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 nr. 49 687 van 18 oktober 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 Wit-Russische nationaliteit te zijn, op 7 augustus 2010 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 9 juli 2010 tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten, aan verzoeker ter kennis gebracht op 15 juli 2010. 

 

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 14 september 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

14 oktober 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. CRAPS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat L. VAN DE VYVER, die loco advocaten E. MATTERNE en N. LUCAS HABA verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 14 december 2000 dient verzoeker een asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten. 

 

Op 8 februari 2001 neemt de minister van Binnenlandse Zaken de beslissing tot weigering van verblijf 

met bevel om het grondgebied te verlaten. Tegen voormelde beslissing dient verzoeker een dringend 

beroep in bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. 

 

Op 8 november 2001 wordt verzoeker bij verstek veroordeeld door de correctionele rechtbank van 

Mechelen wegens diefstal. 
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Op 25 april 2002 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een 

bevestigende beslissing van weigering van verblijf. Tegen voormelde beslissing dient verzoeker een 

beroep tot nietigverklaring in bij de Raad van State. 

 

Op 5 juni 2004 wordt verzoeker van zijn vrijheid beroofd wegens het deel uitmaken van een criminele 

organisatie en heling. Verzoeker wordt overgebracht naar de gevangenis van Gent. 

 

Op 27 november 2004 wordt verzoeker in vrijheid gesteld en wordt hem een bevel gegeven om het 

grondgebied te verlaten. 

 

Op 1 april 2005 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf. 

 

Bij arrest nr. 151.589 van 23 november 2005 verwerpt de Raad van State het beroep tot nietigverklaring 

dat door verzoeker werd ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen. 

 

Op 14 november 2007 wordt verzoeker veroordeeld door de correctionele rechtbank van Gent tot een 

hoofdgevangenisstraf van 3 jaar met uitstel van 5 jaar voor 1 jaar van de hoofdgevangenisstraf, wegens 

valsheid in geschriften en voor vereniging van misdadigers om misdaden te plegen waarop levenslange 

opsluiting of opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar of een langere termijn gesteld is, heling van 

voorwerpen verkregen d.m.v. een misdaad of wanbedrijf en informaticabedrog. 

 

Verzoeker wordt op 25 februari 2008 van zijn vrijheid beroofd en opgesloten in de gevangenis van 

Hasselt. 

 

Op 19 mei 2008 wordt verzoeker voorlopig in vrijheid gesteld met terbeschikkingstelling. Diezelfde dag 

wordt hem een bevel gegeven om het grondgebied te verlaten. 

 

Op 15 oktober 2009 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 

9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna afgekort: de Vreemdelingenwet) en van de 

instructie van de minister van Migratie- en asielbeleid van 18 juli 2009. 

 

Op 2 februari 2010 biedt verzoeker zich aan bij de burgerlijke stand van de gemeente Lommel met het 

oog op een verklaring van wettelijke samenwoonst met zijn Belgische vriendin. 

 

Op 19 februari 2010 dient verzoeker een aanvraag in van de verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie en dit als partner in een duurzame relatie. 

 

Op 20 mei 2010 wordt een positief samenwoonstverslag opgesteld. 

 

Op 9 juli 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie en asielbeleid de beslissing 

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

de thans bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt:  

 

“In uitvoering van artikel 52. § 4, vijfde 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 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, aangevraagd op 19.02.2010 door MAB(…), 

geboren te G., op 04.02.1979 en van Belarussische nationaliteit, geweigerd.  

 

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

 

Reden van de beslissing:  

 

Het recht op verblijf wordt geweigerd om redenen van openbare orde of nationale veiligheid: artikel 43 

van de wet van 15.12.1960. Persoonlijk gedrag van de betrokkene waardoor zijn verblijf ongewenst Is 

om reden van openbare orde of nationale veiligheid: Een strafrechterlijke veroordeling doet slechts ter 

zake voor zover uit de omstandigheden die tot deze veroordeling hebben geleid, blijkt dat het persoonlijk 

gedrag een actuele bedreiging van de openbare orde vormt; dit houdt ook in dat er een neiging bestaat 

om dit gedrag In de toekomst te handhaven.  
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Betrokkene pleegde volgende strafrechtelijke feiten: Betrokkene werd veroordeeld bij verstek op 

08.11.2001 door de Correctionele Rechtbank van Mechelen tot 1 maand gevangenisstraf en een 

geldboete van 100 F (x 200 = 20.000 F) wegens diefstal.  

