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 nr. 74 136 van 27 januari 2012 

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 en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Tsjechische nationaliteit te zijn, op 14 november 2011 

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

besluit tot terugwijzing van 19 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 14 december 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 januari 

2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. LOOBUYCK, die loco advocaat W. GARDIN verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Bij vonnis van 17 maart 2011 van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, wordt verzoeker veroor-

deeld tot een definitief geworden gevangenisstraf van 12 maanden. Op 20 juni 2011 wordt verzoeker 

eveneens door de rechtbank van eerste aanleg te Gent veroordeeld tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van drie jaar met uitstel van vijf jaar voor 18 maanden. 

 

1.2. Op 19 oktober 2011 beslist de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid tot de afgifte van een  

besluit tot terugwijzing waarin hij verzoeker gelast het grondgebied van het Rijk te verlaten met een 

verbod er gedurende 10 jaar terug te keren. Dit is de bestreden beslissing, die luidt 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 Tsjechië; 

Overwegende dat betrokkene een onderdaan is van de Europese Unie; 

Overwegende dat betrokkene zich op 16 september 1998 vluchteling verklaarde en dat zijn asielaan-

vraag definitief onontvankelijk werd verklaard door een beslissing van 7 augustus 2001 van de Commis-

saris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, beslissing hem betekend per post; 

Overwegende dat de grootmoeder van betrokkene op 28 januari 2000 een aanvraag tot regularisatie 

heeft ingediend op basis van de wet van 22 december 1999, betreffende de regularisatie van het verblijf 

van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk; 

Overwegende dat zij op 13 mei 2002 door een ministeriële beslissing werden uitgesloten van het genot 

van deze wet, beslissing hen betekend op 3 juni 2002 met bevel om het grondgebied te verlaten: 

Overwegende dat betrokkene op 5 mei 2008 een aanvraag tot vestiging heeft gedaan, maar dat hij de 

vereiste bewijsstukken niet heeft voorgelegd binnen de voorgeschreven termijn: 

Overwegende dat hij zich tussen 16 maart 2007 en 4 mei 2008 op schuldig heeft gemaakt, als dader of 

mededader, aan diefstal met braak, inklimming of valse sleutels: aan met bedrieglijk opzet, voor zichzelf 

of voor een ander, een onrechtmatig economisch voordeel te hebben verworven door gegevens die 

worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen door middel van een informaticasysteem, in een 

informaticasysteem in te voeren, te wijzigen, te wissen of met enig ander technologisch middel de 

mogelijke aanwending van gegevens in een informaticasysteem te veranderen (2 feiten); aan diefstal (8 

feiten); aan poging tot diefstal (2 feiten), feiten waarvoor hij op 17 maart 2011 werd veroordeeld tot een 

definitief geworden gevangenisstraf van 12 maanden; 

Overwegende dat hij zich 20 mei 2010 en 4 november 2010 schuldig heeft gemaakt, als dader of 

mededader, aan diefstal met geweld of bedreiging. met braak, door twee of meer personen, met gebruik 

van een voertuig of enig ander al dan niet met een motor aangedreven tuig om de diefstal te 

vergemakkelijken of om zijn vlucht te verzekeren; aan diefstal met geweld of bedreiging, door twee of 

moer personen, met gebruik van een voertuig of enig ander al dan niet met een motor aangedreven tuig 

om de diefstal te vergemakkelijken of om zijn vlucht te verzekeren; aan diefstal met braak; aan diefstal 

(5 feiten), feiten waarvoor hij op 20 juni 2011 werd veroordeeld tot een definitief geworden gevangenis-

straf van 3 jaar met uitstel van 5 jaar voor 18 maanden; 

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

hoeft 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 winstgevend karakter van het misdadig gedrag van betrokkene een ernstig, reëel 

en actueel risico aantoont van een nieuwe schending van de openbare orde; 

BESLUIT: 

Artikel 1.- (…), 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 78 van 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.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van het artikel 20 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: 

 

“II.1.1. Artikel 20 Vreemdelingwet luidt (…) 

II.1.2. Artikel 20 Vreemdelingenwet bepaalt dus dat de minister, lees staatssecretaris, kan beslissen een 

vreemdeling, die zich in de situatie als omschreven in artikel 20 Vreemdelingenwet, terug te wijzen. 

Enkel en alleen de staatsecretaris zelf is hiertoe bevoegd. 

