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 nr. 72 528 van 23 december 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, thans de staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke 

Integratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Algerijnse nationaliteit te zijn, op 28 oktober 2011 

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

besluit tot terugwijzing van 3 oktober 2011, genomen door de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid. 

 

Gezien titel Ibis, 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 25 november 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 

december 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. VAN NOORBEECK, die verschijnt voor de verzoekende partij 

en van advocaat S. DE VRIEZE, 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. Op 21 februari 2009 werd verzoeker aangetroffen bij een politiecontrole en nam de gemachtigde 

van de minister van Migratie- en asielbeleid de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten. Deze beslissing werd verzoeker op 22 februari 2009 ter kennis gebracht.  

 

1.2. Verzoeker werd op 17 november 2009 door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel veroordeeld 

tot een gevangenisstraf van één jaar met uitstel van vier jaar voor wat de helft betreft wegens diefstal 

met geweld of bedreiging, gepleegd bij nacht en door twee of meer personen, wegens poging tot diefstal 

met geweld of bedreiging, gepleegd bij nacht en door twee of meer personen en wegens onwettige 

binnenkomst of verblijf in het Rijk. 
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1.3. Verzoeker werd op 26 mei 2010 door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel veroordeeld tot 

een gevangenisstraf van vijf jaar wegens twee feiten van poging tot doodslag en wegens diefstal met 

geweld of bedreiging, gepleegd bij nacht en met gebruik of vertoon van wapens of op wapens gelijkende 

voorwerpen of waarbij de schuldige deed geloven dat hij gewapend was. 

 

1.4. De staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nam op 3 oktober 2011 de beslissing tot terug-

wijzing. Deze beslissing, die verzoeker op 13 oktober 2011 ter kennis gebracht werd, is gemotiveerd als 

volgt:  

 

“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 het artikel 20, gewijzigd bij de wet van 

15 september 2006; 

 

Overwegende dat de hierna nader bepaalde vreemdeling beweert onderdaan te zijn van Marokko; 

 

Overwegende dat hij niet werd gemachtigd tot een verblijf in het Rijk; 

 

Overwegende dat hij zich, tussen 20 februari en 14 mei 2009, als dader of mededader, schuldig heeft 

gemaakt aan diefstal, de dief op heterdaad betrapt, geweld of bedreigingen gebruikt hebbende hetzij om 

in het bezit van de weggenomen voorwerpen te kunnen blijven, hetzij om zijn vlucht te verzekeren, met 

de omstandigheden dat de diefstal werd gepleegd bij nacht, door twee of meer personen; aan poging tot 

diefstal door middel van geweld of bedreigingen, met de omstandigheden dat de inbreuk werd gepleegd 

bij nacht, door twee of meer personen en aan onwettige binnenkomst of verblijf in het Rijk, feiten 

waarvoor hij werd veroordeeld op 17 november 2009 tot een definitief geworden gevangenisstraf van 

een jaar met uitstel van vier jaar voor wat de helf[t] betreft[…], met onmiddellijke aanhouding; 

 

Overwegende dat hij zich, tijdens de nacht van 25 op 26 juni 2009, schuldig heeft gemaakt aan poging 

om opzettelijk, met het oogmerk om te doden, te doden ( 2 feiten) en aan diefstal door middel van 

geweld of bedreiging, op heterdaad betrapt, met geweld of bedreigingen hetzij om in het bezit van de 

weggenomen voorwerpen te kunnen blijven, hetzij om zijn vlucht te verzekeren, met de omstandigheden 

dat de diefstal werd gepleegd bij nacht, en dat wapens of op wapens gelijkende voorwerpen werden 

gebruikt of getoond, of de schuldige deed geloven dat hij gewapend was, feiten waarvoor hij werd 

veroordeeld op 26 mei 2010 tot een definitief geworden gevangenisstraf van vijf jaar; 

 

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

heeft geschaad; 

 

Overwegende dat de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel in zijn vonnis van 26 mei 2010 de 

manipulatieve persoonlijkheid van betrokkene, het extreem geweld van de feiten, de getoonde koele 

vastberadenheid bij het plegen ervan evenals zijn onverschilligheid voor andermans lijden heeft 

benadrukt; 

 

Overwegende dat er, bijgevolg, een actueel en reëel gevaar bestaat op een nieuwe inbreuk op de 

openbare orde; 

 

Artikel 1.- De zich noemende [E. M.], […], alias [E. A.], […], alias [M. E.], 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 Staatssecretaris van Migratie- en asielbeleid. 

