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 nr. 58 094 van 18 maart 2011 

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 Iraakse nationaliteit te zijn, op 20 december 2010 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 

16 november 2010 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 10 januari 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 februari 

2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. MENS, die loco advocaat V. VEREECKE 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 

 

1.1. Verzoeker diende een eerste asielaanvraag in op 31 juli 2002. Op 9 oktober 2002 werd door de 

gemachtigde van de Federale Minister van Binnenlandse Zaken een beslissing genomen houdende de 

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. Op 27 juli 2005 werd door het 

Commissariaatgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een beslissing genomen houdende de 

weigering van de hoedanigheid van vluchteling. 

 

1.2. Op 16 maart 2006 werd door de ambtenaar van de burgerlijke stand een beslissing genomen 

houdende de weigering van huwelijk met mevrouw AYcha Batar. 
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1.3. Op 7 mei 2006 werd verzoeker onder aanhoudingsbevel geplaatst wegens doodslag, slagen en 

verwondingen. 

 

1.4. Op 3 juli 2006 kreeg verzoeker het bevel om het grondgebied te verlaten. Tegen deze beslissing 

diende verzoeker een schorsings- en annulatieberoep in bij de Raad van State. 

 

1.5. Op 4 december 2006 vroeg verzoeker de status aan van subsidiaire bescherming. 

 

1.6. Op 29 oktober 2007 werd ook de tweede huwelijksaanvraag van verzoeker geweigerd. 

 

1.7. Op 8 januari 2008 werd verzoeker door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge veroordeeld tot 

een gevangenisstraf van 2 jaar, met uitstel van 3 jaar, voor poging tot doodslag en opzettelijke slagen 

en verwondingen. 

 

1.8. Op 12 maart 2008 werd door de gemachtigde van de Federale Minister van Binnenlandse Zaken 

een beslissing genomen houdende de weigering van de status van subsidiaire bescherming. 

 

1.9. Op 20 augustus 2008 diende verzoeker opnieuw een asielaanvraag in. Bij arrest van 30 oktober 

2008 van de Raad van State werd het annulatieberoep van verzoeker verworpen. 

 

1.10. Op 3 februari 2009 werd door het Commissariaatgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

een beslissing genomen houdende de weigering van de hoedanigheid van vluchteling en de weigering 

van de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

1.11. Op 10 maart 2009 diende verzoeker een derde asielaanvraag in. Op 24 maart 2009 werd door de 

gemachtigde van de Federale Minister van Migratie- en Asielbeleid een beslissing genomen houdende 

de weigering tot in overwegingname van verzoekers asielaanvraag. 

 

1.12. Op 3 juni 2009 dienden verzoeker en mevrouw Batar opnieuw een huwelijksaanvraag in. Op 27 juli 

2009 werd door de Procureur des Konings van Brugge een negatief advies verstrekt nopens het 

voorgenomen huwelijk tussen betrokkenen. Er volgde opnieuw een weigeringsbeslissing op 30 juli 2009 

van de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

 

1.13. Op 29 juni 2009 diende verzoeker een aanvraag in om machtiging tot voorlopig verblijf o.g.v. 

artikel 9 bis Vreemdelingenwet. Op 15 september 2009 werd door de gemachtigde van de Federale 

Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid een beslissing genomen houdende de ongegrondheid van 

verzoekers aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf o.g.v. artikel 9 bis Vreemdelingenwet. 

 

1.14. Op 19 oktober 2009 diende verzoeker opnieuw een aanvraag in om machtiging tot voorlopig 

verblijf o.g.v. artikel 9 bis Vreemdelingenwet. Op 4 december 2009 werd door de gemachtigde van de 

Federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid een beslissing genomen houdende het bevel om 

het grondgebied te verlaten. Op 22 december 2009 werd door de gemachtigde van de Federale 

Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid een beslissing genomen houdende de ongegrondheid van 

verzoekers aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf o.g.v. artikel 9 bis Vreemdelingenwet. 

 

1.15.  Bij vonnis van 6 januari 2010 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge werd de beslissing 

van 30 juli 2009 van de ambtenaar van de burgerlijke stand ongegrond verklaard. 

