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 nr. 40 555 van 22 maart 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Bulgaarse nationaliteit te zijn, op 18 januari 2010 heeft 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 21 december 2009 houdende het 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 16 februari 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 maart 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HENDRICKX, die loco advocaat M. VANDERMEERSCH 

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

DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker verklaart op 22 maart 1987 te zijn geboren te L. en van Bulgaarse nationaliteit te zijn. 

 

Verzoeker verklaart op 28 september 2007 het Rijk te zijn binnengekomen en heeft zich aangemeld bij 

de gemeente. Verzoeker is in het bezit gesteld van een aankomstverklaring geldig tot 26 december 

2007.  

 

Op 25 oktober 2009 wordt verzoeker aangehouden op verdenking van diefstal met geweld of bedreiging 

en bij vonnis van de correctionele rechtbank te Gent van 21 december 2009 wordt verzoeker 

veroordeeld tot een werkstraf van 175 uren. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

Op 21 december 2009 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing houdende het bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing die luidt 

als volgt: 

 

“In uitvoering van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid, V. D., attaché, 

wordt aan A.F. (…), onderdaan van Bulgarije 

het bevel gegeven om uiterlijk op 26/12/2009 om middernacht het grondgebied van België te verlaten 

evenals het grondgebied van de volgende staten: Luxemburg, Nederland  

 

REDEN(EN) VAN DE BESLISSING : 

Artikel 7 van de wet van 15 december 1980, eerste lid, 3°: wordt door de Staatssecretaris voor Migratie- 

en asielbeleid of zijn gemachtigde, V. D., attaché, geacht de openbare orde te kunnen schaden: 

betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met geweld of bedreiging. 

Indien dit bevel niet wordt opgevolgd, loopt hij/zij gevaar, onverminderd rechtsvervolging 

overeenkomstig artikel 75 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, naar de grens te worden 

geleid en te dien einde te worden opgesloten gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor de 

uitvoering van de maatregel overeenkomstig artikel 27 van dezelfde wet.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoeker vraagt de kosten ten laste van de tegenpartij te leggen. De Raad kan geen gerechtskosten 

opleggen en derhalve dus evenmin het voordeel van de kosteloze rechtsbijstand toekennen. Het 

verzoek wordt om die reden verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In het eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 7, eerste lid, 3° en van 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 verkort Vreemdelingenwet) en de artikelen 2 en 3 van de 

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

 

Ter adstruering van het eerste middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

“Schending van de artikelen 7, eerste lid, 3° en 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van 

de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

Doordat de bestreden beslissing in toepassing van artikel 7, eerste lid, 3° van de wet van 15 december 

1980 oordeelt dat verzoeker wordt "geacht de openbare orde te kunnen schaden: betrokkene heeft zich 

schuldig gemaakt aan diefstal met geweld of bedreiging. " 

Terwijl tegenpartij niet motiveert waaruit blijkt dat (i) verzoeker zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal 

met geweld of bedreiging (ii) en dat hij geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

Dat dient te worden vastgesteld dat de bestreden beslissing niet verwijst naar enig stuk of document 

waaruit blijkt dat verzoeker zich schuldig zou hebben gemaakt aan diefstal met geweld of bedreiging. 

Dit stuk werd hoe dan ook niet gevoegd aan de bestreden beslissing. 

Dat bovendien de tegenpartij geenszins de elementen van de aan, verzoeker verweten inbreuk van het 

"zich schuldig (hebben) gemaakt aan diefstal met geweld of bedreiging" specificeert: Wanneer? Waar? 

Hoe? 

Dat tot slot dient te worden vastgesteld dat de tegenpartij geenszins motiveert waarom het "zich 

schuldig gemaakt (hebben) aan diefstal met geweld of bedreiging" leidt tot de conclusie dat verzoeker 

wordt "geacht de openbare orde te kunnen schaden ". Dat immers een éénmalig feit van eventuele 

diefstal met geweld of bedreiging niet per definitie inhoudt dan men wordt geacht de openbare orde te 

kunnen schaden. Tegenpartij motiveert op geen enkele wijze noch in rechte, noch in feite waarom zij 

wel besluit dat verzoeker geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

Dat artikel 2 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen bepaalt dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. Dit 

impliceert dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht niet enkel het dictum moet omvatten, maar 

tevens de redenen moet weergeven op grond waarvan de beslissing werd genomen. 

Dat artikel 3 van voormelde wet voorschrijft dat de motivering in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. 
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Dat thans tegenpartij niet motiveert (i) waaruit blijkt dat verzoeker zich schuldig heeft gemaakt aan 

diefstal met geweld of bedreiging (wanneer?, waar?, hoe?), (ii) noch waarom hij hierbij geacht wordt de 

openbare orde te kunnen schaden. 

Dat de door tegenpartij gehanteerde standaardformulering met loutere proclamatie dat verzoeker zich 

schuldig heeft gemaakt aan diefstal met geweld of bedreiging en hij geacht wordt de openbare orde te 

kunnen schaden, niet voldoet aan de vereiste van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (zie oa RvSt. n° 101.887 de dato 14 december 

2001 en n° 101.888 de dato 15 december 2001). 

Dat deze motivering immers ook afdoende moet zijn, hetgeen, voor een discretionaire bevoegdheid 

inhoudt dat uitdrukkelijk en nauwkeurig de precieze en concrete gegevens worden vermeld die haar 

verantwoorden (R.V.S., De Bouck e.a., 30 juni 1993, nr. 43.560). 

Dat tegenpartij derhalve uitdrukkelijk en nauwkeurig de precieze en concrete overwegingen dient te 

vermelden: 

1. waaruit blijkt dat verzoeker zich zou schuldig gemaakt hebben aan diefstal met geweld 

of bedreiging 

2. waarom verzoeker geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden 

Dit klemt des te meer nu verzoeker een blanco bewijs van goed gedrag en zeden heeft - nu immers een 

veroordeling tot een werkstraf niet wordt opgenomen op dit getuigschrift (zie K. BEYENS, "De werkstraf 

als hedendaagse straf', Panopticon 2006-4, p. 16), hetgeen erop wijst dat verzoeker niet geacht kan 

worden de openbare orde te kunnen schaden. 