 

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.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging  
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Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van verweerder om de kosten van het geding ten laste van verzoeker te leggen. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

Verweerder betwist de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de 

bestreden beslissing. Uit hetgeen hierna volgt zal blijken dat de vordering tot schorsing van de 

tenuitvoerlegging en het beroep tot nietigverklaring samen dienen te worden behandeld, aangezien het 

beroep tot nietigverklaring slechts korte debatten vereist. In die omstandigheden is het niet nodig om de 

opgeworpen exceptie te onderzoeken. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van artikel 62 van de wet van 15 december 

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

vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) iuncto de artikelen 1 tot en met 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 

1991), van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het beginsel van de fair play en van het redelijkheids-

beginsel. Hij betoogt tevens dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout. 

 

Hij licht zijn middel als volgt toe: 

 

“Eerste onderdeel 

 

Artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurs-

handelingen bepalen dat elke administratieve beslissing gemotiveerd moet worden met de juridische en 

feitelijke overwegingen die aan de basis ervan liggen. Deze motivering moet afdoende zijn. 

 

Artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve beslissingen met redenen worden 

omkleed. 

 

De motiveringsplicht strekt er dus toe dat de administratieve beslissing duidelijk bepaalt welke concrete 

overwegingen aan de basis van de beslissing liggen. De motivering moet toestaan aan de betrokkenen 

om kennis te nemen van de overwegingen zodat zij de draagwijdte hiervan kunnen begrijpen. De 

motivering kan geen standaardformulering zijn. 

 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot 

doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat 

is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem 

verschaft. 

 

De ingeroepen motieven dienen daarenboven correct te zijn en van die aard dat zij de genomen 

beslissing kunnen dragen. Zulks is in casu niet het geval. 

 

Het is juist in zaken als deze dat de motivering van groot belang. Daarbij komt nog het feit dat de 

gevolgen van een dergelijke beslissing een enorme impact hebben op het leven van de betrokkene. 

 

De motivering moet in rechte en in feite evenredig zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

In casu weegt het belang in hoofde van de Belgische Staat bij de uitvoering van het Ministerieel Besluit 

van terugwijzing niet op tegen het nadeel dat aan de verzoeker wordt berokkend. 

 

Bovendien vertrekt de motivatie zoals weergegeven in het Ministerieel Besluit van 3 oktober 2011, ter 

kennis gebracht op 13 oktober 2011 aan verzoeker louter vanuit de veronderstelling dat  verzoeker gelet 

op zijn strafrechtelijke veroordeling een voortdurend gevaar zou blijven uitmaken en zulks niet enkel 

voor de Belgische openbare orde en veiligheid, doch tevens ook voor de openbare orde van iedere 

opgesomde Schengenlidstaat. 

 

Waaruit dit gevaar voor de openbare orde in concreto bestaat in hoofde van verzoeker wordt op geen 

enkele wijze gemotiveerd. 
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Daarenboven zou zulks neerkomen op een dubbele bestraffing, zij het op administratief vlak, wat 

uiteraard niet kan. 

 

Uit geen enkel objectief stuk blijkt het huidige gevaar van verzoeker voor de openbare orde. 

 

De bestreden beslissing berust derhalve op foute motieven. 

 

Ook de materiële motiveringsplicht is dus geschonden. 

 

Tweede onderdeel 

 

De Staatssecretaris voor Asiel- en Migratiebeleid moet zoals elke administratieve overheid het zorg-

vuldigheidsbeginsel in acht nemen. Hij moet een volledig en ernstig onderzoek voeren voordat hij 

iemand op zo’n korte termijn het land uitzet. Hij moet met andere woorden handelen zoals een normaal 

voorzichtige en vooruitziende overheidsinstantie 

 

De Staatssecretaris heeft hierin gefaald – of heeft minstens een manifeste beoordelingsfout gemaakt – 

aangezien hij zijn beslissing heeft genomen zonder enig onderzoek en zonder acht te slaan op het feit 

dat verzoeker houder is van een Algerijns paspoort. 