 

1.16. Op 12 januari 2010 werd de repatriëring van verzoeker geannuleerd. 

 

1.17. Op 19 maart 2010 werd door verzoeker een aanvraag ingediend voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie. 

 

 1.18. Op 23 maart 2010 werd door de gemachtigde van de Federale Staatssecretaris voor Migratie- en 

Asielbeleid een beslissing genomen houdende de weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

met bevel om het grondgebied te verlaten. Tegen deze beslissing werd op 8 april 2010 een 

schorsingsberoep bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Op 8 april 2010 werd de beslissing van 23 maart 2010 ingetrokken en er 

werd een nieuwe beslissing genomen houdende de weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

met bevel om het grondgebied te verlaten. 
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1.19. Op 12 april 2010 werd een annulatieberoep alsook een schorsingsberoep bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tegen de beslissing van 8 april 

2010. 

 

1.20. Bij arrest van 13 april 2010 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen werd het schorsings-

beroep verworpen. Bij arrest nr. 45.085 van 18 juni 2010 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

werd de beslissing van 8 april 2010 vernietigd. 

 

1.21. Op 16 november 2010 werd door de gemachtigde van de Federale Staatssecretaris voor Migratie- 

en Asielbeleid een beslissing genomen houdende de weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

met bevel om het grondgebied te verlaten. 

   

1.22. Dit is de bestreden beslissing. 

 

1.23. Op 1 december 2010 diende verzoeker een asielaanvraag in. 

 

“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 da Unie , aangevraagd op 11.02.2010 door (A.A.H.) 

(…), van Irakese nationaliteit, geweigerd.  

 

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

 

Reden van de beslissing:  

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: artikel 43 van de wet van 15.12.1980.  

Op 16.05.2006 werd betrokkene veroordeeld door het Hof van Beroep te Gent tot een gevangenisstraf 

van 3 maanden (met uitstel 3 jaren) voor opzettelijke slagen en verwondingen met als gevolg 

ziekte of arbeidsongeschiktheid.  

Op 08,01,2008 werd betrokkene veroordeeld door de Correctionele Rechtbank van Brugge tot een 

gevangenisstraf van 2 Jaren (met uitstel 3 Jaren) voor poging tot doodslag en opzettelijke slagen en 

verwondingen  

Op 01,10,2003 werd betrokkene veroordeeld door de Politierechtbank van Brugge tot een geldboete 

wegens een verkeersovertreding. Op 08.03.2010 werd betrokkene veroordeeld door de 

Politierechtbank van Brugge tot een geldboete (of vervangend rijverbod) wegens het besturen van 

een motorvoertuig zonder houder te zijn van een rijbewijs/voorlopig rljbewljs/scholingsbewljs.  

Op 19.04.2010 werd betrokkene veroordeeld door de Politierechtbank van Brugge tot een geldboete 

(of vervangend rijverbod) en verlies van recht tot sturen 8 dagen. Op dezelfde datum werd betrokkene 

door dezelfde rechtbank veroordeeld tot een geldboete (of vervangend rijverbod) en verlies tot recht van 

sturen 1 maand.  

 

Het feit dat betrokkene gehuwd is met een Belgisch onderdaan en ouder Is van een Belgisch kind 

primeert niet op het belang van de Belgische staat.  

De aard van de gepleegde feiten, de herhaling van strafbare feiten en de nabijheid in tijd zijn voldoende 

om aan te nemen dat betrokkene nog steeds een actuele, werkelijke en voldoende ernstige 

bedreiging vormt voor de samenleving.  

De Raad voor Vreemdellngenbetwistingen stelt In het arrest met nummer 49830 d.d. 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 

 

2.1. Verzoeker voert in een tweede en derde onderdeel van het tweede middel aan: 

 

