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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

Nr. 8645 van 13 maart 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, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn op 18 januari
2008 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te
vorderen van het Ministerieel besluit tot terugwijzing van 17 december 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.

Gelet op de beschikking van 7 februari 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4
maart 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN.

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. JACOBS, die verschijnt voor de verzoekende partij
en van advocaat E. MATTERNE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de
verwerende partij.
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WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

Verzoeker heeft de Russische nationaliteit en werd geboren op 1 maart 1977 te Slepsovsk.

Verzoeker komt her Rijk binnen op 14 april 2004 en verklaart zich dezelfde dag vluchteling.

Op 14 april 2004 beslist de Commissaris-generaal voor vluchtelingen en staatlozen om de
hoedanigheid van vluchteling te weigeren omdat verzoekers asielverhaal ongeloofwaardig is.

Verzoeker tekende beroep aan bij de Vaste Beroepscommissie tegen deze beslissing. Op 24
juli 2006 oordeelde de Vaste Beroepscommissie dat het beroep ontvankelijk, maar ongegrond
was.

Op 10 augustus 2006 neemt de gemachtigde ambtenaar van de minister van Binnenlandse
Zaken het bevel om het grondgebied te verlaten.  

Op 24 oktober 2007 werd verzoeker door het Hof van beroep te Antwerpen veroordeeld tot 3
jaar gevangenisstraf met uitstel wegens mededaderschap aan afpersing, bij nacht en
bendevorming.

Door de minister van Binnenlandse Zaken werd op 17 december 2007 een ministerieel besluit
van terugwijzing genomen ten aanzien van verzoeker, dat hem ter kennis werd gebracht op
21 december 2007. Dit is de bestreden beslissing, die als volgt gemotiveerd werd:

“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 het artikel 20, gewijzigd bij de wet van
15 september 2006

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

Overwegende dat betrokkene zich vluchteling verklaarde op 14 april 2004 en dat zijn asielaanvraag
definitief werd geweigerd door een beslissing van 24 juli 2006 van de Vaste Beroepscommissie voor
Vluchtelingen, beslissing hem betekend op 27 juli 2006;

Overwegende dat hij, bijgevolg, niet meer gemachtigd is tot een verblijf van meer dan drie maanden in
het Rijk;

Overwegende dat hij zich tussen 1 november 2006 en 18 april 2007, meermaals, op niet nader te
bepalen data, onder meer op 18 december 2006, 18 januari 2007, 21 januari 2007 en 31 januari 2007
schuldig heeft gemaakt, als dader of mededader, aan afpersing met geweld of bedreiging, hetzij gelden,
waarden, roerende voorwerpen, schuldbrieven, biljetten, promessen, kwijtingen, hetzij de ondertekening
of de afgifte van enig stuk dat een verbintenis, beschikking of schuldbevrijding inhoudt of teweegbrengt,
het misdrijf gepleegd zijnde bij nacht, door twee of meer personen, feit waarvoor hij op 24 oktober 2007
werd veroordeeld tot een definitief geworden gevangenisstraf van 3 jaar met uitstel van 5 jaar voor 18
maanden;

Overwegende dat uit de voorgaande feiten blijk t dat hij, door zijn persoonlijk  gedrag, de openbare orde
heeft geschaad;

Overwegende dat de op winstbejag gerichte aard van het misdadige gedrag van betrokkene een ernstig
en actueel risico aantoont van een nieuwe schending van de openbare orde

BESLUIT:

Artikel 1.- de zich noemende T.M. (…), geboren te Slepsovsk op 1 maart 1977, wordt teruggewezen.
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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 machtiging van de Minister van Binnenlandse Zaken.”

2. Onderzoek van het beroep.

1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van 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) en van het
zorgvuldigheidsbeginsel, doordat de minister niet zonder onderzoek ten gronde kon besluiten
dat verzoeker de openbare orde van het land heeft geschaad.