 

Een en ander zou impliceren dat verzoeker zich op eigen kracht en met eigen middelen naar Algerije 

zou dienen te begeven. Daarbij is het nog maar ten zeerste de vraag of verzoeker de grens kan 

oversteken zonder [het] nodige visum. 

 

De beslissing is op zijn minst kennelijk onredelijk te noemen, gelet op de enorme impact die de 

beslissing heeft op het leven van verzoeker en staat allerminst in proportie.” 

 

4.2. Verweerder repliceert als volgt: 

 

“Betreffende de vermeende schending van de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29.7.1991, artikelen 

die de formele motiveringsplicht betreffen, laat de verwerende partij gelden dat bij lezing van verzoekers 

inleidend verzoekschrift blijkt dat deze daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar dat hij er ook in 

slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis 

te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

 

De verwerende partij is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoeker 

het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, 

z.p.). 

 

Verder laat de verwerende partij gelden dat: 

- verzoeker tevens een schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, 

- het tegelijk aanvoeren van een schending van de formele én de materiële motiveringsplicht niet 

mogelijk is, nu het eventuele gebrek aan deugdelijke formele motivering het de betrokkene onmogelijk 

maakt uit te maken of de materiële motiveringsplicht geschonden is (R.v.St. nr. 93.123 dd. 20.12.2001), 

- wanneer verzoeker in staat zou zijn een schending van de materiële motiveringsverplichting aan te 

voeren, dit betekent dat deze van een eventuele schending van de formele motiveringsplicht geen 

gevolgen heeft ondervonden. 

 

De verwerende partij zal dan ook nog slechts repliceren in zoverre verzoeker de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert. 

 

[…] 

 

In antwoord op verzoekers concrete kritiek die de inhoud van de motivering betreft, met name dat in de 

bestreden beslissing niet / onvoldoende gemotiveerd wordt waarin het gevaar voor de openbare orde 

ligt en dat er geen evenwicht is tussen het doel van de bestreden beslissing en het nadeel dat aan 

verzoeker wordt berokkend, laat de verwerende partij gelden dat verzoekers kritiek niet kan worden 

aangenomen. 
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De verwerende partij merkt op dat de Staatssecretaris van Migratie- en Asielbeleid geheel terecht, en 

binnen de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat verzoeker dient te worden terugge-

wezen. 

 

De Staatssecretaris van Migratie- en Asielbeleid handelde daarbij na grondig onderzoek van de elemen-

ten die verzoekers concrete situatie daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake toepasselijke 

rechtsregels. 

 

Terwijl de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid ook afdoende gemotiveerd heeft 

waarom verzoeker geacht wordt de openbare orde te schaden. Verzoeker werd immers veroordeeld 

voor herhaalde diefstal met geweld of bedreiging, bij nacht, met gebruik of vertoon van wapens, een 

dubbele poging moord, illegaal verblijf en gewone diefstal. In het Ministerieel Besluit wordt verwezen 

naar het geheel aan strafbare feiten en veroordelingen die verzoeker op zijn palmares heeft. 

 

Deze vaststelling vindt steun in het administratief dossier. 

 

De Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid beschikt dienaangaande ten andere over een 

discretionaire beoordelingsbevoegdheid. 

 

Daarbij dient opgemerkt te worden dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd is zijn 

beoordeling 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). 

 

Verzoeker kan niet dienstig verwijzen naar het feit dat hij recent geen nieuwe feiten zou hebben 

gepleegd. Sinds de laatst gepleegde feiten is verzoeker immers opgesloten. De ernst van de eerder 

gepleegde feiten en de verschillende vaststellingen, die binnen een kort tijdsbestek werden gedaan, 

duiden afdoende aan dat verzoeker een risico vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid. 

 

Verzoeker, met de loutere stelling dat de feiten dateren van enkele jaren terug en dat hij reeds werd 

gestraft voor de bewuste feiten, kan met dergelijke vage en summiere beschouwingen geenszins 

overtuigen dat de beoordeling dat hij een actueel gevaar vormt voor de openbare orde kennelijk 

onredelijk zou zijn, wel integendeel. 

 

Verzoekers ongestaafde beschouwingen kunnen niet worden aangenomen. Het is al te gemakkelijk om 

zich ertoe te beperken te stellen dat de feiten dateren van enkele jaren terug. 