 

Betrokkene werd veroordeeld op 14.11.2007 door de Correctionele Rechtbank van Gent tot een 

gevangenisstraf van 3 jaar met uitstel voor 5 jaar van 1 jaar wegens valsheid in geschriften door een 

particulier, valsheid in geschriften: gebruikmaking, vereniging van misdadigers om misdaden te plegen 

waarop de levenslange opsluiting of opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar of een langere termijn gesteld is,  

heling van voorwerpen verkregen d.m.v. een misdaad of wanbedrijf en informaticabedrog.  

 

Uit de ernst van de feiten en het recidivegevaar blijkt dat betrokkene een gevaar vormt voor de 

openbare orde. Gelet op de aard van de feiten dient tevens gesteld dat het private belang primeert 

boven het algemeen belang.  

 

'De Raad stelt In het arrest met nummer 49830 dd 22.04.2010 het volgende: de Raad benadrukt in dit 

verband dat het niet kennelijk onredelijk is om een vreemdeling die meermaals recidiveerde en telkens 

gelijkaardige ernstige feiten pleegde te blijven beschouwen als een gevaar voor de openbare orde.’”  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van de materiële motiveringsplicht zoals 

omschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. 

 

Ter adstruering van zijn middel zet verzoeker uiteen wat volgt: 

 

“De bovenvermelde wetgeving houdt niet enkel in dat een beslissing uitdrukkelijk moet gemotiveerd zijn, 

maar dat de motieven in de bestreden beslissing ook afdoende moeten zijn. 

Echter dient, samen met verzoeker, te worden vastgesteld dat de bestreden beslissing op geen enkele 

wijze melding maakt van de toestand van verzoeker op datum van 19 februari 2010, zijnde de datum 

van zijn aanvraag. 

Noch houdt de bestreden beslissing een motivering in omtrent de expliciete aanvraag van verzoeker: 

“partner duurzame relatie- verklaring wettelijke samenwoonst” (met bijgevoegde stavingstukken). 

De aanvrager is immers pertinent gebaseerd op de duurzame relatie met zijn partner (…), van Belgische 

nationaliteit met wie hij sedert meerdere jaren een duurzame samenleving aantoont en dat hij een 

stabiel gezin vormt, ter illustratie o.m. de recente geboorte van hun gemeenschappelijk Belgisch zoontje 

(…), ° O. op 09.05.2010 (stukken 5 t.e.m. 8, 15). 

Door deze (wettelijke) samenwoonst met deze Belgische dame (stukken 5-6 en 11), valt hij 

ontegensprekelijk onder de toepassing van artikel 43 Vreemdelingenwet. Voorts houdt de bestreden 

beslissing ten onrechte het bevel om het grondgebied te verlaten t.a.v. verzoeker in, zonder melding te 

maken van de wettelijke grondslag ervan (zie sub infra, blz. 6-7). 

“De strafrechtelijke veroordelingen - waarvan sprake in de motivering van de bestreden beslissing - 
vormen als zodanig geen reden voor deze maatregelen” (art 43 Vreemdelingenwet). 

Hoger vermeld artikel 43 van de Vreemdelingenwet vormt de omzetting van artikel 3 van richtlijn 

64/221/EG voor de coördinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten 

aanzien van verplaatsing en verblijf, die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de 

openbare veiligheid en de volkgezondheid. 