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de overheid de verplichting op haar beslissingen op een
zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (R.v.St., nr.
167.411, 2 februari 2007; R.v.St. nr. 154.954, 14 februari 2006). Uit de bestreden beslissing
blijkt dat de verwerende partij rekening heeft gehouden met de verschillende misdrijven door
verzoeker begaan op het Belgische grondgebied, waarvoor hij door het Hof van Beroep te
Antwerpen veroordeeld werd. Deze uitspraak is definitief en heeft dus gezag van gewijsde.
Bijgevolg kon de minister de bestreden beslissing steunen op het arrest van 24 oktober 2007
van het Hof van Beroep van Antwerpen, het onderzoek en het advies van de
Procureur-generaal en het advies van de directeur-generaal van de Dienst
Vreemdelingenzaken van 7 december 2007. Voorts wijst de Raad verzoeker er nog op dat uit
de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij ook rekening heeft gehouden met
verzoekers afgewezen asielaanvraag en het feit dat hij niet gemachtigd is tot een verblijf van
meer dan drie maanden in het Rijk en wijst op de aard van het misdrijf dat gepleegd werd met
geweld en/of bedreiging. Door louter te stellen dat de “bestreden beslissing door het louter
herhalen van een strafrechtelijk abstract-technisch begrip- de tenlastelegging - dat enkel door
de strafrechter kan getoetst worden, voorbijgaat aan de feitelijke omstandigheden en het
persoonlijk gedrag van verzoeker zoals die uit het (strafrechtelijk dossier) zouden kunnen
blijken”, toont verzoeker niet aan dat de verwerende partij haar zorgvuldigheidsplicht heeft
miskend. Verzoeker laat in concreto aan te tonen met welke andere elementen de
verwerende partij rekening had moet houden. Hij uit een algemene en vage kritiek. Na
nalezing van het administratief dossier en de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende
partij haar beslissing op zorgvuldige wijze heeft voorbereid en deze stoelt op een correcte
feitenvinding. Evenmin toont verzoeker aan dat artikel 20 van de Vreemdelingenwet
geschonden zou zijn, daar de bestreden beslissing gegrond is op zijn persoonlijk gedrag
waar gewezen wordt op een gepleegd misdrijf met geweld of bedreiging, zoals hierboven
uiteengezet. In zijn verzoekschrift toont verzoeker niet aan op welke andere wijze artikel 20
van de Vreemdelingenwet geschonden zou kunnen zijn.

Het middel is ongegrond.

2. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (hierna:
de wet van 29 juli 1991), van artikel 23 van de Vreemdelingenwet en de schending van de
materiële motiveringsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.

2.2.1 De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering
van bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, dat stelt dat beslissingen
met redenen omkleed moeten zijn, hebben 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. Het verplicht
de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de
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beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende"
impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het
gewicht van de genomen beslissing.
De motieven van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in die beslissing
gelezen worden zodat de verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft
kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de
beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte beschikt. Uit het verzoekschrift blijkt dat de
verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de
uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (zie o.a. R.v.St., nr. 167.407, 2 februari 2007;
R.v.St., nr. 167.411, 2 februari 2007).

Wat betreft de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van
de administratieve overheid. De Raad is bij 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 (R.v.St., nr. 101.624, 7 december 2001).

De Raad merkt op dat in de bestreden beslissing uitvoerig wordt gemotiveerd waarom een
terugwijzingmaatregel vereist is. Er wordt gewezen op de verschillende strafbare feiten die
door verzoeker tussen 1 november 2006 en 18 april 2007 werden gepleegd en waarvoor hij
veroordeeld werd op 24 oktober 2007 door het Hof van Beroep te Antwerpen. De Raad wijst
verzoeker erop dat hij niet betwist te zijn veroordeeld op door het Hof van Beroep te
Antwerpen. Tevens wordt in de bestreden beslissing gesteld dat uit deze feiten blijkt dat
verzoeker door zijn gedrag de openbare orde heeft geschaad en dat gelet op het winstgevend
en herhaaldelijk karakter van zijn misdadig gedrag er een ernstig en actueel risico bestaat op
een nieuwe schending van de openbare orde. Verzoeker betwist dit gegeven niet. Verzoeker
kan bijgevolg niet gevolgd worden in zijn stelling dat een aanvullende motivering vereist zou
zijn omdat de bestreden beslissing steunt op een ‘abstract-technisch begrip, namelijk de
strafrechtelijke tenlasteneming’.

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen op grond van
onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de
appreciatiebevoegdheid waarover de minister van Binnenlandse Zaken beschikt krachtens
artikel 20 van de Vreemdelingenwet. Deze vaststelling volstaat om de beslissing te schragen.

Het middel is ongegrond.

3. In een derde middel voert verzoeker aan dat de bestreden beslissing werd genomen
door “een op dat ogenblik onbevoegd orgaan”.