 

Terwijl artikel 20 van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980 zelfs niet vereist dat het actueel 

karakter van het gevaar voor de openbare orde wordt aangetoond. Het volstaat dat de vreemdeling “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”. 

 

Bovendien merkt de verwerende partij nog op dat uit de motieven van de bestreden beslissing duidelijk 

blijkt dat bij het nemen van de bestreden beslissing rekening werd gehouden met de concrete 

elementen van verzoekers dossier. 

 

Dienaangaande dient tevens te worden opgemerkt dat de federale Staatssecretaris van Migratie- en 

Asielbeleid uiteraard niet gehouden is om de motieven van zijn motieven te vermelden: ‘De 

motiveringsplicht houdt niet in dat de beslissende overheid voor elke overweging in haar beslissing het 

‘waarom’ ervan dient te vermelden’ (R.v.St., nr. 165.918 dd. 13.12.2006). 

 

Verzoeker toont op geen enkele concrete wijze aan als zou deze vaststelling van de federale Staats-

secretaris voor Migratie- en Asielbeleid onjuist zijn. 

 

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. 
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Op basis van bovenvermelde gegevens is het niet kennelijk onredelijk om te besluiten dat verzoeker 

geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. Er is geenszins sprake van een manifeste 

beoordelingsfout. 

 

Terwijl er ook geen sprake kan zijn van een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Verzoeker kan niet ernstig voorhouden dat het relevant was om, vooraleer het nemen van de beslissing, 

te onderzoeken of verzoeker tevens houder is van een Algerijns paspoort, zeker nu verzoeker in het 

verleden steeds heeft voorgehouden dat hij in zijn land van herkomst nooit in het bezit werd gesteld van 

enig identiteitsdocument (zie interview 09.06.2010). De genomen beslissing steunt bovendien niet op 

het feit dat verzoeker de Marokkaanse identiteit heeft i.p.v. de Algerijnse, maar vindt haar grondslag in 

het illegaal verblijf van verzoeker en het gevaar dat hij betekent voor de openbare orde van het land. 

 

De Staatssecretaris van Migratie- en Asielbeleid handelde na grondig onderzoek van de elementen die 

verzoekers concrete situatie daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake toepasselijke 

rechtsregels, het zorgvuldigheidsbeginsel incluis. 

 

De in casu bestreden beslissing werd rechtmatig genomen, zonder miskenning van de zorgvuldigheids-

verplichting waarvan verzoeker de schending aanvoert.” 

 

4.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en in de 

artikelen 1 tot en met 3 van de wet van 29 juli 1991 heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een 

beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid 

deze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen 

waarover hij beschikt. Het begrip “afdoende”, zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, 

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk de determinerende 

motieven aangeeft op grond waarvan deze is genomen. In de bestreden beslissing wordt immers, met 

verwijzing naar artikel 20 van de Vreemdelingenwet, gewezen op de verschillende strafbare feiten die 

verzoeker heeft gepleegd – waarvoor hij op 17 november 2009 en op 26 mei 2010 veroordeeld werd tot 

respectievelijk een definitief geworden gevangenisstraf van een jaar met uitstel van vier jaar voor wat de 

helft betreft met onmiddellijke aanhouding en een definitief geworden gevangenisstraf van vijf jaar – en 

wordt gesteld dat uit deze feiten blijkt dat verzoeker door zijn persoonlijke gedrag de openbare orde 

heeft geschaad. Er wordt tevens geduid dat, gelet op de manipulatieve persoonlijkheid van verzoeker, 

het door hem gepleegde extreem geweld, zijn koele vastberadenheid bij het plegen van inbreuken op de 

strafwet en zijn onverschilligheid voor andermans lijden, er een ernstig en actueel risico bestaat op een 

nieuwe schending van de openbare orde. Deze motivering van de bestreden beslissing is pertinent en 

draagkrachtig. In tegenstelling tot wat verzoeker lijkt te veronderstellen heeft de formele motiverings-

plicht daarnaast niet tot gevolg dat uit een beslissing een belangenafweging of een evenredigheids-

toetsing dient te blijken. De formele motiveringsplicht voorziet slechts dat de motivering dient aangepast 

te zijn aan het belang van de beslissing en aan deze vereiste is in casu voldaan. De Raad besluit 

derhalve dat verzoeker niet duidelijk maakt op welk punt de in de bestreden beslissing opgenomen 

motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door hem 

bestreden beslissing is gebaseerd, derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de 

formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103).  

