naar 

verschillende strafrechtelijke veroordelingen volstaat daartoe niet. Daar in de overweging van de 

bestreden beslissing iedere verwijzing naar het actuele element van de bedreiging ontbreekt, is er 

volgens verzoeker niet getoetst aan de juiste criteria. Verzoeker concludeert hieruit dat het al dan niet 
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actueel zijn van de veronderstelde bedreiging in het geheel niet is getoetst. De beslissing van de 

verwerende partij is bijgevolg niet in overeenstemming met de criteria zoals het Hof van Justitie deze 

formuleerde in de arresten Bouchereau, Calfa, Jipa en Orfanopoulus en Oliveri. In het arrest van 7 juni 

2007 in de zaak van de Commissie tegen Nederland zou het Hof van Justitie deze overwegingen 

hebben herhaald.  

 

Tot slot concludeert verzoeker dat de bestreden beslissing een inbreuk is op het recht op gezins- en 

privéleven van verzoeker enerzijds en zijn echtgenote en beide kinderen anderzijds. Deze inbreuk is 

niet gerechtvaardigd door de uitzondering van artikel 8, tweede lid van het EVRM.  

 

2.1.2. De verwerende partij stelt dat de bestreden beslissing steunt op het gegeven dat verzoeker in 

Duitsland geseind staat omdat hij er illegaal verbleef. Voorts staat verzoeker eveneens SIS-geseind in 

Nederland van 12 januari 2009 tot 12 januari 2019 en werd hij ongewenst verklaard op 21 augustus 

2008 omdat verzoeker op 8 mei 2008 onherroepelijk werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 

maand. De verwerende partij stelt dat het verzoekschrift zich beroept op de richtlijn 2004/38, terwijl 

deze intussen werd omgezet in Belgische wetgeving. In dit verband verwijst de verwerende partij naar 

artikel 43 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). Voorts meent de 

verwerende partij dat verzoeker niet bewijst dat hij geen gevaar voor de openbare orde betekent. 

Verzoeker bevestigt daarentegen dat hij een vals paspoort gehad heeft. Voorts voert de verwerende 

partij aan dat verzoeker op 26 mei 2009 werd betrapt op zwartwerk in een bakkerij. De verwerende 

partij meent dat de bestreden beslissing werd genomen na een grondig onderzoek. Voorts stelt de 

verwerende partij dat het niet aan de Dienst Vreemdelingenzaken toekomt om na te gaan of de 

procedures in Duitsland en Nederland gerespecteerd werden. Verzoeker dient de beslissing van 

Duitsland en Nederland in die lidstaten aan te vechten indien hij er niet mee eens is.  

 

2.1.3. Artikel 27 van de Europese richtlijn 2004/38 heeft betrekking op “de beperkingen van het 

inreisrecht en het verblijfsrecht om redenen van openbare orde veiligheid of volksgezondheid.” 

 

De Raad wijst erop dat een richtlijn slechts directe werking in de Belgische rechtsorde heeft wanneer de 

omzettingstermijn voor de betrokken richtlijn is verstreken en indien zij duidelijke en onvoorwaardelijke 

bepalingen bevat die geen verdere substantiële interne uitvoeringsmaatregel door communautaire of 

nationale overheden behoeven om het gewild effect op nuttige wijze te bereiken (RvS 15 oktober 2001, 

nr. 99 794, RvS 30 juli 2002, nr. 109 563). Bovendien is van rechtstreekse werking pas sprake zodra de 

rechter in staat is om zonder verdere uitvoeringsmaatregelen een voor het concrete geval dienstige 

uitlegging aan te reiken, waardoor particulieren hun aan de norm ontleende rechten kunnen afdwingen. 