In zijn arrest van 27 oktober 1977 heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ., 

Jur, Hof 1977, blz. 2013) ter zake geoordeeld als volgt: 

“(...) Overwegende dat de bewoordingen van lid 2 van artikel 3 van de richtlijn, volgens hetwelk “het 

bestaan van strafrechtelijke veroordelingen op zichzelf geen motivering vormt van deze maatregelen”, 

aldus moet worden opgevat dat zij van de nationale autoriteiten een specifieke beoordeling eisen vanuit 

een oogpunt van de belangen, verbonden met de handhaving van de openbare orde, welke beoordeling 

niet noodzakelijkerwijze samenvalt met de beoordeling die ter grondslag lag aan de strafrechtelijke 

veroordeling, dat hieruit volgt dat het bestaan van een strafrechtelijke veroordeling slechts ter zake doet 

voor zover uit de omstandigheden die tot deze veroordeling hebben geleid, blijkt van het bestaan van 

een persoonlijk gedrag dat een actuele bedreiging van de openbare orde vormt; dat in het algemeen de 

vaststelling van een bedreiging van dien aard weliswaar inhoudt dat bij de betrokkene een neiging 

bestaat om dit gedrag in de toekomst te handhaven noch dat het ook mogelijk is dat het enkele feit van 
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het voorafgaand gedrag voldoet aan de voorwaarden voor een dergelijke bedreiging van de openbare 

orde (...)”. 
Uit de bestreden beslissing blijkt niet waarom de nationaal bevoegde autoriteiten, i.c., de attaché voor 

de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid, louter op basis van strafrechtelijke veroordelingen 

daterend van 2001 (bij verstek gewezen!) én 2007, van oordeel is dat verzoeker in juli 2010 nog een 

actueel gevaar vormt voor de openbare orde in België. 

De vage beweringen van “de ernst van de feiten” en “het recidivegevaar” kunnen de bestreden 

beslissing niet op rechtens relevante wijze funderen! Ter weerlegging ervan, legt verzoeker overigens 

recent uittreksel van het strafregister (stuk 9) op zijn naam over. 

Verzoeker heeft ter zake ook zijn volle straf uitgezeten (stuk 10) én heeft zich in tussentijd probleemloos 

weten te reclasseren in onze samenleving (stavingstukken - als bijlage). 

Overigens wordt in de bestreden beslissing uitdrukkelijk gesteld dat: “Gelet op de aard van de feiten 

dient tevens gesteld dat het private belang primeert boven het algemeen belang,” 

Een en ander weerlegt volkomen de gehanteerde motivering uit de bestreden beslissing (zie sub infra, 

blz. 8). 

Verzoeker kwam dus nooit meer in aanmerking met het gerecht, noch met de Parketdiensten hetzij 

politiediensten (stukken 9 en 10). 
Dienvolgens komt het verzoeker kennelijk volstrekt onredelijk voor dat de attaché van de 

Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid de bestreden beslissing op 09.07.2010 treft die louter op 

de strafrechtelijke veroordelingen van verzoeker uit 2001 én 2007 dateren, waarbij voorts benadrukt 

dient te worden dat het “private belang primeert boven het algemeen belang” (zie bestreden beslissing). 

De Raad oordeelde reeds op identieke wijze, bij arrest nummer 4958 gewezen op datum van 

14.12.2007. 

Bijgevolg werd in casu de verplichting om een beslissing te motiveren miskend ; deze handelswijze is 

tevens ook in strijd met de geldende beginselen van behoorlijk bestuur.” 

 

en 

 

“De bovenvermelde wetgeving houdt niet enkel in dat een beslissing uitdrukkelijk moet gemotiveerd zijn, 

maar dat de motieven in de bestreden beslissing ook afdoende moeten zijn. 

Echter dient, samen met verzoeker, vastgesteld te worden dat de bestreden beslissing op geen enkele 

wijze melding maakt van de toestand van verzoeker op datum van 19 februari 2010, zijnde de datum 

van zijn aanvraag. 

Noch houdt de bestreden beslissing een motivering in omtrent de expliciete aanvraag van verzoeker: 

“partner duurzame relatie - verklaring wettelijke samenwoonst” (met bijgevoegde stavingstukken). 

