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 nr. 62 188 van 26 mei 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 Bulgaarse nationaliteit te zijn, op 30 maart 2011 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van het besluit tot terugwijzing, getroffen door de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid op 31 januari 2011.  

 

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 27 april 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 mei 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat B. VANMARCKE 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. Bij arrest van 18 mei 2010 van het hof van beroep van Gent werd verzoeker veroordeeld tot een 

effectieve gevangenisstraf van 4 jaar met onmiddellijke aanhouding wegens mensenhandel en 

inbreuken op de wetgeving inzake prostitutie. 

 

1.2.Op 31 januari 2011 trof de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid een besluit tot terugwijzing 

van verzoeker. Dit besluit werd aan verzoeker betekend op 4 maart 2011.  

 

Dit vormt de bestreden akte, gemotiveerd als volgt: 

 

“De Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, 
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Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzonderheid op de artikelen 20 en 43, 2", gewijzigd bij 

de wet van 15 september 2006; 

 

Overwegende dat de hierna nader bepaalde vreemdeling onderdaan is van Bulgarije; 

 

Overwegende dat betrokkene een onderdaan is van de Europese Unie; 

 

Overwegende dat hij zich tussen 1 september 2004 en 13 januari 2005 schuldig heeft gemaakt aan ten 

einde een anders driften te voldoen, een meerderjarige persoon, zelfs met haar toestemming, aange-

worven, meegenomen, weggebracht of bij zich gehouden te hebben met het oog op het plegen van 

ontucht of prostitutie (4 personen); aan exploitatie van een anders ontucht of prostitutie (4 personen), 

feiten waarvoor hij op 11 mei 2005 werd veroordeeld tot een definitief geworden gevangenisstraf van 1 

jaar met uitstel van 5 jaar behalve de reeds ondergane voorhechtenis; 

 

Overwegende dat hij zich tussen 19 september 2007 en 17 januari 2008 schuldig heeft gemaakt, als 

dader of mededader, aan mensenhandel door de werving, het vervoer, de overbrenging, de huisvesting, 

de opvang van een persoon, de wisseling of de overdracht van de controle over haar met het oog op het 

plegen van ontucht of prostitutie, daarbij misbruik makend van de bijzonder kwetsbare positie waarin de 

persoon verkeerde ten gevolge van een onwettige of precaire administratieve toestand of ten gevolge 

van zwangerschap, ziekte dan wel een lichamelijk of een geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, zodanig 

dat de persoon in feite geen andere echte en aanvaardbare keuze had dan zich te laten misbruiken, met 

direct of indirect gebruik van listige kunstgrepen, geweld of bedreiging of enig andere vorm van dwang; 

aan exploitatie van een anders ontucht of prostitutie, met direct of indirect gebruik van listige 

kunstgrepen, geweld of bedreiging of enig andere vorm van dwang of daarbij misbruik makend van de 

bijzonder kwetsbare positie waarin de persoon verkeerde ten gevolge van een onwettige of precaire 

administratieve toestand of ten gevolge van zwangerschap, ziekte dan wel een lichamelijk of een 

geestelijk gebrek of onvolwaardigheid; aan ten einde eens anders driften te voldoen, een meerderjarige 

persoon, zelfs met haar toestemming, aangeworven, meegenomen, weggebracht of bij zich gehouden 

te hebben met het oog op het plegen van ontucht of prostitutie, met direct of indirect gebruik van listige 

kunstgrepen, geweld of bedreiging of enig andere vorm van dwang of daarbij misbruik makend van de 

bijzonder kwetsbare positie waarin de persoon verkeerde ten gevolge van een onwettige of precaire 

administratieve toestand of ten gevolge van zwangerschap, ziekte dan wel een lichamelijk ot een 

geestelijk gebrek of onvolwaardigheid; aan wederrechtelijke vrijheidberoving, in staat van wettelijke 

herhaling, feiten waarvoor hij op 18 mei 2010 werd veroordeeld tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 4 jaar met onmiddellijke aanhouding; 

 

Overwegende dat uit de voorgaande feiten blijkt dat hij, door zijn persoonlijk gedrag, de openbare orde 

heeft geschaad; 

 

Overwegende dat hij dienvolgens zijn persoonlijk gedrag een ernstige aanslag heeft gepleegd op de 

openbare orde en dat zijn aanwezigheid in het land een ernstige, reële en actuele bedreiging vormt die 

een fundamenteel belang van de Belgische maatschappij aantast; 

 

Overwegende dat het winstgevende karakter van het misdadige gedrag van betrokkene en de 

afwezigheid van respect voor andermans fysieke en psychische integriteit een ernstig en reëel risico 

aantonen van een nieuwe schending van de openbare orde; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1.- (Y.S.), geboren te (…) op (…), wordt teruggewezen. 

 

Hij wordt gelast het grondgebied van het Rijk te verlaten, met verbod er gedurende tien jaar terug te 

keren op straffe van het bepaalde bij artikel 76 var, de wet van 15 december 1980, behoudens 

bijzondere toelating van de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid. 

 

Artikel 2.- Dit besluit beïnvloedt op generlei wijze een eventuele beslissing inzake de voorlopige 

invrijheidstelling. 

 

Brussel, 31 januari 2011” 
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2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel werpt verzoeker de schending op van artikel 43, 2° van de wet van 15 december 

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

vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). 