II.1.3. De bestreden beslissing kan evenwel niet geacht worden genomen geweest te zijn door de 

staatssecretaris. Op de bestreden beslissing is noch de handtekening van de staatssecretaris terug te 

vinden, noch de handtekening van een ambtenaar die hiertoe gemachtigd zou zijn. Het vakje waar de 
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Staatssecretaris WATHELET diende te tekenen is maagdelijk wit. Op de bestreden beslissing is enkel 

de handtekening van een zekere M. MOTTA terug te vinden die als attaché tekende voor eensluidend 

afschrift. Het origineel van de beslissing — als die al bestaat — werd dus aan verzoeker nooit ter kennis 

gebracht! 

Het is dan ook onmogelijk voor de verzoeker om te achterhalen of de Staatssecretaris deze beslissing 

wel ondertekend heeft en desgevolge of de Staatssecretaris deze beslissing wel genomen heeft. 

Hieronder wordt het dispositief van het eensluidend afschrift van de beslissing van de Staatssecretaris 

weergegeven zoals het ter kennis werd gebracht aan verzoeker d.d. 27 oktober 2011. 

(...) 

II.1.4. Hieruit volgt dat de gehele bestreden beslissing onherroepelijk gevitieerd is en desgevolge 

vernietigd dient te worden.” 

 

2.2. Het wordt niet betwist dat het besluit tot terugwijzing werd genomen op grond van de artikelen 20 en 

43, 2° van de Vreemdelingenwet. Het artikel 20 van de Vreemdelingenwet 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 

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.” 

 

2.3. Verzoeker betoogt dat de bestreden beslissing niet geacht kan worden te zijn genomen door de 

staatssecretaris. Verzoeker poneert dat de bestreden beslissing noch de handtekening van de staats-

secretaris noch de handtekening van een ambtenaar die hiertoe gemachtigd zou zijn bevat. Op de 

bestreden beslissing is enkel de handtekening van een zekere M. MOTTA terug te vinden die als 

attaché tekende voor eensluidend afschrift. Het origineel van de bestreden beslissing werd verzoeker 

niet ter kennis gebracht. Verzoeker meent dat het voor hem dan ook onmogelijk is om te achterhalen of 

de staatssecretaris de beslissing wel heeft genomen. 

 

2.4. De Raad merkt op dat, daargelaten de vraag of een handgeschreven ondertekening van de per-

soon gemachtigd tot het nemen van de beslissing een substantiële vormvoorwaarde is, de miskenning 

van een vormvoorschrift niet automatisch moet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslis-

sing. 

 

Zulks moet enkel het geval zijn wanneer verzoeker aantoont dat die miskenning hem benadeeld heeft 

(RvS 26 september 2005, nr. 149.347). 

 

De Raad is van oordeel dat, aangezien administratieve beslissingen niet noodzakelijk schriftelijk dienen 

te zijn (RvS 23 september 1992, nr. 40.466), een handtekening geen geldigheidsvereiste of wettigheids-

vereiste kan zijn voor een bestuurshandeling. Er vormt zich evenwel een probleem wanneer deze 

bestuurshandeling waarvan de geldigheid aldus niet kan worden aangetast door een gebrek aan 

‘ondertekening’, niet kan toegerekend worden aan een bepaalde persoon en dus wanneer helemaal niet 

vaststaat of de bestreden beslissing werd genomen door een daartoe bevoegd persoon. 

 

2.5. Uit nazicht van het administratief dossier blijkt dat hierin het bestreden besluit tot terugwijzing van 

19 oktober 2011 terug te vinden is waarbij tevens blijkt dat de staatssecretaris voor Migratie- en asiel-

beleid, op dat ogenblik de heer Wathelet, het besluit heeft ondertekend. Derhalve kan onomstotelijk 
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worden vastgesteld dat de bevoegde persoon, met name de toenmalige staatssecretaris zelf, het 

bestreden besluit heeft genomen. Het gegeven dat het exemplaar dat verzoeker betekend gekregen 

heeft, niet de handtekening van de staatssecretaris zou bevatten, kan aldus geen aanleiding geven tot 

de nietigverklaring van de bestreden beslissing.  

 

Het eerste middel is ongegrond.  

 

2.6. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van het artikel 8 van het EVRM en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“lI.3.1. De bestreden beslissing stelt dat verzoeker teruggewezen dient te worden naar zijn land van 

herkomst. Bij het nemen van deze bestreden beslissing heeft de Minister blijkbaar geen rekening 

gehouden met het feit dat de volledige familie van verzoeker thans ook in België verblijven. 