“Tweede middel : schending van artikel 40bis, 1 en 2, 4°, 40ter en 43 Wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen, artikel 8 EVRM, iuncto artikel 2 en 3 Wet motiveringsplicht bestuurshandelingen, de 

motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel als beginselen van behoorlijk 

bestuur. 
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Derde (bedoeld: tweede) onderdeel: schending van het aangevoerde middel, doordat de bestreden 

beslissing niet uitgaat van de omstandigheden die tot de veroordelingen hebben geleid en evenmin 

werd nagegaan of er zich sinds de veroordeling van 2008 feiten en omstandigheden hebben 

voorgedaan die wijzen op een actuele gevaarlijkheid. Correctionele veroordelingen zijn op zich nooit 

voldoende om een weigeringsbeslissing te schragen. Artikel 43 Vw. bepaalt: “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: (...).  (de om redenen van openbare orde of nationale veiligheid genomen 

maatregelen moeten in overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel en uitsluitend gebaseerd 

zijn op het persoonlijk gedrag van de betrokkene. Strafrechtelijke veroordelingen vormen als zodanig 

geen reden voor deze maatregelen. Het gedrag van de betrokkene moet een actuele, werkelijke en 

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

Motiveringen die los staan van het individuele geval of die verband houden met algemene preventieve 

redenen mogen niet worden aangevoerd (...)“; Artikel 43 Vw. laat de mogelijkheid open om 

vreemdelingen die voldoen aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 40bis Vw., het recht op verblijf 

te weigeren om redenen van openbare orde en veiligheid, doch enkel voor zover het gedrag van de 

betrokkene moet een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel 

belang van de samenleving vormen. Motiveringen die los staan van het individuele geval of die verband 

houden met algemene preventieve redenen mogen niet worden aangevoerd. In de bestreden beslissing 

wordt de rechtsgrond (artikel 43, 20 Vw.) toegevoegd, alsmede de vaststelling dat het persoonlijk 

gedrag van verzoeker een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt. Deze overweging 

voegt eigenlijk niets substantieels toe aan de beslissing. Ook nu kan alleen maar vastgesteld worden 

dat verwerende partij louter op grond van de strafrechtelijke veroordeling meent dat het persoonlijk 

gedrag van verzoeker een gevaar voor de maatschappij uitmaakt. Uit de lezing van de aangehaalde 

motieven blijkt nog steeds dat het negatief advies van de procureur louter en alleen is gebaseerd op het 

bestaan van een twee correctionele veroordelingen en twee veroordelingen voor de politierechtbank, die 

als een bewijs worden beschouwd dat betrokkene zich niet geschikt heeft naar de heersende en 

aanvaarde normen en dus de openbare orde en veiligheid kan schaden. Er wordt op geen enkele wijze 

rekening gehouden met het gegeven dat de correctionele inbreuken reeds meer dan 4 jaar geleden zijn 

gepleegd, verzoeker een dochtertje heeft dat de Belgische nationaliteit heeft en dat intussen naar school 

gaat, verzoeker en zijn echtgenote hun relatie intussen heeft verstevigd, verzoeker intussen werkt en 

het verleden achter zich heeft gelaten. Ook de Raad van State verwierp dergelijk motief erop wijzende 

(RvS nr. 142.426 van 22 maart 2005, T. Vreemd. 2006, 156): “dat uit de stukken van het administratief 

dossier blijkt dat de eerste verzoekende partij poogt zijn strafrechtelijk verleden achter zich te laten en 

de nodige inspanningen wil leveren om zich, samen met zijn familie, te integreren in de Belgische 

samenleving”. Daarom ook besloot de Raad van State (RvS nr. 142.426 van 22 maart 2005, T. Vreemd. 

2006, 156): “Overwegende dat uit de eerste bestreden beslissing niet op afdoende wijze blijkt waarom 

de minister van Binnenlandse Zaken van oordeel is dat de eerste verzoekende partij een actueel gevaar 

vormt voor de openbare orde en de nationale veiligheid; dat, gelet op het voorgaande, de enkele 

verwijzing naar de strafrechtelijke veroordeling van 27juni 1991 door de Correctionele Rechtbank van 