 

Een schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van de artikelen 1 tot en met 3 van de wet 

van 29 juli 1991 kan niet worden vastgesteld. 

 

4.3.2. In de mate dat verzoeker betoogt dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout en dat de 

bestreden beslissing berust op foutieve motieven, voert hij een schending aan van de materiële 

motiveringsplicht die in voorliggende zaak dient onderzocht te worden in het kader van de toepassing 

van artikel 20 van de Vreemdelingenwet. Deze bepaling luidt als volgt:  

 

“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 vreemdeling gehoord werd, mag de 

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

 

Het staat niet ter discussie dat verzoeker, die niet is toegelaten of gemachtigd tot een verblijf in het Rijk, 

op 17 november 2009 door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel werd veroordeeld tot een 

definitief geworden gevangenisstraf van een jaar met uitstel van vier jaar voor wat de helft betreft met 

onmiddellijke aanhouding wegens diefstal met geweld of bedreigingen, gepleegd bij nacht en door twee 

of meer personen, wegens poging tot diefstal met geweld of bedreigingen, gepleegd bij nacht en door 

twee of meer personen en wegens onwettige binnenkomst of verblijf in het Rijk en dat hij op 26 mei 

2010 door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel werd veroordeeld tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van vijf jaar wegens twee feiten van poging tot doodslag en wegens diefstal met geweld 

of bedreiging, gepleegd bij nacht en met gebruik of vertoon van wapens of op wapens gelijkende 

voorwerpen of waarbij hij deed geloven dat hij gewapend was. Het is voorts niet kennelijk onredelijk of 

onwettig om, gelet op de aard en zwaarwichtigheid van de door verzoeker gepleegde inbreuken, te 

oordelen dat uit het gedrag van verzoeker blijkt dat hij een gevaar vormt voor de openbare orde. 

Verweerder kon derhalve toepassing maken van de in artikel 20 van de Vreemdelingenwet voorziene 

mogelijkheid om ten aanzien van verzoeker een terugwijzingsbesluit te nemen. 

 

Verzoeker geeft aan dat in de bestreden beslissing niet in concreto wordt aangegeven waarom hij een 

“voortdurend” gevaar voor de openbare orde zou uitmaken. Er moet in dit verband allereerst benadrukt 

worden dat deze bijkomende vereiste niet gesteld wordt in artikel 20 van de Vreemdelingenwet. Daar 

verzoeker een niet gevestigde vreemdeling is, volstaat de vaststelling dat hij door zijn persoonlijk gedrag 

de openbare orde of de veiligheid van het land heeft geschaad om een beslissing tot terugwijzing te 

kunnen nemen. Daarnaast moet nog gesteld worden dat verweerder wel degelijk heeft nagegaan of 

verzoeker door zijn gedrag een actueel gevaar voor de openbare orde vormt en dit ook duidelijk blijkt uit 

de motivering van de bestreden beslissing. Er wordt immers, zoals reeds gesteld, – verwijzend naar de 

vaststellingen in het vonnis van 26 mei 2010 – aangegeven dat verzoeker een “actueel en reëel” gevaar 

voor de openbare orde vormt, gelet op zijn manipulatieve persoonlijkheid, het extreem geweld dat hij 

gebruikte, de getoonde koele vastberadenheid bij het plegen van de feiten en zijn onverschilligheid voor 

andermans lijden. Verzoeker kan, nu de bestreden beslissing verwijst naar twee correctionele veroorde-

lingen, ook niet voorhouden dat de vaststelling van verweerder dat hij een actueel gevaar uitmaakt voor 

de openbare orde niet gesteund is op enig objectief stuk. 

 

Verzoeker betoogt verder nog dat de bestreden beslissing kennelijk onredelijk is omdat het nadeel dat 

de bestreden beslissing hem berokkent buiten proportie staat ten opzichte van het belang van de 

Belgische Staat bij de bestreden beslissing. De Raad kan evenwel slechts vaststellen dat verzoeker zich 

beperkt tot een loutere bewering en geen enkel concreet element aanbrengt ter staving van zijn stelling. 

