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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 7132 van 8 februari 2008
in de zaak RvV X II

In zake: X
                        Gekozen woonplaats:  X

 tegen:

 de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse
Zaken.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, van Roemeense nationaliteit op 29 oktober 2007 heeft
ingediend om de nietigverklaring te vorderen van het ministerieel besluit tot terugwijzing van
16 februari 2007.

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.

Gezien de repliekmemorie.

Gelet op de beschikking van 19 december 2007, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24
januari 2008 om 9 uur 30.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA.

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. VINCK, die loco advocaat R. ROMBAUT verschijnt
voor de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER
verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
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1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

1.1. Op 16 februari 2007 werd ten aanzien van verzoeker een ministerieel besluit van
terugwijzing getroffen dat hem op 26 maart 2007 ter kennis werd gebracht.

1.2. Op 2 april 2007 diende verzoeker een verzoek tot herziening in tegen het in punt 1.1.
vermeld ministerieel besluit.

1.3. Nadat de Dienst Vreemdelingenzaken op 28 augustus 2007 een schrijven opstelde 
nopens de gevolgen voor de verzoeken tot herziening door de recente wetswijzigingen,
schrijven waarvan verzoeker kennis kreeg op 12 oktober 2007, diende deze op 29 oktober
2007 onderhavig beroep tot nietigverklaring in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
tegen het in punt 1.1. vermeld ministerieel besluit.

2. Over de gegrondheid van het beroep.

2.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

« Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Vreemdelingenzaken
Nr.O.V./ 4537382

De Minister van Binnenlandse zaken,

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 26 mei 2005; Overwegende dat de hierna nader bepaalde
vreemdeling onderdaan is van Roemenië; Overwegende dat hij werd gemachtigd tot een
verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk maar niet om zich er te vestigen;
Overwegende dat betrokkene tussen 1 juli 2003 en 14 september 2004, zich schuldig heeft
gemaakt als dader of mededader, aan teneinde een anders driften te voldoen, rechtstreeks of
via een tussenpersoon een minderjarige, zelfs met haar toestemming, aangeworven,
meegenomen, weggebracht of bij zich gehouden te hebben met het oog of het plegen van
ontucht of prostitutie, met de omstandigheid dat het een daad betreft van deelneming aan de
hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging, ongeacht of de schuldige de
hoedanigheid van leidend persoon heeft of niet (3 personen) ; aan, op welke manier ook, de
ontucht of prostitutie van een minderjarige, te hebben geëxploiteerd, met de omstandigheid
dat het een daad betreft van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een
vereniging ongeacht of de schuldige de hoedanigheid van leidend persoon heeft of niet (3
personen); aan teneinde een anders driften te voldoen een meerderjarige, zelfs met haar
toestemming, aangeworven, meegenomen, weggebracht of bij zich te hebben gehouden met
het oog op het plegen van ontucht of prostitutie, met de omstandigheid dat de dader daarbij
direct of indirect gebruik heeft gemaakt van listige kunstgrepen, geweld, bedreiging of enige
andere vorm van dwang, met de omstandigheid dat de dader daarbij misbruik heeft gemaakt
van de bijzonder kwetsbare positie waarin het slachtoffer verkeerde ten gevolge van een
onwettige of precaire administratie toestand of ten gevolge van zwangerschap, ziekte dan wel
een lichamelijk of een geestelijk gebrek of onvolwaardigheid en met de omstandigheid dat de
inbreuk een daad betreft van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een
vereniging ongeacht of de schuldige de hoedanigheid van leidend persoon heeft of niet (2
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personen); aan op welke manier ook een anders ontucht of prostitutie te hebben
geëxploiteerd, met de omstandigheid dat de dader daarbij direct of indirect gebruik heeft
gemaakt van listige kunstgrepen, geweld, bedreiging of enige andere vorm van dwang, met
de omstandigheid dat de dader daarbij misbruik heeft gemaakt van de bijzonder kwetsbare
positie waarin het slachtoffer verkeerde ten gevolge van een onwettige of precaire
administratie toestand of ten gevolge van zwangerschap, ziekte dan wel een lichamelijk of
een geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, en dat de inbreuk een daad betreft van
deelneming aan de hoofd -of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging ongeacht of de
schuldige de hoedanigheid van leidend persoon heeft of niet (2 personen) ; aan op welke
manier ook ertoe te hebben bijgedragen rechtstreeks of via een tussenpersoon, dat een
vreemdeling het Koninkrijk binnenkomt, er via doorreist of er verblijft,en daarbij ten opzichte
van de vreemdeling direct of indirect gebruik heeft gemaakt van listige kunstgrepen, geweld,
bedreigingen of enige vorm van dwang of misbruik heeft gemaakt van de bijzonder kwetsbare
positie waarin de vreemdeling verkeerde ten gevolge van een onwettige of precaire
administratieve toestand of van zijn staat van minderjarigheid of ten gevolge van
zwangerschap, ziekte dan wel een lichamelijk of een geestelijk gebrek of onvolwaardigheid,
met de omstandigheid dat van die activiteit een gewoonte wordt gemaakt en dat het misdrijf
een daad van deelneming is aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging,
ongeacht of de schuldige de hoedanigheid van leidend persoon heeft of niet (5 personen),
feiten waarvoor hij op 18 april 2006 werd veroordeeld tot een definitief geworden
gevangenisstraf van 4 jaar met een uitstel van 5 jaar voor wat 2 jaar  overtreft; Overwegende
dat hij door zijn persoonlijk gedrag een ernstige aanslag heeft gepleegd op de openbare orde;
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; en
overwegende het georganiseerd herhaaldelijk karakter van de feiten; Overwegende de
getoonde minachting van betrokkene voor de fysieke en morele integriteit van zijn
slachtoffers;