 

Het staat vast dat de omzettingstermijn voor de Richtlijn 2004/38/EG, zijnde 30 april 2006, is 

verstreken. Hierover bestaat geen betwisting. De wet van 25 april 2007 tot wijziging de wet van 15 

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

van vreemdelingen bepaalt in artikel 2 het volgende “Deze wet integreert onder meer de bepalingen 

inzake de binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van de richtlijn 20003/109/EG (…) en van de 

richtlijn 2004/38/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij 

verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun 

familieleden, (…)” Ook uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 25 april 2007 blijkt duidelijk 

dat de Richtlijn waar verzoeker zich op beroept werd omgezet in de Belgische wetgeving en werd 

opgenomen in de Vreemdelingenwet (Parl. St., Kamer 2006-2007, nr. 2845/001, 10). Tevens blijkt dit 

ook uit het koninklijk besluit van 7 mei 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 

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

vreemdelingen, waar in artikel 1 staat vermeld: “Dit besluit integreert de bepalingen inzake de binnen-

komst , het verblijf en de verwijdering van de richtlijn 2004/38/EG van de Raad van de Europese Unie 

van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten 

voor de burgers van de Unie en hun familieleden, in het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 

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

vreemdelingen.” In casu werd artikel 27 van de richtlijn 2004/38/EG omgezet in artikel 43 van de 

Vreemdelingenwet. Verzoeker toont niet aan dat deze omzetting niet op correcte of onvolledige wijze 

geschiedde, zodat hij zich niet langer rechtstreeks kan beroepen op de richtlijn 2004/38/EG. 

 

Dit onderdeel van het middel is onontvankelijk. 
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Uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat verzoeker ook nog de schending aanvoert van de materiële 

motiveringsplicht, waar hij stelt dat de verwerende partij zich ten onrechte op een SIS-signalering steunt 

en onder meer stelt dat in de bestreden beslissing iedere verwijzing naar het actueel zijn van de 

bedreiging ontbreekt. Verzoeker meent dat zijn persoonlijk gedrag gedurende zijn detentie niet in de 

beoordeling is betrokken en dat illegaal verblijf op zich geen betekenis heeft. Hij wijst op de beperktheid 

van zijn veroordeling, namelijk 1 maand gevangenisstraf wegens bezit van een vals paspoort. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) benadrukt vooreerst dat het bij de 

beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet tot de bevoegdheid van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen behoort zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die 

van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd 

na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van deze 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 kunnen komen.  

 

Op 23 januari 2009 dient de verzoekende partij een aanvraag in voor een verblijf van meer dan drie 

maanden als familielid van een burger van de Unie, met name als echtgenoot van een Nederlandse 

onderdaan. Het verblijf wordt geweigerd om redenen van openbare orde of nationale veiligheid: er 

bestaat namelijk een SIS-signalement van verzoeker.  

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker in Duitsland werd gesignaleerd omdat hij er illegaal 

verbleef onder de alias Sahin Fatih, geboren op 7 februari 1978. Voorts blijkt uit het administratief 

dossier dat verzoeker ongewenst werd verklaard in Nederland en eveneens in het SIS opgenomen 

werd op 12 januari 2009. In de e-mail van 12 juni 2009 worden de redenen opgegeven waarom 

verzoeker geseind staat. Voorts staat verzoeker in het SIS geseind als “ontoegankelijk op het 

Schengen-grondgebied.” Eveneens staat verzoeker geseind in het Centraal Signalementenblad.  

 

Het Schengeninformatiesysteem heeft onder meer betrekking op de signaleringen van onderdanen van 

derde landen ten aanzien van wie een maatregel houdende een verbod op binnenkomst of verblijf is 

genomen en de signaleringen met het oog op de vervolging van ernstige strafbare feiten en de 

voorkoming van gevaar voor de openbare veiligheid. Signaleringen kunnen ook betrekking hebben op 

personen die worden gezocht met het oog op overlevering of uitlevering, op vermiste personen, en op 

personen die in het kader van een gerechtelijke procedure zijn opgeroepen. In casu staat verzoeker 

geseind als persoon aan wie de toegang of het verblijf ontzegd is in een of meerdere Schengenlanden. 

Signalering met het oog op weigering van toegang of verblijf mag niet langer in het SIS II worden 

bewaard dan nodig is voor het bereiken van het beoogde doel. In principe wordt een dergelijke 

signalering na drie jaar verwijderd.  