Artikel 7, eerste lid, 3° en 62 van de Vreemdelingenwet, alsook de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen zijn ontegensprekelijk 

geschonden. 

Het eerste middel is ernstig en gegrond.” 

 

3.2 In de repliekmemorie voegt verzoeker nog het volgende toe:  

 

“Aanvullend op de nota met opmerkingen namens verweerster de dato 28 januari 2010 wenst concluant 

te repliceren als volgt. 

Verweerster houdt voor dat: 

"Uit de uitvoerige motieven van de bestreden beslissing blijkt heel duidelijk om welke redenen de 

gemachtigde heeft beslist dat aan verzoeker bevel diende te worden gegeven om het grondgebied te 

verlaten, " 

Verweerster kan bezwaarlijk voorhouden dat de motieven van de bestreden beslissing "uitvoerig" zijn. 

De bestreden beslissing stelt immers enkel dat verzoeker wordt: 

"geacht de openbare orde te kunnen schaden: betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal mei 

geweld of bedreiging." 

Deze motivering is hoegenaamd niet uitvoerig. 

Bovendien - zo werd reeds in het verzoekschrift tot vernietiging de dato 18 januari 2010 uitvoerig gesteld 

(zie supra) — motiveert verweerster geenszins waarom het zich in het verleden schuldig hebben 

gemaakt (noodzakelijkerwijs) lijdt tot de stelling dat verzoeker naar de toekomst toe geacht wordt de 

openbare orde te kunnen schaden. 

In de nota met opmerkingen stelt verweerster geheel ten onrechte: 

"De verwerende partij merkt tot slot op dat verzoeker evenmin kan worden gevolgd waar hij poogt voor 

te houden dat een 'eenmalig feit van diefstal met geweld of bedreiging' niet per definitie inhoudt dat men 

geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

Verzoeker is in casu veroordeeld door de correctionele rechtbank wegens diefstal met geweld of 

bedreiging, hetgeen onbetwistbaar een schending van de openbare orde aantoont." 

Dat immers het "geacht worden de openbare orde te kunnen schaden" per definitie een beoordeling 

inhoudt van het toekomstig gedrag van verzoeker. 

Het feit dat verzoeker in het verleden werd veroordeeld wegens diefstal met geweld of bedreiging en 

dus in het verleden mogelijks een schending van de openbare orde pleegde, houdt niet ipso facto noch 

per definitie in dat op grond hiervan kan worden geoordeeld dat verzoeker naar de toekomst toe geacht 

wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

Verweerster motiveert geenszins waarom zij van A (veroordeling in liet verleden) besluit tot B (liet naar 

de toekomst geacht worden de openbare orde te kunnen schaden). 

Artikel 7, eerste lid, 3° en 62 van de Vreemdelingenwet, alsook de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen zijn ontegensprekelijk 

geschonden. 

Het eerste middel is ernstig en gegrond.” 
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3.3 De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, 

zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze 

(RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 19 maart 2004, nr. 129.466; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. 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 geeft duidelijk de rechtsgrond aan op 

grond waarvan de beslissing genomen is evenals de feitelijke overwegingen die verweerder hebben 

aangezet tot het nemen van de bestreden beslissing, met name dat verzoeker geacht wordt de 

openbare orde te schaden daar hij zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal met geweld of bedreiging. 

Van de verwerende partij eisen dat ze meer bijzonderheden verschaft omtrent de reden waarom hij zich 

schuldig heeft gemaakt aan diefstal met geweld of bedreiging zou erop neerkomen dat zij ertoe verplicht 

wordt de motieven van de motieven van haar besluit te geven. De wettelijke verplichting tot 

uitdrukkelijke motivering houdt zulks niet in (RvS 14 april 2006, nr. 157.584). Verzoeker gaat in op deze 

motieven en voegt zelfs het vonnis bij waarbij hij veroordeeld wordt voor diefstal met geweld of 

bedreiging zodat hij aantoont de juridische en feitelijke overwegingen te kennen. De bestreden 

beslissing geeft duidelijk en op afdoende wijze de motieven aan op grond waarvan de beslissing is 

genomen. Tevens dient te worden opgemerkt dat indien zoals verzoeker aanvoert, een beslissing 

gemotiveerd is met algemene overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte- 

en gestandaardiseerde motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden 

beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171, RvS 27 juni 2007, 

nr.172.821, e.a.). Verzoeker voert feitelijk de schending van de materiële motiveringsplicht aan zodat 

het middel verder zal worden onderzocht vanuit het oogpunt van een vermeende schending van de 

materiële motiveringsplicht en artikel 7, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet. 

 

De bestreden beslissing werd genomen op grond van artikel 7, eerst lid, 3° van de Vreemdelingenwet 

dat luidt als volgt: 

 

“Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de Minister of 

zijn gemachtigde de vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, bevel geven het grondgebied vóór een bepaalde 

datum te verlaten: 

(…) 

3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen 

schaden;” 

 

De bestreden beslissing motiveert het volgende “wordt (…) geacht de openbare orde te kunnen 

schaden: betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met geweld of bedreiging.” 