De aanvrager is immers pertinent gebaseerd op de duurzame relatie met zijn partner (…), van Belgische 

nationaliteit met wie hij sedert meerdere jaren een duurzame samenleving aantoont en dat hij een 

stabiel gezin vormt, ter illustratie o.m. de recente geboorte van hun gemeenschappelijk Belgisch zoontje 

(…), ° O. op 09.05.2010 (stukken 5 tem 8, 15) 

Door deze (wettelijke) samenwoonst met deze Belgische dame (stukken 5-6 en 11), valt hij 

ontegensprekelijk onder de toepassing van artikel 43 Vreemdelingenwet. 

Een en ander wordt door verwerende partij bij schriftelijke nota niet betwist, enkel wordt gesteld dat het 

niet tot de bevoegdheid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen behoort zijn beoordeling met 

betrekking tot het al dan niet weigeren van het verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. 

Benadrukt dient echter te worden dat in voorliggend geval door verwerende partij, bij haar beoordeling, 

de facto in de bestreden beslissing niet uitgegaan werd van de juiste feitelijke gegevens, nI. de actueel 

relevante situatie van verzoeker (zoals door hem weergegeven in zijn aanvraag), waar verzoekende 

partij dan ook van oordeel blijft dat de overheid op onredelijke wijze tot haar beslissing ten aanzien van 

hem gekomen is. 

Voorts houdt de bestreden beslissing ten onrechte het bevel om het grondgebied te verlaten ten aanzien 

van verzoeker in, zonder melding te maken van de wettelijke grondslag ervan (zie sub infra). 

“De strafrechtelijke veroordelingen - waarvan sprake in de motivering van de bestreden beslissing 

vormen als zodanig geen reden voor deze maatregelen” (art 43 Vreemdelingenwet). 

Hoger vermeld artikel 43 van de Vreemdelingenwet vormt de omzetting van artikel 3 van richtlijn 

64/221/EG voor de coördinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten 

aanzien van verplaatsing en verblijf, die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de 

openbare veiligheid en de volkgezondheid. 

In zijn arrest van 27 oktober 1977 heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ., 

jur, Hof, 1977, blz. 2013) terzake geoordeeld als volgt: 
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“(...) Overwegende dat de bewoordingen van lid 2 van artikel 3 van de richtlijn, volgens hetwelk “het 

bestaan van strafrechtelijke veroordelingen op zichzelf geen motivering vormt van deze maatregelen”, 

aldus moet worden opgevat dat zij van de nationale autoriteiten een specifieke beoordeling eisen vanuit 

een oogpunt van de belangen, verbonden met de handhaving van de openbare orde, welke beoordeling 

niet noodzakelijkerwijze samenvalt met de beoordeling die ter grondslag lag aan de strafrechtelijke 

veroordeling, dat hieruit volgt dat het bestaan van een strafrechtelijke veroordeling slechts ter zake doet 

voor zover uit de omstandigheden die tot deze veroordeling hebben geleid, blijkt van het bestaan van 

een persoonlijk gedrag dat een actuele bedreiging van de openbare orde vormt; dat in het algemeen de 

vaststelling van een bedreiging van dien aard weliswaar inhoudt dat bij de betrokkene een neiging 

bestaat om dit gedrag in de toekomst te handhaven noch dat het ook mogelijk is dat het enkele feit van 

het voorafgaand gedrag voldoet aan de voorwaarden voor een dergelijke bedreiging van de Openbare 

orde (…)”. 

De vereiste “actuele bedreiging van de openbare orde” wordt door verwerende partij in hoofde van 

verzoeker niet aangetoond, tot op heden. 