 

Het recht van onderdanen van een lidstaat en hun echtgenoten om tot het grondgebied van een andere 

lidstaat te worden toegelaten en aldaar te verblijven is niet onvoorwaardelijk. Een door het 

gemeenschapsrecht toegestane beperking is dat lidstaten de toelating tot hun grondgebied mogen 

weigeren om redenen van openbare orde of openbare veiligheid. De maatregel van openbare orde of 

openbare veiligheid mag uitsluitend op het persoonlijk gedrag van de betrokkene berusten. Het 

Europees Hof van Justitie heeft beklemtoond dat de exceptie van openbare orde een afwijking van het 

fundamentele beginsel van het vrije verkeer van personen vormt, die strikt moet worden opgevat en 

waarvan de draagwijdte niet eenzijdig door de lidstaten kan worden bepaald. Volgens vaste 

rechtspraak veronderstelt bijgevolg het beroep van een nationale instantie op het begrip openbare orde 

hoe dan ook, het bestaan van een werkelijke en genoegzaam ernstige bedreiging, die een 

fundamenteel belang van de samenleving aantast (HvJ 23 oktober 1975, Rutili, 36/75, punt 28; HvJ 27 

oktober 1977, Bouchereau, 30/77, punt 35; HvJ 29 april 2004, Orfanopoulos en Oliveri, C-482/01 en C-

493/01, punt 66). In het arrest C-503/03 van 31 januari 2006 stelt het Hof van Justitie dat “48 In deze 

omstandigheden moet worden vastgesteld dat het begrip openbare orde in de zin van artikel 2 van 

richtlijn 64/221 niet overeenstemt met dat van artikel 96 SUO. Volgens dit laatste artikel kan een 

signalering in het SIS ter fine van weigering van toegang namelijk zijn gegrond op het gevaar voor de 

openbare orde ingeval de betrokkene is veroordeeld wegens een strafbaar feit dat met een 

vrijheidsstraf van ten minste één jaar is strafbaar gesteld (lid 2, sub a) of indien ten aanzien van hem 

een maatregel is genomen wegens overtreding van de nationale bepalingen inzake de binnenkomst en 

het verblijf van vreemdelingen (lid 3). Anders dan de in richtlijn 64/221 vervatte regeling, zoals deze 

door het Hof is uitgelegd, rechtvaardigen dergelijke omstandigheden zonder meer signalering, los van 

enige concrete beoordeling van het gevaar dat de betrokkene oplevert. (…)50 In het door de SUO 

voorziene mechanisme loopt een persoon die binnen de werkingssfeer van richtlijn 64/221 valt, zoals 
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een onderdaan van een derde staat die echtgenoot is van een onderdaan van een lidstaat, derhalve het 

risico dat hij in geval van signalering ter fine van weigering van toegang de door deze richtlijn voorziene 

bescherming niet geniet. 51 Om dit risico te voorkomen hebben de overeenkomstsluitende staten er 

zich in de verklaring van 18 april 1996 toe verbonden, een persoon die onder het gemeenschapsrecht 

valt slechts te signaleren ter fine van weigering van toegang indien de in dit recht gestelde voorwaarden 

vervuld zijn. 52 Dat betekent dat een overeenkomstsluitende staat pas mag overgaan tot signalering 

van een onderdaan van een derde staat die gehuwd is met een onderdaan van een lidstaat, nadat hij 

heeft vastgesteld dat de aanwezigheid van deze persoon een werkelijke en genoegzaam ernstige 

bedreiging vormt die een fundamenteel belang van de samenleving aantast in de zin van richtlijn 

64/221. 53 In deze omstandigheden vormt de opneming in het SIS van een onderdaan van een derde 

staat die gehuwd is met een onderdaan van een lidstaat, stellig een aanwijzing dat er een reden is die 

het rechtvaardigt, hem de toegang tot de Schengenruimte te weigeren. Deze aanwijzing moet evenwel 

worden gestaafd door inlichtingen aan de hand waarvan de lidstaat die het SIS raadpleegt, vooraleer 

de toegang tot de Schengenruimte te weigeren, kan vaststellen of de aanwezigheid van de betrokkene 

in die ruimte een werkelijke en genoegzaam ernstige bedreiging vormt die een fundamenteel belang 

van de samenleving aantast. In deze context zij erop gewezen, dat artikel 94, sub i, SUO uitdrukkelijk 

toestaat dat de reden van signalering wordt vermeld.” 