 

Het betreft het determinerende motief van de bestreden beslissing. Uit het administratief dossier blijkt 

dat de Dienst Vreemdelingenzaken op de hoogte werd gebracht dat verzoeker op 25 oktober 2009 werd 

aangehouden op verdenking van diefstal met geweld of bedreiging. Later werd de Dienst 

Vreemdelingenzaken op de hoogte gebracht van het feit dat verzoeker op 21 december 2009 werd 

veroordeeld tot een werkstraf van 175 uren voor diefstal met geweld of bedreiging en dat verzoeker 

dezelfde dag in vrijheid zou worden gesteld. Het is niet kennelijk onredelijk van verweerder om op grond 

van deze informatie vast te stellen dat verzoeker zich ‘schuldig heeft gemaakt aan diefstal met geweld of 

bedreiging’. Verzoeker betwist ook niet dat hij langer dan drie maanden in het Rijk verblijft en 

veroordeeld werd voor diefstal met bedreiging of geweld. Verzoeker stelt dat verweerder had moeten 

preciseren waaruit blijkt dat verzoeker zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal met geweld of 

bedreiging, wanneer, waar en hoe. Uit het administratief dossier blijkt duidelijk dat verweerder zich 

hiervoor gebaseerd heeft op verzoekers veroordeling op 21 december 2009. Verweerder diende dit niet 

expliciet te vermelden noch het vonnis bij de bestreden beslissing te voegen daar verzoeker kennis 

heeft van het vonnis dat hij zelf bij zijn verzoekschrift voegt. Verzoeker kan overigens bezwaarlijk 

beweren geen kennis te hebben van dit vonnis aangezien uit het vonnis blijkt dat hij aanwezig was als 

beklaagde op de terechtzitting van 21 december 2009 en werd bijgestaan door een tolk voor de 

vertaling van de gezegden van de Nederlandse taal in de Bulgaarse taal. Verweerder dient niet te 

specificeren “wanneer?, waar?, hoe?” verzoeker zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal met geweld of 

bedreiging aangezien verzoeker ingevolge het vonnis, uitgesproken door de correctionele rechtbank, 
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perfect op de hoogte is van het ‘wanneer, waar en hoe’ van de door hem schuldig bevonden feiten.  De 

Raad stelt vast dat artikel 7, eerste lid, 3° de gemachtigde van de staatssecretaris de mogelijkheid geeft 

een bevel om het grondgebied te verlaten te geven wanneer de in artikel 7, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet omschreven vreemdeling “door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde of de 

nationale veiligheid te kunnen schaden” en stelt vast dat in de bestreden beslissing verwezen wordt 

naar een veroordeling voor “diefstal met geweld of bedreiging”. De Raad stelt vast dat verzoeker 

geenszins aannemelijk maakt dat de gemachtigde van de staatssecretaris op grond van voormelde 

beoordeling niet tot het geven van het bevel om het grondgebied te verlaten met toepassing van artikel 

7, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet kon besluiten en benadrukt nogmaals dat verzoeker 

bezwaarlijk het motief van de bestreden beslissing kan betwisten. 

 

Verzoeker verwijt verweerder evenmin te hebben gemotiveerd waarom dit “éénmalig feit” aanleiding 

geeft tot het geacht worden de openbare orde te schaden in de toekomst. Te meer nu verzoeker een 

blanco bewijs van goed gedrag en zeden heeft, hetgeen erop wijst dat hij niet geacht kan worden de 

openbare orde te kunnen schaden.  

 

Met betrekking tot artikel 7, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet wijst de Raad verzoeker erop dat de 

verwerende partij acht dat hij de openbare orde en/of nationale veiligheid kan schaden omdat hij zich 

schuldig heeft gemaakt aan diefstal met geweld of bedreiging. Verzoeker maakt met zijn betoog dat hij 

slechts éénmalig werd veroordeeld en nog beschikt over een blanco bewijs van goed gedrag en zeden 

niet aannemelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris op kennelijk onredelijke wijze heeft 

besloten dat er, gelet op de aard van de feiten, een risico tot een nieuwe schending van de openbare 

orde bestaat. Daar waar verzoeker betoogt dat men uit een “éénmalige feit” niet kan afleiden dat hij een 

gevaar voor de openbare orde en/of nationale veiligheid is, wijst de Raad verzoeker erop dat deze 

beschouwingen de opportuniteit van de bestreden beslissing betreffen. Ook al mocht de Raad 

daaromtrent een ander oordeel hebben, kan hij zijn beoordeling op dat punt niet in de plaats stellen van 

die van de bevoegde overheid. Het komt de Raad enkel toe de wettigheid van de bestreden beslissing 

te beoordelen aan de hand van de aangevoerde middelen. 

 

Waar verzoeker verder nog in zijn repliekmemorie herhaalt en benadrukt dat een veroordeling in het 

verleden niet toelaat te besluiten dat hij naar de toekomst geacht wordt de openbare orde te kunnen 

schaden, merkt de Raad op dat verzoeker met zijn betoog niet overtuigt dat hij in de toekomst geen 

feiten meer zou plegen aangezien hij in het verleden ook niet werd verhinderd om misdrijven te plegen. 

Met andere woorden, verzoeker kan niet dienstig voorhouden dat er geen redenen zijn om aan te 

nemen dat hij zich in de toekomst zal houden aan de Belgische wetten. Uit de stukken van het dossier 

blijkt dat verzoeker langer dan drie maanden in het Rijk verblijft en blijkt niet dat hij sindsdien het 

grondgebied effectief heeft verlaten. Verzoeker betwist niet dat hij langer dan drie maanden in het Rijk 

verblijft en geeft in zijn verzoekschrift ook nergens aan dat hij het grondgebied heeft verlaten terwijl hem 

door de bestreden beslissing het bevel is gegeven om uiterlijk op 26 december 2009 het grondgebied 

van België te verlaten en dat indien hij dit bevel niet opvolgt, hij gevaar loopt rechterlijk te worden 

vervolgd overeenkomstig artikel 75 van de Vreemdelingenwet. Artikel 75 van de Vreemdelingenwet, 

waarnaar de bestreden beslissing uitdrukkelijk verwijst, bepaalt: “(…) wordt de vreemdeling die onwettig 

het Rijk binnenkomt of er verblijft, gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met 

geldboete van zesentwintig (euro) tot tweehonderd (euro) of met een van die straffen alleen. (…)”. In de 

mate verzoeker zich aldus nog steeds op het grondgebied ophoudt, riskeert hij opnieuw vervolging. 

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat de verwerende partij op grond van onjuiste feiten of kennelijk 

onredelijk tot de bestreden beslissing is gekomen.        