II.3.2. Verwerende partij kan overigens bezwaarlijk voorhouden hiervan niet op de hoogte te zijn. In de 

bestreden beslissing wordt zelfs expliciet gewag gemaakt van de situatie van de grootmoeder van de 

verzoekende partij. 

II.3.3. Evenwel op geen enkel ogenblik maakt de bestreden beslissing de afweging tussen de rechten 

waarvan de verzoekende partij houder is krachtens art. 8 EVRM bij het nemen van de bestreden 

beslissing. 

Bij het nemen van de bestreden beslissing gaat de verwerende partij dan ook niet over tot de 

beoordeling van bepaalde essentiële elementen van het dossier. 

Zoals Uw Raad reeds herhaaldelijk benadrukte, legt het zorgvuldigheidsbeginsel de overheid de 

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

feitenvinding. (RvS januari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr 154.964 ) dit beginsel 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 (RvS 11juni 2002,nr. 107. 624) 

De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel is dan ook manifest. 

II.3.4. Indien verzoeker door zijn terugwijzing gescheiden zal worden van zijn familie en kinderen vormt 

dit ontegensprekelijk een inbreuk op artikel 8 EVRM dat het recht op een gezinsleven beschermt. 

II.3.5. Ook omwille van deze schendingen dient het bestreden besluit vernietigd te worden.” 

 

2.7. Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep 

die de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid 

is kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. 

 

2.8. Artikel 8 van het EVRM omvat het recht op eerbiediging van privé- en gezinsleven en luidt als volgt: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

2.9. Vooreerst dient erop gewezen dat verzoeker stelt dat zijn volledige familie op het Belgisch 

grondgebied verblijft, doch uit nazicht van het administratief dossier geen enkel gegeven blijkt dat 

iemand van deze familie enig verblijfsrecht heeft op het Belgisch grondgebied. In het bestreden besluit 

zelf wordt er op gewezen dat verzoekers grootmoeder de regularisatie van haar verblijfstoestand heeft 

gevraagd, maar dat zij van het voordeel hiervan werd uitgesloten en dit reeds sinds 2002. Verzoeker 

betwist dit gegeven niet. In de mate dat zou aangenomen kunnen worden dat verzoeker legaal op het 

grondgebied verblijvende familieleden heeft, quod non, en dit nog los van de vraag hoe effectief verzoe-

kers band met deze familieleden is, wijst de Raad er op dat de mogelijkheid om een vreemdeling terug 

te wijzen uitdrukkelijk voorzien is in de artikelen 20 en 43, 2° van de Vreemdelingenwet. Tevens moet 

worden geduid dat, nu niet betwist is dat verzoeker op 17 maart 2011 en op 20 juni 2011 werd veroor-

deeld tot respectievelijk een definitief geworden gevangenisstraf van 12 maanden en een gevangenis-

straf van 3 jaar met uitstel van 5 jaar voor 18 maanden, het niet kennelijk onredelijk is om te oordelen 
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dat verzoeker met 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 dat het winstgevend karakter van het misdadig 

gedrag van verzoeker een ernstig, reëel en actueel risico aantoont op een nieuwe schending van de 

openbare orde. Uit het bestreden besluit blijkt dat verweerder de particuliere belangen van verzoeker 

heeft afgewogen tegen de belangen van de samenleving en concludeerde dat de bescherming van de 

samenleving dient te primeren op de belangen die verzoeker in België beweert te hebben. Verzoeker 

toont bijgevolg niet aan dat de bestreden beslissing strijdig is met hetgeen bepaald is in artikel 8, tweede 

lid, van het EVRM. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de verplichting op zijn 

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

hetgeen in casu gebeurd is. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM noch van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt aangetoond. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

2.10. In een derde middel voert verzoeker de schending aan van de materiële motiveringsplicht. 

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“II.4.1. Artikel 20 Vreemdelingenwet bepaalt dat de Minister een vreemdeling kan terugwijzen wanneer 

hij de openbare orde of de veiligheid van het land heeft geschaad.  

Uit het feit dat verzoeker d.d. 17 maart 2011 en 20 juni 2011 werd veroordeeld tot een gevangenisstraf 

van respectievelijk 12 maanden en 3 jaar waarvan 18 maanden met uitstel omwille van het feit dat hij 

zich bepaalde vermogensmisdrijven volgt niet automatisch dat verzoeker een bedreiging voor veiligheid 

van ons land betekent. Uit deze correctionele veroordelingen kan niet automatisch worden afgeleid dat 

verzoeker zou voldoen aan de voorwaarden om uit het land te worden gezet met verbod om er binnen 

de eerste tien jaar terug te keren. 