 

In onderhavig beroep hebben de Belgische autoriteiten de reden van het SIS-signalement aan de 

Duitse en Nederlandse autoriteiten opgevraagd, opgenomen en hernomen in de bestreden beslissing. 

Hierdoor werden de nodige inlichtingen ter beschikking gesteld van de Belgische autoriteiten om aan de 

hand daarvan de omvang van het gevaar dat de gesignaleerde persoon kan opleveren, concreet te 

beoordelen. In de bestreden beslissing heeft België de redenen van het SIS-signalement geciteerd -

namelijk illegaal verblijf in Duitsland waar verzoeker ook een alias gebruikt heeft, de ongewenst-

verklaring van 21 augustus 2008 in Nederland, het feit dat verzoeker veroordeeld werd omdat hij in het 

bezit was van een vals/vervalst paspoort en zijn langdurig illegaal verblijf in Nederland - en 

geconcludeerd dat “Uit deze feiten blijkt dat betrokkene nog steeds een gevaar vormt voor de openbare 

orde. Het verblijfsrecht wordt bijgevolg geweigerd.” In tegenstelling tot wat de verzoekende partij 

aanvoert, is de verwerende partij in casu nagegaan of verzoeker een actuele, werkelijke en voldoende 

ernstige bedreiging voor de samenleving vormt. In zijn verzoekschrift geeft verzoeker aan het hier niet 

mee eens te zijn, maar weerlegt hij de feiten niet. De aangevoerde kritiek geeft te dezen aldus 

weliswaar blijk van een andere feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak dan die van de 

bevoegde overheid, doch het onderzoek van deze andere beoordeling nodigt te dezen de Raad uit tot 

een opportuniteitsonderzoek hetgeen niet tot zijn bevoegdheid behoort. Het gegeven dat de straf 

slechts 1 maand gevangenisstraf bedraagt en hij slechts veroordeeld werd voor het bezit van een vals 

paspoort en hij illegaal verbleef vormen schendingen van de openbare orde die steun vinden in het 

administratief dossier en die op kennelijk redelijke wijze door de verwerende partij werden beoordeeld. 

Het gegeven dat de beoordeling van zijn gedrag tijdens de detentie ontbreekt en het feit dat verzoeker 

ondertussen huwde doet hieraan geen afbreuk. De bestreden beslissing is afdoende gemotiveerd.  

 

Waar verzoeker verwijst naar de brief van 21 juli 2009 van de Nederlandse IND aan de gemachtigde 

wijst de Raad de verzoekende partij erop dat deze brief betrekking heeft op de ongewenstverklaring. De 

beslissing van de Nederlandse overheid maakt niet het voorwerp uit van het huidig beroep.  

 

Met zijn betoog maakt verzoeker niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen op grond 

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

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

beslissing te schragen. Een schending van de materiële motiveringsplicht wordt niet aangetoond. 

 

Waar de verwerende partij in haar nota verwijst naar het zwartwerken van verzoeker, wijst de Raad 

erop dat deze motieven niet in de bestreden beslissing opgenomen werd en een a posteriori motivering 

uitmaakt, die in casu niet weerhouden kan worden. 

 

In een tweede onderdeel van het middel voert verzoeker de schending van artikel 8 EVRM aan.  