 

Uit het voorgaande blijkt dat de conclusie van de gemachtigde van de staatssecretaris dat verzoekende 

partij geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden niet kennelijk onredelijk noch onjuist is. De 

bestreden beslissing steunt op ter zake dienende, deugdelijke, afdoende en pertinente motieven. De 

verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen op grond van 

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

waarover de verwerende partij beschikt krachtens artikel 7, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet. De 

door de gemachtigde van de staatssecretaris gedane vaststellingen volstaan om de bestreden 

beslissing te schragen. De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat de motiveringsplicht is 

geschonden. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 
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3.4 In het tweede middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 3 en 8 van het EVRM en 

van de beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

redelijkheidsbeginsel. 

 

Ter adstruering van het tweede middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

Schending van artikel 3 en 8 E.V.R.M. en de beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel. 

Doordat de bestreden beslissing op grond van artikel 7, eerste lid, 3° van de wet van 15 december 1980 

oordeelt dat verzoeker wordt "geacht de openbare orde te kunnen schaden: betrokkene heeft zich 

schuldig gemaakt aan diefstal met geweld of bedreiging. " 

Terwijl tegenpartij geen aandacht besteedt aan individuele omstandigheden en evenmin overgaat tot 

afweging van de ernst van de gepleegde feiten met de ernst van de aantasting van de eerbiediging van 

het privé- en familiaal leven van verzoeker. 

De bestreden beslissing beoogt het verlaten van het grondgebied door verzoeker. 

Dat niet kan worden betwist dat dit een inbreuk in het privé-leven en familiaal leven van verzoeker 

uitmaakt, die enkel is toegelaten door artikel 8 E.V.R.M. in zoverre dit bij wet is voorzien en een 

maatregel uitmaakt die in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale 

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

Dat dit noodzakelijkheidscriterium inhoudt dat de inmenging gebaseerd moet zijn op een dwingende 

vitale behoefte en dat ze met name evenredig is aan het wettige doel dat men wil bereiken. 

Dat het derhalve aan de overheid is om aan te tonen dat zij de zorg heeft gehad om een rechtvaardig 

evenwicht te zoeken tussen het beoogde doel en de ernst van de inbreuk op het recht van verzoeker 

van respect voor zijn privé en familiaal leven (oa RvSt. n° 100,587 de dato 7 november 2001). 

De overheid heeft het misdrijf dat zij verzoeker ten laste legt niet beoordeeld. 

Dit blijkt reeds uit de loutere vaststelling dat de bestreden beslissing dateert van 21 december 2009, 

zijnde dezelfde dag van het vonnis van de correctionele rechtbank te Gent, 19 
e
 kamer waarbij 

verzoeker werd veroordeeld (stuk 2). 

Dat noch uit de bestreden beslissing (zie supra), noch uit de stukken van het administratief dossier blijkt 

dat tegenpartij dit vonnis - en meer in het bijzonder de overwegingen hierin - zou hebben betrokken bij 

het nemen van de bestreden beslissing. 

Dat bezwaarlijk kan worden aangenomen - en vooral uit geen enkel stuk blijkt - dat tegenpartij kennis 

heeft genomen van de inhoud van de overwegingen van dit vonnis (zie ook infra). 

Bovendien zijn in geval van misdrijven het straffen waarin het Strafwetboek voorziet die van, toepassing 

zijn. Opdat voor een dergelijk feit rechtsgeldig kan worden beslist tot een bevel het grondgebied te 

verlaten, moet de overheid bewijzen dat het bevel noodzakelijk is, gelet op de fundamentele waarden- 

en rechten in een democratische samenleving. Hoewel de overheid ervoor moet zorgen dat verstoringen 

van de openbare orde worden voorkomen, zij ter zake verantwoordelijk is en zij wegens de context en 

bepaalde precedenten bijzonder en rechtmatig aandacht heeft voor de voorkoming van dergelijke 

verstoringen, dan nog moet zij daarbij oordeelkundig en redelijk te werk gaan (zie RvSt. n° 101.887 de 

dato 14 december 2001 en n° 101.888 de dato 15 december 2001). 

In eerste instantie dient te worden vastgesteld dat verzoeker bij vonnis gewezen door de Rechtbank van 

Eerste Aanleg te Gent, 19
de

 kamer de dato 21 december 2009 werd vrijgesproken voor gewapende 

diefstal (tenlastelegging A). 

In tweede instantie dient te worden vastgesteld dat de feiten waarvoor verzoeker werd veroordeeld 

betrekking hebben op een éénmalige gebeurtenis in de nacht van 24 op 25 oktober 2009. 

In derde instantie dient de geringe maatschappelijke verstoring te worden vastgesteld nu de feiten van 

diefstal onder de tenlastelegging B en C betrekking hebben op; 

- twee GSM's 

- een pakje sigaretten 

- 3,20 euro 

In vierde instantie dient te worden vastgesteld dat verzoeker voorheen nooit in contact kwam met de 

gerechtelijke overheden en een blanco strafrechtelijk verleden had. 

In vijfde instantie dient te worden vastgesteld dat verzoeker nog steeds een blanco strafrechtelijk 

verleden heeft, nu hij werd veroordeeld tot een werkstraf van 175 uren, overwegende dat: 

"deze maatregel (is) aangepast aan de individuele persoonlijkheid van de beklaagde en zal ze door de 

heropvoedende en resocialiserende rol er eventueel voor kunnen zorgen dat de beklaagde in de 

toekomst wel alle wetten en reglementen naleeft zodat de kansen op recidive verminderen, " 
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Dat hieruit ontegensprekelijk blijkt dat de rechtbank in concreto beoordeelde dat er wel degelijk 

resocialiseringsmogelijkheden zijn in hoofde van verzoeker. 