Brugge niet de eerste bestreden beslissing kan motiveren”. Dit standpunt geldt ook in voorliggende 

zaak. De beslissing vermeldt wel dat verzoeker een actueel gevaar uitmaakt, maar motiveert eigenlijk 

nergens waarom de correctionele veroordelingen wijzen op een actueel gevaar. Integendeel lijkt het 

louter feit van de verzoeker nadien nog werd veroordeeld door de politierechtbank de doorslaggevende 

reden te zijn, terwijl dit juist niet volstaat. In zijn arrest van 27 oktober 1977 (zaak Bouchereau, 30/77) 

heeft het Hof van justitie met betrekking tot de interpretatie van artikel 3 van de EG-richtlijn nr. 64/221 ( 

die is opgegaan in artikel 27.2 Burgerschapsrichtlijn nr. 2004/38/EG van 29 april 2007, waarvan artikel 

43 Vw. een omzetting is) overwogen: “28 (...) 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 moeten worden opgevat dat zij 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 ten 

grondslag lag aan de strafrechtelijke veroordeling; dat hieruit volgt dat het bestaan van een 

strafrechtelijke veroordeling slechts terzake 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 feite van het voorafgaand gedrag voldoet aan de 

voorwaarden voor een dergelijke bedreiging van de openbare orde (...). Voorgaande arrest werd 

herhaaldelijk bevestigd door het Hof van Justitie (zie o.a. HvJ 19 januari 1999, Calfa, C-348/96, punt 24; 

JvJ 31januari 2006, Commissie/Spanje, punt 44; JvJ 27 april 2006, Commissie/Duitsland, C-441/02, 
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punt 33; JvJ 7 juni 2007, Commissie/Nederland, C-50/06, punt 41; HvJ 10juli 2008, Jipa, nr. C-33/07, 

punt 23). In haar arrest van 30 januari 2008 verwijst Uw Raad in dit verband naar de rechtspraak van 

het Europees hof voor de Rechten van de Mens (RvV nr. 6743, 30 januari 2008, zaak 14.735/111): “Elle 

a également rappelé qu “existence d’une condamnation ne peut être ainsi retenue que dans la mesure 

oû les circonstances qui ont donné lieu â cette condamnation font apparaïtre l’existence d’un 

comportement personnel constituant une menace actuelle pour l’ordre public (arrëts Bouchereau 

précité, point 28 et Calfa, C-348/96, du l9 janvier 1999, (...), point 24) ». (...) Le Conseil estime par 

conséquent qu’en refusant l’étabiissement en qualité de conjoint de Beige au requérant sur la base de 

ces seuls motifs ainsi exposés, sans indiquer si son comportement personnel constituait une menace 

réelle, actuelle et suffisamment grave affectuant un intérët fondamental de la société â ia date de la 

prise de la décision attaquée, la partie défenderesse n’a pas valablement et suffisamment motivé sa 

décision en fait et en droit, au regard de i’article 43 de la loi du 15 décembre 1980 (...). Vrije vertaling: 

[Het Hof) heeft tevens eraan herinnert dat « het bestaan van een veroordeling slechts kan weerhouden 

worden in de mate dat de feiten die aanleiding hebben gegeven tot deze feiten wijzen op een persoonlijk 

gedrag dat een actueel gevaar uitmaakt voor de openbare orde (arresten Bouchereau, punt 28 et Calfa, 

C-348/96, van 19 januari 1999, (...), punt 24) ». De Raad is van oordeel dat een weigering tot vestiging 

van verzoeker als partner van een Belg om de enkele reden zoals hierboven aangehaald, zonder aan te 

tonen dat het persoonlijk gedrag van verzoeker een reëel, actueel en voldoende ernstig gevaar uitmaakt 

van een fundamenteel belang van de maatschappij op datum van het nemen van de bestreden 

beslissing, heeft verwerende partij niet op afdoende en voldoende wijze zijn beslissing in rechte en in 

feite gemotiveerd in het licht van artikel 43 wet van 15 december 1980. Deze rechtspraak werd 

bevestigd (RvV nr. 6936, 6 februari 2008, zaak 13.877111). Vooral van belang is het arrest van Uw 

Raad in huidige zaak, gewezen op 18 juni 2010, waarbij de vorige weigeringsbeslissing werd vernietigd, 

overwegende (RvV nr. 45 085, 18 juni 2010, in de zaak RvV 52 490/11): 