Daarenboven moet worden gesteld dat verzoeker nalaat uiteen te zetten welke regel van materieel recht 

zou voorzien dat enige belangenafweging zou moeten worden doorgevoerd indien een besluit tot 

terugwijzing wordt genomen ten aanzien van een vreemdeling die niet over enig verblijfsrecht in de 

Schengenruimte beschikt.  

 

In zoverre verzoeker stelt dat de bestreden beslissing neerkomt op een “dubbele bestraffing” merkt de 

Raad daarnaast op dat de wetgever, om de “dubbele bestraffing” te voorkomen, in artikel 21 van de 

Vreemdelingenwet uitdrukkelijk bepaald heeft dat bepaalde categorieën van vreemdelingen niet aan een 

maatregel van terugwijzing of uitzetting kunnen onderworpen worden. Verzoeker, ten aanzien van wie 

de bestreden beslissing zelfs niet tot gevolg heeft dat hem enig bestaand verblijfsrecht ontnomen wordt, 

toont niet aan dat de bestreden beslissing deze wetsbepaling schendt. Zijn uiteenzetting laat derhalve 

niet toe te besluiten dat er sprake is van een “dubbele bestraffing”.  
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Er moet ook worden opgemerkt verzoeker ten onrechte stelt dat verweerder geen acht heeft geslagen 

op het feit dat hij houder is van een Algerijns paspoort. Het administratief dossier op naam van 

verzoeker bevat immers geen (kopie van een) Algerijns paspoort. Tevens blijkt uit dit dossier dat 

verzoeker zelf onduidelijkheid heeft gecreëerd wat betreft zijn nationaliteit, daar hij – ten aanzien van het 

bestuur – initieel beweerde een Marokkaans onderdaan te zijn en hij tijdens een gesprek op 12 

september 2011 plots, zonder evenwel enig stuk aan te brengen om zijn verklaringen te onderbouwen, 

stelde de Algerijnse nationaliteit te hebben. Ten overvloede wijst de Raad erop dat verzoeker ook thans 

geen enkel bewijs voorlegt waaruit zou kunnen afgeleid worden dat hij de Algerijnse nationaliteit heeft. 

Verweerder wijst er daarenboven terecht op dat de nationaliteit van verzoeker – die verzoeker blijkbaar 

tracht te verhullen – in voorliggende zaak niet van belang is voor het nemen van de bestreden 

beslissing. 

 

Er dient dan ook te worden besloten dat de uiteenzetting van verzoeker niet toelaat te concluderen dat 

de bestreden beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of 

met overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid beschikt. Een manifeste beoordelingsfout of een schending van de materiële motiverings-

plicht blijkt derhalve niet. 

 

4.3.3. Nu geen kennelijke wanverhouding werd aangetoond tussen de overwegingen die de bestreden 

beslissing onderbouwen en het dispositief van deze beslissing kan verzoeker ook niet gevolgd worden 

waar hij stelt dat het redelijkheidsbeginsel geschonden werd (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 

 

4.3.4. Aangezien verzoeker niet aantoont dat verweerder oneerlijke middelen – zoals het achterhouden 

van gegevens, vertragingsmanoeuvres of het optreden met een overdreven spoed – heeft aangewend, 

kan evenmin een schending van het fair play-beginsel vastgesteld worden. Het fair play-beginsel houdt 

verder, in tegenstelling tot wat verzoeker lijkt te veronderstellen, niet in dat een besluit tot terugwijzing 

ten aanzien van een vreemdeling die illegaal in het Rijk verblijft pas kan genomen worden nadat deze 

vreemdeling hier voorafgaandelijk zijn visie over heeft kunnen geven. 

  

4.3.5. De zorgvuldigheidsplicht, die verzoeker ook geschonden acht, legt de overheid de verplichting op 

haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding 

(RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor het zorgvuldig-

heidsbeginsel houdt derhalve in dat de overheid bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle 

gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Uit de gegevens van het dossier en uit wat voorafgaat blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Migratie- en asielbeleid op basis van een correcte feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen.  

 

Een schending van de zorgvuldigheidsplicht wordt niet aangetoond. 

 

5. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen 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 Vreemdelingenbetwistingen, wordt de 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, samen met het beroep tot 

nietigverklaring verworpen.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig december tweeduizend en elf 

door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter, 

 rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   G. DE BOECK  

 