Dat bovendien het karakter van de werkstraf ontegensprekelijk in die zin wijst. Immers "voor de 

parlementairen is het een pluspunt dat de werkstraf tegemoet komt aan de ‘klassieke' vereiste van 

proportionaliteit, in de zin dat er kan gereageerd worden "op een wijze die aangepast is aan de 

delinquent en in verhouding staat tot het gepleegde misdrijf. Andere voordelen die de parlementaire 

invoerders zien is het feit dat de dader bewust gemaakt wordt van de draagwijdte van zijn daad, dat 

hem verantwoordelijkheidsbesef wordt bijgebracht. Tegelijk wordt benadrukt dat de werkstraf een 

constructieve straf is. De keuzevrijheid die de dader gelaten wordt zou hem een gevoel van voldoening 

moeten geven en het gevoel dat hij zich opnieuw gewaardeerd acht in de samenleving. Vervolgens 

wordt geswitcht naar de kenmerken van de eerste generatie alternatieven door erop te wijzen dat de 

werkstraf kan bijdragen tot de resocialisering en de reïntegratie van de delinquent" (zie K. BE YENS, 

"De werkstraf als hedendaagse straf', Panopticon 2006-4, p. 14-15) 

Dat tegenpartij deze in concreto beoordeling en afweging ten aanzien van de vergaande inmenging in 

het privé- en familiaal leven van verzoeker door de bestreden beslissing, niet heeft gedaan. 

Dit blijkt reeds uit het feit dat de bestreden beslissing (zie ook eerste middel), noch het administratief 

dossier, blijk geeft van enige afweging ten aanzien van hoger vermelde vaststellingen. 

Zelfs indien zou worden aangenomen dat verzoeker wegens zijn gedrag een gevaar zou kunnen 

uitmaken voor de openbare orde - quod non in casu, zeker gelet op het feit dat verzoeker door de 

werkstraf bewust gemaakt wordt van de draagwijdte van zijn daad, dat hem verantwoordelijkheidsbesef 

wordt bijgebracht en de werkstraf bijdraagt tot de resocialisering en de reïntegratie van verzoeker - dan 

nog dient tegenpartij de evenredigheid hiervan te onderzoeken ten aanzien van de 

verwijderingsmaatregel (zie RvSt. n° 89.642 de dato 18 september 2000 en 91,662 de dato 18 

december 2000, zie ook Raad Vreemdelingenbetwistingen n° 23.208 de dato 19 februari 2009). 

Dat in casu noch uit de bestreden beslissing, noch uit het administratief dossier enig stuk blijk geeft dat 

tegenpartij deze afweging heeft gemaakt.  

Dit klemt des te meer gelet op de vaststelling dat de uitvoering van de bestreden beslissing tot gevolg 

heeft dat verzoeker zijn werkstraf niet kan uitvoeren binnen het jaar en alsdan een vervangende 

gevangenisstraf van, 18 maanden zal worden uitgevoerd. 

De tegenpartij geeft geen blijk hiermee rekening te hebben gehouden en deze afweging te hebben 

gemaakt. 

Door zonder verdere afweging van de concrete situatie van verzoeker, en deze meer in het bijzonder af 

te toetsen aan de artikelen 3 E.V.R.M. en 8 E.V.R.M te besluiten tot de bestreden beslissing, schendt 

tegenpartij deze artikelen alsook het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Tegenpartij schendt tevens het redelijkheidsbeginsel nu zij geen afweging heeft gemaakt van de 

concrete situatie van verzoeker dat bij niet uitvoering van de werkstraf een vervangende 

gevangenisstraf van 18 maanden zal worden uitgevoerd — minstens dient te worden vastgesteld dat dit 

niet uit de bestreden beslissing blijkt - doch zonder meer is overgegaan tot het nemen van de bestreden 

beslissing. 

Het tweede middel is ernstig en gegrond.”  

 

3.5 In de repliekmemorie voegt verzoeker het volgende toe: 

 

“Aanvullend op de nota met opmerkingen namens verweerster de dato 28 januari 2010 wenst concluant 

te repliceren als volgt. 

In eerste instantie hetgeen hoger werd gesteld onder het eerste middel: verweerster motiveert in de 

bestreden beslissing geenszins waarom zij van A (veroordeling in het verleden) besluit tot B (het naar 

de toekomst geacht worden de openbare orde te kunnen schaden). Nu dit niet wordt gemotiveerd staat 

ontegensprekelijk vast dat uit de bestreden beslissing - noch uit het administratief dossier - niet blijkt dat 

enige afweging zou zijn gedaan tussen de (relatieve) ernst van de feiten, het eenmalig karakter, de 

sociale context van verzoeker, de uitvoering van de werkstraf, het privé-leven (artikel 8 EVRM) van 

verzoeker,... en - niet in het minst - de kans dat verzoeker naar de toekomst toe nog zou kunnen geacht 

worden de openbare orde te schaden. Hierdoor schendt de bestreden beslissing reeds artikel 3 en 8 

E.V.R.M. en de beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

redelijkheidsbeginsel. 

In tweede instantie dient te worden vastgesteld dat verwerende partij niet kan worden gevolgd daar 

waar wordt gesteld: 

"Verzoeker kan zich dan ook bezwaarlijk beroepen op een vermeend familiaal leven, zodat de 

vermeende schending van art. 8 EVRM niet kan worden aangenomen, " (p. 5 van de nota met 

opmerkingen) 

De rechtspraak van het EHRM is terzake zeer duidelijk: 
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"As the Court has had previous occasion to remark, the concept of "private life " is a broad term not 

susceptible to exhaustive definition. II covers the physical and psychological integrity of a person, The 

notion of personal autonomy is an important principle underlying the interpretation of its guarantees (see 

Pretty v. the United Kingdom, no 2346/02, § 61, ECHR 2002-111). The Article also protects a right to 

identity and personal development, and the right to establish relationships with other human beings and 

the outside world. It may include activities of a professional or business nature. There is, therefore, a 

zone of interaction of a person with others, even in a public context, which may f all within the scope of 

"private life". (EHRM 12 januari 2010, Gillan & Quinton t/Verenigd Koninkrijk) 

Vrije vertaling: 

"Zoals het Hof voorheen reeds heeft opgemerkt, is het begrip "privacy" een brede term die niet vatbaar 

is voor een uitputtende definitie. Het heeft betrekking op de lichamelijke en psychische integriteit van 

een persoon. Het concept van persoonlijke autonomie is een belangrijk beginsel dat ten grondslag ligt 

aan de interpretatie van de garanties (Zie Pretty t./ Verenigd Koninkrijk, nr 2346/02, § 61, ECHR 2002 

III). Het artikel beschermt ook het recht op identiteit en persoonlijke ontwikkeling en het recht om relaties 

met andere mensen en de buitenwereld tot stand te brengen. Het kan professionele of 

bedrijfsactiviteiten omvatten. Er is dus een zone van de interactie van een persoon met anderen, ook in 

een openbare kader, die onder de werkingssfeer van "privé-leven kan vallen." 