Uit de bestreden beslissing blijkt dus niet waarom de nationaal bevoegde autoriteiten, i.c. de attaché 

voor de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid, louter op basis van strafrechtelijke veroordelingen 

daterend van 2001 (bij verstek gewezen ) én 2007, van oordeel is dat verzoeker in de maand juli 2010 

nog een actueel gevaar voor de openbare orde in België zou vormen. De vage beweringen van “de 

ernst van de feiten” en “het recidivegevaar” kunnen de bestreden beslissing niet op rechtens relevante 

wijze funderen. De Raad oordeelde immers ook reeds bij arrest nummer 4958 gewezen op datum van 

14.12.2007 waarbij aan de betrokkene (van Turkse nationaliteit) door de gemachtigde van de Minister 

van Binnenlandse Zaken een beslissing tot weigering van vestiging met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 21) werd uitgereikt, zulks eveneens met als — enige - motivering “betrokkene heeft door 

zijn gedrag de openbare orde geschaad’, dat echter uit de bestreden beslissing niet blijkt waarom de 

verwerende partij van oordeel is dat verzoeker nog een actueel gevaar vormt voor de openbare orde in 

België. Op grond van gegevens die zich bevinden in het administratief dossier blijkt ten andere dat 

verzoeker geen probleem oplevert voor de openbare orde. 

Dienvolgens vernietigde de Raad voor Vreemdelingenzaken, inzake arrest nr. 4958 dd. 14.12.2007, op 

terechte wijze ook reeds de beslissing genomen door de dienst Vreemdelingenzaken dd. 11 april 2005. 

Deze omstandigheden zijn in concreto dan ook identiek te noemen met voorliggend geval, en 

dienvolgens onbetwist in dezer pertinent dienend. 

Ter ondersteuning van zijn huidige situatie, legt verzoeker overigens nog recent uittreksel van het 

strafregister (stuk 9) op zijn naam over. 

Verzoeker heeft ter zake ook zijn volle straf uitgezeten (stuk 10) én heeft zich in tussentijd probleemloos 

weten te reclasseren in onze samenleving (stavingstukken -  als bijlage). 

Verwerende partij verwijst voorts in haar schriftelijke nota met opmerkingen andermaal naar het arrest 

nr. 49.830 van 22 april 2010 en zulks zonder de concreet feitelijke omstandigheden ervan weer te 

geven, noch de relevantie voor onderhavige betwisting aan te duiden (zo pleegde verzoeker o.m. niet  
gelijkaardige -  strafbare  feiten : zie feitenopgave verwerende partij). 

Overigens wordt in de bestreden beslissing uitdrukkelijk gesteld dat: “Gelet op de aard van de feiten 

dient tevens gesteld dat het private belang primeert boven het algemeen belang.” 

Een en ander weerlegt volkomen de gehanteerde motivering uit de bestreden beslissing (zie sub infra, 

blz. 8) hetgeen door verwerende partij ook niet betwist, noch verder gemotiveerd wordt in haar 

schriftelijke nota met opmerkingen. 

Verzoeker kwam nooit meer in aanmerking met het gerecht, noch met de Parketdiensten, hetzij 

politiediensten (stukken 9 en 10), hetgeen ook niet betwist wordt door verwerende partij. 

Dienvolgens komt het verzoeker kennelijk volstrekt onredelijk voor dat de attaché van de 

Staatssecretaris door Migratie- en Asielbeleid de bestreden beslissing op 09.07.2010 treft die louter op 

de strafrechtelijke veroordelingen van verzoeker uit 2001 én 2007 dateren, waarbij voorts benadrukt 

dient te worden dat het “private belang primeert boven het algemeen belang” (zie bestreden beslissing). 

Bijgevolg werd in casu de verplichting om een beslissing te motiveren miskend: deze handelswijze is 

tevens ook in strijd met de geldende beginselen van behoorlijk bestuur.” 

 

Artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed(…)” 

 

De bestreden beslissing weigert het verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied 

te verlaten en geeft hierbij duidelijk aan op welke rechtsgrond zij is gebaseerd, alsook zet zij op een 

omstandige wijze de redenen uiteen waarop zij tot de conclusie komt dat het recht op verblijf aan 

verzoeker dient te worden geweigerd. Uit de uiteenzetting van het middel van verzoeker blijkt bovendien 
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dat hij zowel de feitelijke als de juridische overwegingen kent welke aan de bestreden beslissing ten 

grondslag liggen. Aldus blijkt dat voldaan is aan de voorwaarde van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen om zich bij de beoordeling van de aanvraag om verblijf in de plaats te 

stellen 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 de 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 gekomen.  