“(..)Daargelaten de vraag of in de bestreden beslissing via het hernemen van de motivering zoals deze 

voorkomt in het advies van het parket waarin op zijn beurt vetwezen wordt naar de strafrechtelijke 

veroordelingen van 2008 waarbij verzoeker een gevangenisstraf van twee jaar met uitstel, behalve voor 

wat de voorlopige hechtenis betreft (en dus niet zoals de verwerende partij in haar nota voorhoudt van 

niet minder dan drie jaren) heeft gekregen, naar een strafrechtelijke veroordeling van 2005 waarbij 

verzoeker veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 3 maanden met uitstel van 3 jaar en naar twee 

veroordelingen van 2006 en 2008 wegens verkeersovertredingen voldoende overwogen wordt dat de 

verzoeker geacht kan worden de openbare rust de openbare veiligheid of de veiligheid van het land te 

kunnen schaden, stelt de raad vast dat de gemachtigde van de staatssecretaris nagelaten heeft te 

motiveren of uit de omstandigheden die tot deze veroordelingen hebben geleid, het bestaan van een 

persoonlijk gedrag blijkt dat een actuele bedreiging voor de openbare orde vormt. Blijkens het 

administratief dossier werd dit ook niet nagegaan. Noch uit de bestreden beslissing noch uit het 

administratief dossier blijkt met andere woorden of er een serieuze kans op herhaling van de gepleegde 

misdrijven werd geacht. Er werd evenmin nagegaan of er zich na de laatste veroordeling in 2008 feiten 

en omstandigheden hebben voorgedaan die erop wijzen dat het persoonlijk gedrag van verzoeker na 

het plegen van de misdri/ven en de beëind,ginq van zijn detentie zich niet in positieve zin heeft 

gewijzigd’. Nogmaals wordt door Uw Raad terecht benadrukt dat de veroordeling zelf op zich niet 

doorslaggevend is, doch wel de “omstandigheden die tot deze veroordeling aanleiding hebben 

gegeven”. Ongetwijfeld is de kwalificatie “poging doodslag” ernstig. Het feit op zich is echter geen 

voldoende aanwijzing van een toekomstige (lees: actuele) gevaarlijkheid. Dit kan wel blijken uit de 

concrete omstandigheden/feiten op grond waarvan de kwalificatie werd weerhouden. De wijze waarop 

de feiten worden gepleegd en de begeleidende omstandigheden kunnen soms wijzen op het bestaan 

van een persoonlijkheidsstoornis en/of sociale gevaarlijkheid. Anderzijds kunnen soms zeer ernstig 

feiten (zelfs moord) gepleegd worden door mensen die eigenlijk geen toekomstig gevaar voor de 

maatschappij betekenen (bijvoorbeeld omdat de feiten gepleegd zijn in een zeer 

specifieke/uitzonderlijke context). Daarom juist wordt uitdrukkelijk gevraagd dat hieromtrent een 

afweging te maken in de motivering. Uit niets blijkt dat in de bestreden uitspraak enige evaluatie 

gemaakt werd omtrent de omstandigheden die aan de feiten ten grond slag lagen. De loutere 

veroordeling tot poging doodslag betekent nog niet dat verzoeker een actueel gevaar voor de 

maatschappelijke gevaarlijkheid uitmaakt. Dit verklaart mogelijks waarom de rechtbank verzachtende 

omstandigheden heeft aangenomen (minimumstraf voor poging doodslag bedraagt anders 3 jaar, zie 

artikel 393 Sw, samengelezen met artikel 52 en 80 Sw.). Dit verklaart ook waarom de rechtbank de straf 

heeft opgelegd integraal met uitstel. Daarenboven houdt de bestreden beslissing nergens rekening met 

de indicaties die erop wijzen dat betrokkene zich sindsdien weldegelijk heeft herpakt (gehuwd op 9 

februari 2010, tewerkgesteld, geen nieuwe correctionele veroordelingen of vervolgingen, instaan voor 

opvoeding minderjarig schoolgaand dochtertje, ...).” 
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Derde onderdeel: schending van het aangevoerde middel doordat in de bestreden beslissing niet blijkt 

dat een afweging werd gemaakt tussen de belangen van de maatschappij en de (privé —en familiale) 

belangen van verzoeker. De Raad van State aanvaardt dat het behoud van het gezinsleven valt onder 

het toepassingsgebied van artikel 8 EVRM (zie ondermeer R.v.St. 18 februari 1998, nr. 71.921; R.v.St. 