Dat derhalve verwerende partij bezwaarlijk kan voorhouden dat verzoeker geen aanspraak zou kunnen 

maken op de bescherming van zijn privé-leven en gewone sociale relaties niet zouden worden 

beschermd door artikel 8 EVRM. 

Het EHRM stelt immers duidelijk dat relaties met ander mensen en de buitenwereld, zelfs professioneel 

deel uitmaken van de bescherming door artikel 8 EVRM. 

In derde instantie dient te worden vastgeste!d dat de raadsman van verzoeker op 5 januari 2010 aan de 

Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid schreef: 

Geachte Staatssecretaris 

In hoger vermelde zaak ben ik de raadsman van de heer F.A. 

Cliënt legt mij een bevel om het grondgebied te verlaten de dato 21 december 2009 voor. 

Er dient te worden vastgesteld dat dit bevel om het grondgebied te verlaten in strijd is met een 

rechterlijke beslissing meer bepaald het vonnis de dato 21 december 2009 gewezen door de Rechtbank 

van Eerste Aanleg te Gent, 19
de

 kamer. 

Bij voormeld vonnis werd concluant veroordeeld tot een werkstraf van 75 uur of een vervangende 

gevangenisstraf van 18 maanden. 

Cliënt dient derhalve in België te verblijven ten einde een correcte uitvoering te kunnen geven aan de 

hem opgelegde gevangenisstraf. 

Bij gebreke hieraan zal immers de vervangende gevangenisstraf worden opgelegd. 

Derhalve dient te worden vastgesteld dat uw bevel om het grondgebied te verlaten in strijd is met deze 

rechterlijke beslissing die de aanwezigheid van cliënt in België vereist, minstens voor wat betreft de 

periode die noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkstraf. 

Daarenboven dient te worden vastgesteld dat het ontnemen van de kans aan cliënt om zijn werkstraf 

correct uit te voeren een schending uitmaakt van artikel 3 E.V.R.M. 

Dat cliënt immers bereid is de werkstraf correct uit te voeren. 

Door cliënt deze kans te ontnemen zou - uitsluitend door toedoen van uw bevel om het grondgebied te 

verlaten - de vrijheidsberoving van cliënt (vervangende gevangenisstraf) volgen. 

Dit maakt ontegensprekelijk een schending uit van artikel 3 E.V.R.M. 

Om deze redenen dient te worden vastgesteld dat uw bevel om het grondgebied te verlaten de dato 21 

december 2009 onwettig is. 

Mag ik u dan ook beleefd verzoeken mij uiterlijk 8 januari 2010 om 12 uur schriftelijk te willen bevestigen 

dat dit bevel als onbestaande mag worden beschouwd. 

Bij gebreke hieraan zie ik mij genoodzaakt alsnog een verzoekschrift tot nietigverklaring te richten aan 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

Gelet op de hoger vermelde manifeste onwettigheid is dit een volstrekt overbodige procedure. 

De kosten verbonden aan deze procedure zullen uitsluitend gevolg zijn van uw weigering om - buiten 

deze procedure om - reeds het niet-bestaan van uw beslissing te bevestigen. 

Derhalve zal bij gebreke aan deze bevestiging de kosten (inclusief advocatenkosten) van een eventuele 

procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwisting op u worden verhaald. 

Cliënt maakt ook alle voorbehoud voor de schade die hij eventueel zal lijden ingevolge de effectieve 

uitvoering van de gevangenisstraf doordat uw bevel om het grondgebied te verlaten de uitvoering van 

de werkstraf onmogelijk heeft gemaakt. 

Die schade kan provisioneel begroot worden op 1000 Euro per dag ondergane hechtenis. 

Huidige brief wordt u gericht onder voorbehoud van alle recht en zonder enige nadelige erkentenis. 

Ik hield eraan u hiervan in kennis te stellen. 
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Kopie van deze brief richt ik tevens aan de dienst vreemdelingenzaken. 

Met de meeste hoogachting (get.) 

(stuk 3) 

Op 4 februari 2010 antwoordde de Staatssecretaris:  

"Geachte heer,  

Betreft: A.F. 

Ik heb uw schrijven van 5 januari 2010 goed ontvangen en met de meeste aandacht gelezen. 

Ik ben mij terdege bewust van de problemen waarmee betrokkene momenteel geconfronteerd wordt, en 

wens dan ook, in naleving van de huidige wetgeving, vooruitgang in dit dossier te boeken. 

Het dossier zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan mijn administratie. 

U zal echter begrijpen dat dit onderzoek, gezien het hoge aantal aanvragen, een zekere termijn in 

beslag zal nemen. 

Inmiddels verblijf ik, 

Met de meeste hoogachting, 

(get) 

Melchior WATHELET (stuk 4) 

 

Uit dit schrijven blijkt onomstotelijk dat het feit dat verzoeker door de correctionele rechtbank een 

werkstraf werd opgelegd niet in aanmerking is genomen bij het nemen van de bestreden beslissing. 

Immers stelt de staatssecretaris duidelijk dat "'dit onderzoek, (…), een zekere termijn in beslag 

zal nemen". 