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“De bestreden beslissing schendt artikel 43, 2° van de Wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, hetwelk 

zeer duidelijk hetvolgende stelt: (…) 

In casu wordt louter naar de strafrechterlijke veroordeling gewezen. In casu wordt geen motivering 

gegeven specifiek samenhangend met de individuele situatie van verzoeker. In casu wordt niet 

aangetoond waarom verzoeker een voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van 

de samenleving vormt. Aldus schendt de bestreden beslissing artikel 43, 2° van de Wet van 15 

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

van vreemdelingen. 

Het middel is gegrond.” 

    

2.2. Verwerende partij repliceert als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“(…) De verwerende partij laat vooreerst gelden dat de thans bestreden beslissing het Ministerieel 

Besluit tot terugwijzing dd. 17.08.2010 betreft. Deze beslissing werd genomen in toepassing van art. 20 

van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980. De verwerende partij laat gelden dat artikel 20 van 

de Vreemdelingenwet van 15 december 1980 - artikel op basis waarvan de in casu bestreden beslissing 

werd genomen - als volgt luidt: 

"Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag en in artikel 21 kan 

de Minister de vreemdeling, die niet in het Rijk gevestigd is, terugwijzen wanneer hij de openbare orde 

of de veiligheid van het land heeft geschaad of de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden zoals die door 

de wet zijn vastgesteld niet heeft nageleefd. In de gevallen waarbij krachtens een internationaal verdrag 

een dergelijke maatregel slechts mag genomen worden nadat de vreemdelinggehoord werd, mag de 

terugwijzing slechts bevolen worden na advies van de Commissie van Advies voor Vreemdelingen. De 

Koning bepaalt de overige gevallen waarin de terugwijzing slechts bevolen mag worden na advies van 

de Commissie van Advies voor Vreemdelingen bij een in de Ministerraad overlegd besluit. 

Onverminderd artikel 21, §§ 1 en 2, kan de in het Rijk gevestigde vreemdeling of de vreemdeling die de 

status van langdurig ingezetene geniet, wanneer hij de openbare orde of de veiligheid van het land 

ernstig heeft geschaad, door de Koning uitgezet worden na advies van de Commissie van advies voor 

vreemdelingen. Indien de maatregel gegrond is op de politieke activiteit van deze vreemdeling, moet 

over het uitzettingsbesluit in de Ministerraad beraadslaagd worden. 

De terugwijzings- en de uitzettingsbesluiten moeten uitsluitend gegrond zijn op het persoonlijk gedrag 

van de vreemdeling. Hem mag geen verwijt gemaakt worden van het gebruik dat hij overeenkomstig de 

wet gemaakt heeft van de vrijheid van meningsuiting of van deze van vreedzame vergadering of van 

vereniging. " 

In de bestreden beslissing wordt zo onder meer vastgesteld dat: (…) 

Er dient dan ook te worden besloten dat de bestreden beslissing ten genoege van recht met draag-

krachtige motieven, die de bestreden beslissing inhoudelijk ondersteunen, is omkleed. 

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

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cfr. 

R.v.St., nr. 101.624 van 7 december 2001).Verzoekers beschouwingen kunnen geen afbreuk doen aan 

de bestreden beslissing, die geheel terecht werd genomen. Verzoekers beschouwingen als zou hij geen 

actueel gevaar vormen voor de openbare orde. is ter zake niet dienend, nu art. 20 van de 

Vreemdelingenwet van 15 december 1980 toelaat dat de Minister de vreemdeling kan terugwijzen « 

wanneer hij de openbare orde of de veiligheid van het land heeft geschaad ». Verzoeker ontkent niet dat 

hij door het Hof van Beroep van Gent werd veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 4 jaar 

met onmiddellijke aanhouding wegens mensenhandel, en inbreuken op de wetgeving inzake prostitutie. 
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Uit die feiten blijkt dat hij, door zijn persoonlijk gedrag, de openbare orde heeft geschaad. Verzoekers 

ongestaafde beschouwingen kunnen niet worden aangenomen.” 

 

2.3. Te dezen dient vastgesteld te worden dat verzoeker een Bulgaarse onderdaan is en derhalve een 

burger van de Unie is. Artikel 43, 2°, 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 hiernavermelde perken: 

(...) 

2. de om redenen van openbare orde of nationale veiligheid genomen maatregelen moeten in overeen-

stemming 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.” 

 

2.4. In de bestreden beslissing wordt, verwijzend naar verzoekers zware strafrechtelijke veroordelingen, 

uitdrukkelijk gesteld dat verzoeker door zijn persoonlijk gedrag de openbare orde heeft geschaad en dat 

zijn aanwezigheid in het land een ernstige, reële en actuele bedreiging vormt die een fundamenteel 

belang van de Belgische maatschappij aantast. Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar het winstgevend 

karakter van het misdadig gedrag van betrokkene en de afwezigheid van respect voor andermans 

fysieke en psychische integriteit, wat ontegensprekelijk aspecten vormen van het persoonlijk gedrag van 

verzoeker. Artikel 43, 2° van de Vreemdelingenwet houdt niet in dat de staatssecretaris geen besluit tot 

terugwijzing zou kunnen treffen ten aanzien van een vreemdeling van wie hij het “persoonlijk gedrag” 

afleidt uit veroordelingen die deze vreemdeling opgelopen heeft. Verzoekers betoog mist feitelijke 

grondslag. 

 

Het enig middel is niet gegrond.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig mei tweeduizend en elf door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. EKKA 

 

 