 

Artikel 8 EVRM omvat het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven en luidt als volgt:  

 

"Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht 

dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's 
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lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van 

de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

 

Uit de bepalingen van het tweede lid van artikel 8 EVRM blijkt dat het recht op eerbiediging van het 

gezinsleven niet absoluut is. Artikel 8 EVRM staat een rechtmatige toepassing van de bepalingen van 

de Vreemdelingenwet dan ook niet in de weg (RvS 9 oktober 2001, nr. 99 581). Verzoeker weerlegt de 

begane overtredingen niet, namelijk illegaal verblijf in Duitsland waarbij een alias gebruikt werd en de 

veroordeling in Nederland wegens gebruik van een vals/vervalst paspoort en langdurig illegaal verblijf. 

Het is de taak van het openbaar bestuur om, ook in het kader van artikel 8 EVRM, na te gaan of de 

wettelijke bepalingen, waaronder deze van het legaal verblijf van personen in het land en hun 

binnenkomst en verblijf, worden nageleefd zodat aan het tweede lid van artikel 8 EVRM werd voldaan. 

Uit de voorafgaande bespreking van het middel blijkt dat de bestreden beslissing terecht werd 

genomen. Daarenboven bevat de bestreden beslissing een motivering en afweging omtrent artikel 8 

EVRM, weliswaar opgesteld door de Nederlandse autoriteiten, maar hernomen door de Belgische 

autoriteiten. Deze motieven worden door verzoeker niet weerlegd. De Raad wijst erop dat de 

toepassing van artikel 8 EVRM niet het van rechtswege toekennen van een verblijfsrecht naar keuze 

van de echtelieden met zich meebrengt. De bestreden beslissing heeft bovendien enkel tot gevolg dat 

verzoeker tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid terug te keren. De tijdelijke scheiding 

met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de wettelijke 

bepalingen, verstoort het gezinsleven van verzoeker niet in die mate dat er sprake kan zijn van een 

schending van artikel 8 EVRM (EHRM 19 februari 1996, Gul/Zwitserland, 22 EHRR 228). Bovendien, 

opdat een vreemdeling zich op artikel 8 van het EVRM zou kunnen beroepen, moet er immers niet 

alleen sprake zijn van een voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en diens familie, het moet 

ook bijzonder moeilijk zijn voor de vreemdeling om in zijn land van herkomst een familieleven te leiden 

(J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM deel 2 Artikelsgewijze Commentaar, 

Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004, p.754; RvS 20 juni 2008, nr. 2923 (c)). Te dezen toont verzoeker 

dergelijke onmogelijkheid niet aan.  

 

Het middel is ongegrond.  

 

2.1.4. Waar de verzoekende partij in de repliekmemorie, als antwoord op de verweernota van de 

verwerende partij, stelt dat de verwijzing van de verwerende partij naar de strafbaarheid van illegaal 

verblijf in België de overwegingen van het arrest BRAX miskent, wijst de Raad de verzoekende partij 

erop dat de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden steunt op het gegeven dat 

de verzoekende partij nog steeds een gevaar vormt voor de openbare orde, gelet op het feit dat hij in 

Duitsland een alias gebruikt heeft tijdens zijn illegaal verblijf en het feit dat hij in Nederland veroordeeld 

werd tot een gevangenisstraf omdat hij een vals/vervalst paspoort gebruikt heeft. Bijgevolg werd hem 

het verblijf in België niet geweigerd omwille van illegaal verblijf. Dit onderdeel van het middel, zo al 

ontvankelijk, is ongegrond.   

 

In de repliekmemorie voert verzoeker de schending aan van de artikelen 40 bis en 43 van de 

Vreemdelingenwet en van een ‘bijgevoegd artikel’. De Raad stelt vast dat verzoeker aldus een nieuw 

middel inroept. Een nieuw middel kan enkel voor het eerst ontvankelijk worden opgeworpen in de 

repliekmemorie wanneer het niet kon worden aangevoerd in het verzoekschrift omdat de nodige 

gegevens daartoe niet bekend waren of wanneer het een middel betreft dat de openbare orde raakt. 

Het door verzoeker ingeroepen middel raakt de openbare orde niet en verzoeker toont niet aan waarom 

hij dit middel niet in zijn verzoekschrift heeft uiteengezet. Derhalve is dit middel niet ontvankelijk. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig november tweeduizend en 

negen door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. BEELEN 

 