Dit kan er enkel op wijzen dat dit onderzoek niet is gebeurd voor 4 februari 2010, ergo niet gebeurde 

vóór de bestreden beslissing en hiermee dan ook onmogelijk rekening kan zijn gehouden. 

Dat de bestreden beslissing geen zorgvuldige afweging heeft gemaakt staat derhalve vast.  

Het tweede middel is ernstig en gegrond.” 

 

3.6 Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

“Een ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, 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 

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.” 

 

De Raad merkt op dat het recht op bescherming van het privé- en gezinsleven zoals neergelegd in 

artikel 8 van het EVRM, uitdrukkelijk kan worden afgebakend door de verdragssluitende staten binnen 

de grenzen die worden aangegeven door het tweede lid van datzelfde verdragsartikel. Het tweede lid 

van artikel 8 van het EVRM laat staten die partij zijn bij het EVRM toe de erkenning van het recht op 

privé- en gezinsleven te onderwerpen aan formaliteiten in het kader van de ordehandhaving. Staten 

behouden immers het recht om de toegang, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen te regelen 

en hiertoe nadere voorwaarden te bepalen. De inbreuk op het gezinsleven mag niet disproportioneel zijn 

aan het gestelde doel. Dit veronderstelt een afweging tussen de belangen van verzoeker in het kader 

van de eerbied voor zijn privé- en gezinsleven enerzijds en de belangen van de Belgische Staat in het 

kader van de bescherming van de openbare orde anderzijds. In casu werd verzoeker bevel gegeven om 

het grondgebied te verlaten omdat hij langer dan drie maanden in het Rijk verblijft en geacht wordt de 

openbare orde te kunnen schaden. Verzoekers beweerde privé- en gezinsleven in België, dat op geen 

enkele wijze wordt aangetoond, weegt geenszins op tegen de door hem gepleegde ernstige inbreuk op 

de openbare orde. Er werd geen schending van artikel 8 van het EVRM aangetoond. 

    

Uit het verzoekschrift kan reeds worden afgeleid dat verzoeker ook uit de bestreden beslissing zelf heeft 

afgeleid dat verweerder zich baseerde op zijn illegale verblijf in het Rijk en de veroordeling die hij opliep 

om te stellen dat hij zich schuldig maakte aan diefstal met geweld of bedreiging. Waar verzoeker 

aanvoert dat hij werd vrijgesproken voor het onderdeel geweld en bedreiging, kan verzoeker niet worden 

gevolgd. Vooreerst blijkt uit de gegevens die werden overgemaakt aan de dienst Vreemdelingenzaken 

dat hij wel degelijk werd veroordeeld voor diefstal met geweld of bedreiging. Tevens blijkt dit ook uit het 

vonnis dat hij zelf bijbrengt. Zowel de tenlastelegging B1 tot 3 als C waaraan hij schuldig bevonden 

wordt, weerhouden de beschuldiging van geweld of bedreiging.  
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Waar verzoeker stelt dat niet afdoende gemotiveerd wordt waarom hij geacht wordt de openbare orde te 

schaden en dat dit ook foutief is nu blijkt dat hij een blanco bewijs van goed gedrag en zeden heeft daar 

een veroordeling tot een werkstraf niet wordt opgenomen op dit getuigschrift, hetgeen erop wijst dat 

verzoeker niet geacht kan worden de openbare orde te kunnen schaden, stelt de Raad vast dat de 

bestreden beslissing duidelijk aangeeft waarom verzoeker geacht wordt de openbare orde te schaden, 

met name omdat hij schuldig werd bevonden aan het plegen van een diefstal met geweld of bedreiging. 

Verzoeker kan evenmin worden gevolgd dat het hebben van een blanco bewijs van goed gedrag en 

zeden aantoont dat hij niet geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. De Raad wijst erop dat 

verzoeker ten eerste dit blanco strafblad niet naar voor brengt en het aldus een blote bewering betreft 

en ten tweede dat de beoordeling of een bepaalde veroordeling voldoende is om geacht te worden de 

openbare orde te kunnen schaden een opportuniteitsbeoordeling betreft die binnen de discretionnaire 

bevoegdheid van de Dienst Vreemdelingenzaken valt. Gelet op het feit dat uit het administratief dossier 

blijkt en verzoeker dit zelf ook aangeeft dat hij veroordeeld werd tot een correctionele straf, met name 

175 u werkstraf en het geen gewone diefstal doch een diefstal met geweld of bedreiging betreft, is het 

niet kennelijk onredelijk van verweerder om te concluderen dat verzoeker geacht wordt de openbare 

orde te kunnen schaden.  

 

Waar verzoeker van mening is dat uit de motieven in de bestreden beslissing moet blijken dat de 

overheid de evenredigheidstoets heeft gedaan, merkt de Raad op dat noch de formele motiveringsplicht 

vervat in de genoemde wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de Vreemdelingenwet noch het door 

verzoeker aangevoerde artikel 8 van het EVRM een dergelijke motiveringsplicht omvat zodat dit 

onderdeel faalt in rechte. 
 

Om zich dienstig te kunnen beroepen op artikel 8 van het EVRM dient verzoeker te vallen onder het 

toepassingsgebied van artikel 8, eerste lid van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er 

daadwerkelijk sprake is van een privé- of gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM 

(EHRM, Gül t. Zwitserland, 19 februari 1996, 22 EHRR 228, 29). Het begrip ‘gezinsleven’ in voormeld 

artikel 8, eerste lid van het EVRM is een autonoom begrip dat onafhankelijk van het nationaal recht dient 

te worden geïnterpreteerd. De vreemdeling dient aannemelijk te maken dat hij een feitelijk gezin vormt 

met een Belg of een vreemdeling met legaal verblijf in België. Er moet sprake zijn van een effectief 

beleefde gezinssituatie of van een voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en zijn familie. Ook 

het privéleven betreft een autonoom begrip. Hoewel het Hof voor de Rechten van de Mens vaker een 

situatie van privéleven lijkt te aanvaarden als een privéleven dat dient te worden beschermd in de zin 

van artikel 8 van het EVRM, wordt niet eender welke of algemene situatie aanvaard als privéleven in de 

zin van artikel 8 van het EVRM. De regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden 

beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing 

kon beschikken om deze beslissing te nemen. 