2.3.1. Verzoeker voert aan dat het ministerieel besluit tot terugwijzing genomen werd op het
ogenblik dat de minister als lid van een ontslagnemende regering belast was met het
afhandelen van de lopende zaken en de minister in het raam van zijn beheer van de lopende
zaken niet meer bevoegd was om het ministerieel besluit te nemen.

2.3.2. Vooreerst wijst de Raad verzoeker erop dat de bestreden beslissing een ministerieel
besluit tot terugwijzing is, die overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen genomen
werd en dat een ministerieel besluit uitgaat van een individuele minister van de federale
regering.

Als lopende zaken wordt beschouwd: de dringende zaken, zelfs al zijn het zaken van
algemeen belang of regeringszaken, waarvan de regeling niet geredelijk kan worden



        RvV X / Pagina 5 van 6

uitgesteld; de zaken van dagelijks bestuur en de zaken die meer zijn dan zaken van dagelijks
bestuur maar ook geen algemeen politiek belang hebben, voorzover zij de normale
voortzetting of beëindiging zijn van een vóór het regeringsontslag of parlementsontbinding
regelmatig ingezette procedure (A. ALEN, Compendium van het Belgisch Staatsrecht,
DIegem, Kluwer, 2000, 94). De Raad van State omschrijft de daden van dagelijks bestuur als
volgt: “Die soort van regelmatig toevloeiende zaken waarvan de afhandeling, ook al kan daar de
uitoefening van enige discretionaire bevoegdheid bij te pas komen, geen beslissing over de oriëntatie
van het beleid onderstelt, omdat het gaat om de gewone uitvoering of toepassing van in de wet,
verordening of richtlijnen neergelegde voorschriften, zulks in overeenstemming met de gevestigde
uitlegging van die voorschriften.” (R.v.St. nr. 17.128 van 9 juli 1975, R.v.St. nr. 20.080 van 29 janauri
1980). In casu oefende de minister van Binnenlandse Zaken de bevoegdheid uit die hem
overeenkomstig artikel 20 en volgende van de Vreemdelingenwet aan hem werd toegewezen.

Het middel is ongegrond

4. In een vierde middel voert verzoeker de schending aan van artikel 24 juncto artikel 25
van de Vreemdelingenwet omdat de bestreden beslissing geen melding maakt van de termijn
waarbinnen de vreemdeling het grondgebied dient te verlaten.

2.4.1. Artikel 24 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“De kennisgeving van de terugwijzings- en uitzettingsbesluiten vermeldt de termijn waarbinnen de
vreemdeling het grondgebied moet verlaten.”

De Raad wijst verzoeker erop dat het niet de bestreden beslissing zelf is die de termijn dient
te vermelden, doch wel de kennisgeving van de bestreden beslissing. Bijgevolg faalt
verzoekers kritiek naar recht.

Artikel 25, 1e lid van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“De termijn binnen welke de teruggewezen of de uitgezette vreemdeling het grondgebied moet verlaten
mag niet minder bedragen dan vijftien dagen voor de vreemdeling die toegelaten of gemachtigd werd tot
verblijf in het Rijk, en dan een maand voor de vreemdeling die in het Rijk gevestigd is.“

Artikel 25 van de Vreemdelingenwet is van toepassing op vreemdelingen die toegelaten of
gemachtigd werden tot verblijf in het Rijk. Verzoeker verblijft echter illegaal in het Rijk en toont
niet aan dat hij onder het toepassingsgebied van dit artikel valt.

Het middel is onontvankelijk.

5. De Raad werpt ambtshalve op dat enkel rekening wordt gehouden met de in de
procedureregeling voorziene procedurestukken. Noch artikel 35, noch artikel 36 van het
Procedurereglement voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen voorzien in de
mogelijkheid tot het indienen van een repliekmemorie in het raam van een
schorsingsprocedure. Derhalve wordt de door verzoeker ingediende repliekmemorie om die
reden uit de debatten geweerd.

6. Verzoeker heeft geen gegrond middel tot nietigverklaring aangevoerd. Er is derhalve
grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006
houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot
schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, wordt derhalve 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 dertien maart tweeduizend en
acht door:

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

mevr. M. RYCKASEYS, toegevoegd griffier.

De griffier,     De voorzitter,

        M. RYCKASEYS                                             M. BEELEN