26juni 1987, nr. 28.239). Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft reeds benadrukt 

dat de verwijdering van een vreemdeling, partner van een eigen onderdaan, onverenigbaar is met artikel 

8 EVRM (EHRM 9 april 1996, Adegbie t./ Oostenrijk; EHRM 26 maart 1992, Beljoudi t.! Frankrijk). 

Weliswaar laat artikel 8.2 EVRM toe om uitzonderingen te maken op de bescherming van het privé-

leven wanneer dit nodig is voor de maatschappelijke orde, doch er wordt wel steeds verwacht dat de 

overheid daarbij een afweging maakt tussen de belangen van het individu (behoud gezin met Belgische 

echtgenote, Belgische dochter, behoud van werk en sociaal contact, ...) en de terugwijzing. In casu is er 

geen dergelijke afweging gemaakt, zodat niet kan nagegaan worden of het proportionaliteitsbeginsel 

werd geëerbiedigd (artikel 8 EVRM en de motiveringsplicht). Verwerende partij was nochtans op de 

hoogte van deze gegevens, o.a. naar aanleiding van de aanvraag verblijfsmachtiging in toepassing van 

artikel 9bis Vw. ingediend op 25 augustus 2009 (stuk 12), de schorsingsprocedure tegen de beslissing 

van 23 maart 2010 met voorgelegde stukken, de schorsingsprocedure tegen de beslissing van 8 maart 

2010, de nietigheidsprocedure, maar ook inschrijving bevolkingsregister, geboorteakte dochtertje, ... ed. 

Welnu, bij elke beslissing waarbij geraakt wordt aan het gezinsleven, moet rekening houden met het 

recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven (RvS nr. 79.839, 21 april 1999, T. Vreemd. 1998, 

336; RvS nr. 70.427, 18 december 1997, RRD 1998, 122; RvS nr. 61.972, 25 september 1996, T. 

Vreemd. 1997, 31). Doordat nergens in de beslissing uit blijkt dat er weldegelijk rekening wordt 

gehouden met de familiale en professionele elementen, miskent de bestreden akte haar 

motiveringsplicht(vlg. RvS nr. 86.189, 23maart2000, APM 2000, 71). De bestreden beslissing meldt 

enkel: “Het feit dat betrokkene gehuwd is met een Belgisch onderdaan en ouder is van een Belgisch 

kind primeert niet op het belang van de Belgische staat”. Deze overweging is ongetwijfeld correct. Het 

feit dat verzoeker gehuwd is met een Belgisch onderdaad en ouder is van een Belgisch kind, sluit 

inderdaad de mogelijkheid niet uit om hem te verwijderen van het grondgebied. Uit de loutere 

vaststelling van het principe blijkt nog niet dat er in concreto een afweging van de belangen werd 

gemaakt. Probleem is niet zozeer dat verzoeker gehuwd is en een Belgisch kind heeft, maar vooral dat 

hij bij een verwijdering van het grondgebied onherroepelijk gescheiden wordt van zijn echtgenote en 

minderjarig kind. Tevens verliest verzoeker hierdoor zijn tewerkstelling, woning, zakelijke contacten en 

vriendenkring. Hieromtrent werd zelfs niet vermeld, laat staan afgewogen.” 

 

2.2. In de nota met opmerkingen stelt de verwerende partij dat bij een lezing van verzoekers inleidend 

verzoekschrift blijkt dat deze daarin niet enkel inhoudelijk kritiek levert, maar dat hij er ook in slaagt de 

motieven vervat in de bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de 

motieven vervat in de bestreden beslissing. Aldus is de verwerende partij van oordeel dat verzoeker het 

vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek nopens de formele motiveringsplicht. De verwerende 

partij besluit dan ook enkel te repliceren in zoverre verzoeker de schending van de materiële 

motiveringsplicht aanvoert. Zij verwijst vooreerst naar de vaste rechtspraak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen ter zake. Zij is van oordeel dat de motieven van de bestreden beslissing 

volstaan opdat zou komen vast te staan dat de gemachtigde van de minister geenszins op kennelijk 

onredelijke wijze tot zijn besluit is gekomen. De verwerende partij wijst erop dat verzoeker bij vonnis van 