BESLUIT:

Artikel 1.- O. S., geboren te Radauti op 26 december 1978, 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 van de wet van 15 december 1980,
behoudens bijzondere machtiging van de Minister van Binnenlandse Zaken.
Artikel 2.- Dit besluit treedt in werking vanaf de datum van invrijheidstelling van betrokkene.
Artikel 3- Dit besluit beïnvloedt op generlei wijze een eventuele beslissing inzake de
voorlopige invrijheidstelling.

Brussel, 16 februari 2007

P. DEWAEL (get.) (…) »

2.2. In een eerste middel werpt verzoeker een schending op van de artikelen 2 en 3 van de
wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van
artikel 62 van de wet van 15/12/1980 en van de materiële motiveringsplicht als algemeen
rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur en werpt hij op dat de bestreden beslissing gekenmerkt
wordt door “afwezigheid van rechtens vereiste feitelijke grondslag”.

2.3. Verzoeker betoogt dat de door het bestuur ingeroepen motieven niet enkel in rechte en in
feiten aanwezig moeten zijn, maar dat deze ook pertinent moeten zijn en de beslissing
moeten kunnen verantwoorden. Verzoeker vervolgt dat men zich in casu ten onrechte alleen
baseert op de strafrechtelijke veroordeling van 18 april 2006, daar waar artikel 43 van de wet
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van 15 december 1980 duidelijk stelt dat het bestaan van een strafrechtelijke veroordeling op
zichzelf geen motivering vormt van de genomen maatregelen. Verzoeker gaat in op zijn
strafrechtelijke veroordeling en benadrukt dat hij zelf nooit in contact gekomen is met
minderjarigen en geenszins slachtoffers heeft gemaakt hetgeen volgens verzoeker ook blijkt
uit het feit dat er zich tijdens het proces geen burgerlijke partijen ten aanzien van hem hebben
gesteld.Volgens verzoeker dient er naar zijn feitelijke situatie gekeken te worden. Verzoeker
specificeert dat hij meer dan tien jaar in België verblijft, dat hij een heel sociaal en
economisch leven in België heeft opgebouwd en dat hiermee rekening gehouden moet
worden. Vervolgens gaat verzoeker dieper in op zijn economische activiteiten in België,
waarbij hij verwijst naar bij zijn verzoekschrift gevoegde stukken. Verzoeker vervolgt dat hij
zijn straf gedeeltelijk heeft uitgezeten en dat hij onder elektronisch toezicht staat tot
september 2007. Verzoeker benadrukt dat hij de boete waartoe hij veroordeeld was, betaald
heeft en dat hij zich laat begeleiden door een justitieassistente. Volgens verzoeker wordt hij
een tweede maal gestraft indien hij thans zou worden uitgewezen uitsluitend op grond van
zijn veroordeling. Verzoeker stelt dat zijn misstap eenmalig was en dat zijn uitwijzing zowel
sociaal als economisch zware gevolgen zou hebben. Verzoeker wijst erop dat hij behoudens
zijn veroordeling in 2006 een blanco strafregister heeft. Verzoeker concludeert dat de
motivering van de bestreden beslissing gebrekkig en onjuist is en dat ze “niet evenredig is
aan het gewicht van de beslissing, zodat deze geenszins afdoende is om de beslissing te
kunnen verantwoorden”.      

2.4. 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 en artikel 62
van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet) heeft tot doel de
bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze 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 (R.v.St., X., nr. 110.071, 6 september 2002; R.v.St., X, nr. 132.710, 21
juni 2004). De Raad stelt vast dat de verzoekende partij de motieven die aan de grondslag
liggen van de bestreden beslissing kent nu zij deze aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt
in een middel, zodat voldaan is aan de formele motiveringsplicht. Het middel dient derhalve
vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht behandeld te worden.