  

Noch uit het administratief dossier noch uit het door verzoeker ingediende verzoekschrift blijkt welk 

familie- of privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM zou worden geschonden. Bovendien merkt de 

Raad op dat de bestreden beslissing er niet toe strekt het gezins- of privéleven van verzoeker te 

verhinderen of te bemoeilijken. De beslissing houdt enkel in dat verzoeker het Belgisch grondgebied 

dient te verlaten. De bestreden beslissing houdt echter geen absoluut verbod in voor verzoeker om het 

Belgische grondgebied opnieuw binnen te komen en er te verblijven. Verzoeker kan (te meer nu hij EU-

onderdaan is) terugkeren naar België om ten gepaste tijde zijn werkstraf uit te voeren. Het vervullen van 

de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de geldende wettelijke bepalingen verstoort het 

gezins- of privéleven niet in die mate dat er sprake is van een schending in de zin van artikel 8 van het 

EVRM. 

 

Waar verzoeker van mening is dat sociale relaties wel degelijk vallen onder artikel 8 van het EVRM, 

wijst de Raad erop dat verzoeker nalaat uiteen te zetten op welk sociaal-familiaal leven hij zich beroept. 

De Raad van State heeft meermaals geoordeeld dat gewone sociale relaties niet beschermd worden 

door artikel 8 van het EVRM (RvS 27 juni 2007, nr. 172.824, RvS 14 november 2005, nr. 151.290, RvS 

15 februari 2005, nr. 140.615, RvS 23 januari 2002, nr. 102.840).  

Verzoeker verwijst naar het arrest Pretty / Verenigd Koninkrijk, dat een vrouw betreft met een 

ongeneeslijke ziekte en die de garantie eiste dat haar echtgenoot niet zal worden vervolgd wanneer hij 

haar zou helpen een einde aan haar leven te maken. Een dergelijke toezegging werd geweigerd door 

het Verenigd Koninkrijk. Het Europees Hof oordeelde dat de Engelse overheid het recht heeft de 

garantie te weigeren omwille van het verbod om te doden. De Raad wijst erop dat het voornoemde Hof 

in deze zaak geen schending van artikel 8 van het EVRM weerhield zodat verzoeker ter staving van de 

vermeende schending van artikel 8 van het EVRM niet dienstig naar dit arrest kan verwijzen.  



  

 

 

RvV  X - Pagina 11 

Verzoeker verwijst naar het arrest Gillan & Quinton / Verenigd Koninkrijk waarin het EHRM oordeelde 

dat de (korte) aanhouding en fouillering van onder andere een journaliste naar aanleiding van een 

betoging in Londen, in toepassing van de Britse antiterrorismewet strijdig is met artikel 8 van het EVRM.  

Verzoeker toont op geen enkele wijze aan onder een dergelijke bijzondere situatie te ressorteren. 

  

Waar verzoeker stelt dat uit het antwoord van de staatssecretaris op zijn schrijven van 5 januari 2010 

“onomstotelijk” blijkt dat de werkstraf niet in aanmerking is genomen bij het nemen van de bestreden 

beslissing stelt de Raad vast dat deze conclusie geenszins blijkt uit het schrijven van de 

staatssecretaris. Zelfs aangenomen dat verweerder geen rekening heeft gehouden met de door de 

strafrechter uitgesproken werkstraf bij het nemen van het bestreden bevel, toch kan een schending van 

het zorgvuldigheidsbeginsel of van artikel 8 van het EVRM niet worden aangenomen. Ook verzoeker die 

langer in het Rijk verblijft dan de toegelaten drie maanden, is onderworpen aan de zorgvuldigheidsplicht. 

Verzoeker dient vooreerst de Belgische wetten inzake binnenkomst en verblijf na te leven en aldus het 

Belgisch grondgebied te verlaten. Het bevel houdt geen verbod in om terug te keren en alsnog, ten 

gepaste tijde, zijn werkstraf uit te voeren nadat hij de noodzakelijke formaliteiten tot binnenkomst en 

verblijf heeft vervuld. Verzoeker stelt immers zelf in zijn verzoekschrift dat hij gedurende een jaar de 

mogelijkheid heeft om zijn werkstraf van 175 uren uit te voeren. Er kan bijgevolg niet worden ingezien 

op welke wijze verweerder bij het nemen van het bevel om het grondgebied te verlaten, de 

zorgvuldigheidsplicht of artikel 8 van het EVRM heeft geschonden.       

 

Verzoeker maakt met zijn betoog geen schending van het recht op privéleven zoals vervat in artikel 8 

van het EVRM aannemelijk, noch van een schending van de zorgvuldigheidsverplichting. 

 

In de mate dat verzoeker de schending aanvoert van artikel 3 van het EVRM stelt de Raad vast dat 

verzoeker niet uiteenzet op welke wijze de bestreden beslissing dit artikel schendt. Dit onderdeel van 

het middel is derhalve niet ontvankelijk. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist immers dat zowel 

de geschonden rechtsregel of het geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die 

rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden rechtshandeling werd geschonden (RvS 2 maart 

2007, nr. 168.403; RvS 8 januari 2007, nr. 166.392; RvS 29 november 2006, nr.165.291).  

 

Uit het middel volgt dat het loutere feit dat verzoeker de feiten anders wenst te appreciëren en deze 

feiten wenst te minimaliseren, geen middel is dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan 

leiden. Verzoeker betwist niet de feiten op zich waarvoor hij veroordeeld is. Zoals reeds gesteld onder 

het eerste middel kon de gemachtigde van de staatssecretaris in alle redelijkheid in toepassing van 

artikel 7, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten 

betekenen. Een schending van het redelijkheidsbeginsel wordt evenmin aangetoond. 

 

Het tweede middel is in de mate waarin het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig maart tweeduizend en tien 

door: 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 