8 januari 2008 door de correctionele rechtbank van Brugge is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 

niet minder dan drie jaren ! wegens poging tot doodslag en opzettelijke slagen en verwondingen. De 

verwerende partij is van oordeel dat het feit dat verzoeker ondertussen gehuwd en vader is geworden 

geen afbreuk kan doen aan de vaststelling van de gemachtigde van de minister dat het verblijf van 

verzoeker ongewenst is door het persoonlijk gedrag van verzoeker omwille van redenen van openbare 

orde of nationale veiligheid. De verwerende partij wijst erop dat verzoeker ook nog werd veroordeeld 

wegens verkeersovertredingen, met name bij vonnis van de correctionele rechtbank te Brugge op 15 

februari 2006 en bij vonnis van de politierechtbank te Brugge op 1 oktober 2008. Tevens wijst de 

verwerende partij erop dat de veroordeling tamelijk recent is en dat de feiten zwaar genoeg zijn om aan 

verzoeker het verblijfsrecht te weigeren. Ten overvloede wijst de verwerende partij op de bepaling van 

artikel 43 van de Vreemdelingenwet en stelt ze dat uit artikel 43 van de Vreemdelingenwet volgt dat het 

loutere feit van een strafrechtelijke veroordeling niet automatisch aanleiding mag geven tot een 

weigering van de vestiging, maar dat integendeel de gemachtigde van de Minister van Migratie en 

Asielbeleid bij het nemen van een zodanige beslissing, elk geval afzonderlijk moet onderzoeken op 

grond van het persoonlijk gedrag van de betrokken vreemdeling en de beslissing evenredig moet zijn, 

terwijl er een actuele werkelijke en voldoende ernstige dreiging moet zijn. Volgens de verwerende partij 

vloeit daaruit voort dat vestiging kan geweigerd worden ten aanzien van de vreemdeling waarvan het 

persoonlijk gedrag is afgeleid uit een strafrechtelijke veroordeling die door de vreemdeling werd 
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opgelopen, weliswaar rekening houdend met de aard van het misdrijf en de maatschappelijke gevolgen 

ervan, alsook met de actuele dreiging. De verwerende partij is van mening dat de gemachtigde van de 

Minster van Migratie en Asielbeleid bij het nemen van de bestreden beslissing het persoonlijk gedrag 

van verzoeker heeft onderzocht op grond van diens gedragingen en het gevaar dat zodanige 

gedragingen voor de maatschappij vertegenwoordigen, met inachtname de specifieke omstandigheden 

zoals ze blijken uit het dossier (waaronder de familiale gegevens). Volgens de verwerende partij heeft 

de gemachtigde van de Minister zijn oordeel geveld op grond van het persoonlijk gedrag van verzoeker 

en dus niet automatisch op grond van gepleegde misdrijven en heeft dus op een wettige wijze besloten 

om te weigeren. Wat de schending van artikel 8 van het EVRM betreft, stelt de verwerende partij dat 

artikel 8, tweede lid van het EVRM een inmenging van het openbaar gezag toestaat wanneer deze 

nodig is ter vrijwaring van de nationale veiligheid en de openbare orde. De verwerende partij meent dan 

ook dat artikel 8 van het EVRM een rechtmatige toepassing van de Vreemdelingenwet niet in de weg 

staat en dat in casu het verblijf van verzoeker is geweigerd om reden van openbare orde of nationale 

veiligheid. 

 

2.3. Artikel 43 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

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

worden om redenen van openbare orde, van openbare 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 de betrokkene. Strafrechtelijke veroordelingen vormen als zodanig geen reden voor deze 

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

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

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

aangevoerd (….).” 

 

Dit artikel vormt de omzetting van artikel 27.2 van richtlijn 2004/38/EG 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, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 

64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 

90/365/EEG en 93/96/EEG (Burgerschapsrichtlijn). 