2.5. 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, 7
december 2001).

2.6. Artikel 43 van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende: “De binnenkomst en het verblijf
mogen aan de E.G.-vreemdeling slechts geweigerd worden om redenen van openbare orde,
van openbare veiligheid of van volksgezondheid en zulks binnen de hierna vermelde perken:
(…)2° de maatregelen van openbare orde of van openbare veiligheid moeten uitsluitend
gegrond zijn op het persoonlijk gedrag van de betrokkene en het bestaan van strafrechtelijke
veroordelingen vormt op zichzelf geen motivering van deze maatregelen(….).” 

2.7. In de bestreden beslissing wordt, verwijzend naar verzoekers strafrechtelijke
veroordeling, het georganiseerd en herhaald karakter van de feiten en de getoonde
minachting van verzoeker voor de fysieke en morele integriteit van zijn slachtoffers,
uitdrukkelijk gesteld dat verzoeker door zijn persoonlijk gedrag een ernstige aanslag heeft
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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. Bovenvermeld artikel 43 van de vreemdelingenwet houdt niet in dat de Minister geen
terugwijzingbeslissing zou kunnen treffen ten aanzien van een vreemdeling waarvan hij het
"persoonlijk gedrag" afleidt uit een veroordeling die door de vreemdeling opgelopen werd.

2.8.De verwijzing in de bestreden beslissing naar een veroordeling van 18 april 2006 van
verzoeker door de correctionele rechtbank te Kortrijk tot een gevangenisstraf van 4 jaar met
een uitstel van 5 jaar voor wat 2 jaar overtreft, vindt steun in het administratief dossier. In
tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt getuigt de bestreden beslissing derhalve wel
degelijk van de vereiste feitelijke grondslag. Het is niet kennelijk onredelijk dat de gemachtigde
van de Minister uit verzoekers strafrechtelijke veroordeling van 18 april 2006 afleidt 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. Verzoeker betwist deze
strafrechtelijke veroordeling niet en noch zijn betoog dat hij niet rechtstreeks met
minderjarigen in contact is gekomen, noch het attest dat hij geen afwijkend sexueel gedrag
heeft, noch zijn verklaringen aangaande de strafuitvoering, noch zijn betoog dat hij slechts
één “misstap” begaan heeft, doen afbreuk aan het bestaan van deze strafrechtelijke
veroordeling. Gelet op de aard en ernst van de strafrechtelijke feiten die door verzoeker
werden gepleegd en waarvoor hij veroordeeld werd kan evenmin gesteld worden dat het
kennelijk onredelijk is om verzoekers privé-belangen als ondergeschikt aan de bescherming
van de openbare orde en dus het algemeen belang te beschouwen. Zoals verweerder terecht
opmerkt is een besluit van terugwijzing een door de wetgever (artikelen 20 en 43 van de
vreemdelingenwet) voorziene administratieve maatregel die kan getroffen worden indien de
door de wet gestelde voorwaarden vervuld zijn. Zoals reeds eerder gesteld kan de Minister
een terugwijzingbeslissing treffen ten aanzien van een vreemdeling waarvan hij het
"persoonlijk gedrag" afleidt uit een veroordeling die door de vreemdeling opgelopen werd.

2.9. Uit het bovenvermelde volgt dat het eerste middel niet gegrond is.

2.10. In een tweede middel werpt verzoeker de schending op van “de algemene
rechtsbeginselen en de beginselen van behoorlijk bestuur, redelijkheid en zorgvuldigheid”.

2.11. Verzoeker herhaalt dat hij bij een uitwijzing een tweede maal zou gestraft worden voor
het door hem begane misdrijf. Hij preciseert dat door niet af te wegen of er een evenredigheid
bestaat tussen de motieven van de bestreden beslissing en de door die beslissing
veroorzaakte ontwrichting in de situatie van verzoeker, een inbreuk gepleegd wordt op de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur van redelijkheid en zorgvuldigheid.

2.12. Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe het oordeel van het bestuur over te
doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat
doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief
volkomen ontbreekt (R.v.St., nr. 82.301, 20 september 1999). De zorgvuldigheidsplicht houdt
in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren over alle relevante elementen
om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen (R.v.St., nr. 107.624, 11 juni
2002).

2.13. Verwijzend naar de bespreking van het eerste middel stelt de Raad, in het kader van zijn
opdracht van wettigheidstoetsing, vast dat de overheid in redelijkheid tot de door haar gedane
vaststelling gekomen is en dat deze steunt op de gegevens die zich bevinden in het
administratief dossier.

Het tweede middel is niet gegrond.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht februari tweeduizend en
acht door:

mevr. M. EKKA,  rechter in vreemdelingenzaken,

dhr.    L. JANS, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 L. JANS. M. EKKA.