Indien dit zou zijn, quod non, dan zou het de correctionele rechter, en niemand anders toekomen, om in 

een (automatische) ontzetting in die zin te voorzien.  

De correctionele rechter dient hier uiteraard niet in te voorzien. 

II.4.2. De Minister daarentegen beschikt ter zake over enige discretionaire beleidsruimte die hem door 

artikel 20 Vreemdelingenwet geboden wordt. De Minister kan ervoor kiezen bepaalde vreemdelingen 

terug te wijzen maar moet ex hypothesi dan wel duidelijk aangeven waarom hij binnen deze 

discretionaire beleidsruimte in die zin beslist heeft. 

II.4.3. Ook de Raad van de State besloot reeds zeer duidelijk dat niet automatisch uit een correctionele 

veroordeling volgt dat verder verblijf zou moeten geweigerd worden omwille van de openbare veiligheid. 

De discretionaire beleidsruimte die de Minister ter zake heeft sluit dus uit dat het om een gebonden 

bevoegdheid zou gaan / automatisme zou gaan (arrest nr. 186.704 van 30 september 2008). 

(…) 

II.4.4. Een correctionele veroordeling betekent dus niet automatisch dat verzoeker aan de voorwaarden 

van artikel 20 Vreemdelingenwet voldoet. Simpelweg verwijzen naar dit correctionele vonnis, kan 

desgevolge dan ook nooit volstaan als motivering waarom verzoeker wel aan de voorwaarden van 

artikel 20 Vreemdelingenwet zou voldoen. 

De Minister motiveerde zijn beslissing helemaal niet. Het enige wat in de bestreden beslissing te lezen 

staat is waarvoor verzoeker veroordeeld is en waaruit dan automatisch zou moeten blijken waarom 

verzoeker aan het gestelde in artikel 20 Vreemdelingenwet 

voldoet. 

(…) 

II.4.5. Aangezien de Minister helemaal niet motiveert waarom verzoeker aan de voorwaarden gesteld in 

artikel 20 Vreemdelingenwet zou voldoen, en er ook helemaal geen feitelijke elementen zijn die een 

dergelijke beslissing zouden kunnen ondersteunen, houdt de bestreden beslissing een schending in van 

de materiële motiveringsplicht.” 

 

2.11. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

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 na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan 

niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen. 
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2.12. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker verscheidene strafrechtelijke 

veroordelingen opliep. Verzoeker betwist deze vaststellingen niet. Verzoeker betwist evenmin de 

conclusie in de bestreden beslissing dat hij 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 zelfs niet dat het 

winstgevend karakter van zijn misdadig gedrag een ernstig, reëel en actueel risico aantoont van een 

nieuwe schending van de openbare orde. 

 

2.13. In tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt heeft de verwerende partij wel degelijk gemotiveerd 

waarom zij van mening is dat aan verzoeker een besluit tot terugwijzing diende te worden afgegeven. 

De Raad acht het geenszins kennelijk onredelijk dat de verwerende partij uit verzoekers strafrechtelijke 

veroordelingen afleidt dat zijn persoonlijk gedrag de openbare orde heeft geschaad. Verder wordt 

uitdrukkelijk gemotiveerd dat, gelet op voorgaand persoonlijk gedrag van verzoeker, hij een ernstige, 

reële en actuele bedreiging vormt die een fundamenteel belang van de Belgische maatschappij aantast 

alsook dat het winstgevend karakter van zijn misdadig gedrag een ernstig, reëel en actueel risico 

aantoont van een nieuwe schending van de openbare orde. Uit de artikelen 20 en 43, 2° van de 

Vreemdelingenwet blijkt dat de staatssecretaris verzoeker kan terugwijzen wanneer hij door zijn 

persoonlijk gedrag 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 en zijn gedrag een 

actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor een fundamenteel belang van de 

samenleving. De Raad concludeert dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat het bestreden besluit is 

genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van 

appreciatiebevoegdheid. Het bestreden besluit is gebaseerd op alle relevante en juiste feiten en 

vermeldt de juridische overwegingen die eraan ten grondslag liggen. De motivering blijkt het besluit te 

kunnen dragen en is bijgevolg afdoende en deugdelijk. Een schending van de materiële motiverings-

plicht wordt niet aangetoond. 

 

Het derde middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van het bestreden besluit 

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, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  
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Enig artikel 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig januari tweeduizend en 

twaalf door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   S. DE MUYLDER 

 