 

Artikel 40ter van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de bepalingen van hoofdstuk I van titel II die van 

toepassing zijn op de familieleden van de burger van de Unie die hem begeleiden of zich bij hem 

voegen, van toepassing zijn op de familieleden van een Belg die hem begeleiden of zich bij hem 

voegen. Dit geldt ondermeer voor bovenvermeld artikel 43 van de Vreemdelingenwet In zijn arrest van 

27 oktober 1977 (zaak Bouchereau, 30/77) heeft het Hof van Justitie van de Europese 

Gemeenschappen (Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen - Verzameling van de 

jurisprudentie van het Hof - 1977 - blz. 2013) met betrekking tot de interpretatie van artikel 3 van de 

E.G.-richtlijn nr. 64/221, die opgegaan is in de bovenvermelde burgerschapsrichtlijn, het volgende 

overwogen: 

 

"28. (…)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 moeten 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 ten 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 (…)” 

 

Voorgaande werd in latere arresten van het Hof van Justitie bevestigd (met name arrest van 19 januari 

1999, Calfa, C-348/96, punt 24; arrest van 31 januari 2006, Commissie/Spanje, punt 44, , arrest van 27 

april 2006, Commissie/Duitsland, C-441/02, , punt 33, en arrest van 7 juni 2007, Commissie/Nederland, 

C-50/06, punt 41, arrest van 10 juli 2008, Jipa, nr. C-33/07, punt 23). 
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Van belang is derhalve of de vreemdeling op het moment van de beslissing met name op 

16 november 2010 nog steeds een actuele, werkelijke en ernstige bedreiging voor de openbare orde 

opleverde in de zin van de bovenvermelde rechtspraak van het Hof. In de bestreden beslissing worden 

de twee strafrechtelijke en drie politionele veroordelingen opgesomd, en wordt gesteld dat verzoeker 

kan geacht worden de openbare rust, openbare veiligheid of veiligheid van het land te kunnen schaden. 

Bovendien wordt verwezen naar een arrest van de raad. 

 

Daargelaten de vraag of in de bestreden beslissing via het opsommen van de strafrechtelijke 

veroordelingen van 2008 waarbij verzoeker een gevangenisstraf van twee jaar met uitstel, behalve voor 

wat de voorlopige hechtenis betreft ( en dus niet zoals de verwerende partij in haar nota voorhoudt van 

niet minder dan drie jaren) heeft gekregen, naar een strafrechterlijke veroordeling van 2006 waarbij 

verzoeker veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 3 maanden met uitstel van 3 jaar en naar drie 

veroordelingen van 2008 en 2010 wegens verkeersovertredingen voldoende overwogen wordt dat de 

verzoeker geacht kan worden de openbare rust, de openbare veiligheid of de veiligheid van het land te 

kunnen schaden, stelt de Raad vast dat de gemachtigde van de staatssecretaris nagelaten heeft te 

motiveren of uit de omstandigheden die tot deze veroordelingen hebben geleid, het bestaan van een 

persoonlijk gedrag blijkt dat een actuele bedreiging voor de openbare orde vormt. Blijkens het 

administratief dossier werd dit ook niet nagegaan. Noch uit de bestreden beslissing noch uit het 

administratief dossier blijkt met andere woorden of er een serieuze kans op herhaling van de gepleegde 

misdrijven aanwezig werd geacht. Er werd evenmin nagegaan of er zich na de laatste veroordeling in 

2008 feiten en omstandigheden hebben voorgedaan die erop wijzen dat het persoonlijke gedrag van 

verzoeker na het plegen van de misdrijven en de beëindiging van zijn detentie zich niet in positieve zin 

heeft gewijzigd. Noch uit het administratief dossier noch uit de bestreden beslissing blijkt waarom de 

verwerende partij van oordeel is dat verzoeker, op basis van de voormelde strafrechtelijke 

veroordelingen nog een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel 

belang van de samenleving vormt. Terecht stelt de verzoeker dat de bestreden beslissing nergens 

motiveert waarom de correctionele veroordelingen wijzen op een actueel gevaar.  

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen, is de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, zonder 

voorwerp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 16 

november 2010 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien maart tweeduizend en elf door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. MILOJKOWIC 

 