 

De bestreden beslissing weigert het recht op verblijf aan verzoeker om redenen van openbare orde of 

nationale veiligheid en verwijst hiervoor naar artikel 43 van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 43 van de Vreemdelingenwet 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: 

(…) 

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 betrokkene. Strafrechterlijke veroordelingen vormen als zodanig geen redenen voor deze 

maatregelen. Het gedrag van 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. 

(…)” 

 

De bestreden beslissing verwijst vooreerst naar de strafrechterlijke veroordelingen welke verzoeker 

heeft opgelopen in 2001 en 2007 en leidt hieruit af dat uit de ernst van de feiten en het recidivegevaar 

blijkt dat verzoeker een gevaar voor de openbare orde vormt. 

  

Uit de stukken van het administratieve dossier blijkt dat verzoeker op 8 november 2001 bij verstek werd 

veroordeeld door de correctionele rechtbank van Mechelen wegens diefstal. Op 14 november 2007 

wordt verzoeker veroordeeld door de correctionele rechtbank van Gent tot een hoofdgevangenisstraf 

van 3 jaar met uitstel van 5 jaar voor 1 jaar van de hoofdgevangenisstraf, wegens valsheid in geschriften 

en voor vereniging van misdadigers om misdaden te plegen waarop levenslange opsluiting of opsluiting 

van tien jaar tot vijftien jaar of een langere termijn gesteld is, heling van voorwerpen verkregen d.m.v. 

een misdaad of wanbedrijf en informaticabedrog. Uit het vonnis van de correctionele rechtbank van 

Gent blijkt dat de feiten waarvoor verzoeker in 2007 werd veroordeeld in de periode 2002-2004 werden 

gepleegd en dat verzoeker zich schuldig had gemaakt aan deelname aan internationale autozwendel  

en internationale visafraude. Verzoeker werd omwille van deze feiten op 25 februari 2008 van zijn 

vrijheid beroofd en opgesloten in de gevangenis van Hasselt en vervolgens op 19 mei 2008 terug in 

vrijheid gesteld. Uit het uittreksel van het strafregister van verzoeker, welk terug te vinden is in het 

administratieve dossier blijkt niet dat verzoeker nog andere criminele feiten heeft gepleegd. 

Niettegenstaande de feiten die door verzoeker werden gepleegd ernstig zijn, blijkt dat verzoeker de 

laatste jaren geen criminele feiten meer heeft gepleegd, zodat het de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen kennelijk onredelijk lijkt om uit de ernst van de feiten af te leiden dat 

verzoeker een actueel gevaar vormt voor de openbare orde en de nationale veiligheid. Tevens komt het 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ook niet redelijk voor te spreken van een recidivegevaar, 

wederom omdat alle criminele feiten welke door verzoeker werden gepleegd dateren van vóór 2005. Vijf 

jaar later blijkt dat verzoeker sindsdien geen criminele feiten meer heeft gepleegd, zodat er op heden 

nog bezwaarlijk kan worden gesproken van een recidivegevaar. Zoals artikel 43 van de 

Vreemdelingenwet aangeeft, kan het niet de bedoeling zijn om algemene preventieve maatregelen te 

nemen. 

 

De materiële motiveringsplicht is geschonden. 

 

Het middel van verzoeker is in de aangegeven mate gegrond. 
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Aangezien de eventuele gegrondheid van de overige onderdelen van het middel en de eventuele 

gegrondheid van de overige middelen niet tot een ruimere vernietiging kunnen leiden, dienen deze niet 

meer onderzocht te worden. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De beslissing van gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 9 juli 2010 tot 

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

ten aanzien van X wordt vernietigd. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien oktober tweeduizend en tien door: 

 

mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 

 


