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 nr. 93 766 van 17 december 2012 

in de zaak RvV X 

 

 

 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 Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 20 mei 2011 
heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 
staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 13 mei 2011 tot weigering van verblijf van meer dan 
drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 
 
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. 
 
Gezien de beschikking van 4 juli 2011 houdende het indienen van een synthesememorie door de 
verzoekende partij. 
 
Gezien de synthesememorie. 
 
Gezien het arrest met nummer 220.072 van de Raad van State van 28 juni 2012 waarbij het arrest met 
nummer 65 743 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 24 augustus 2011 wordt vernietigd.  

 
Gelet op de beschikking van 20 september 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 
8 oktober 2012. 
 
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 
Gehoord de opmerkingen van advocaat Z. CHIHAOUI, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 
advocaat A. DE MEU, die loco advocaten E. MATTERNE en N. LUCAS HABA verschijnt voor de 
verwerende partij. 
 
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Verzoeker is geboren te België en was tot 15 januari 2001 in het bezit van een geldige 
identiteitskaart voor vreemdelingen. 
 
1.2. Verzoeker wordt door de correctionele rechtbank van Antwerpen op 22 december 2000 veroordeeld 
tot een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel voor drie jaar wegens handel/invoer/bezit van 
verdovende middelen. 
 
1.3. Verzoeker wordt door de correctionele rechtbank van Brussel op 26 januari 2000 veroordeeld tot 
een gevangenisstraf van vijf jaar wegens opzettelijke slagen en verwondingen met ziekte of 
arbeidsongeschiktheid tot gevolg en met voorbedachtheid en wegens wapendracht zonder wettige 
reden. 

 
1.4. Op 11 juni 2003 wordt verzoeker van ambtswege afgevoerd uit de bevolkingsregisters van 
Antwerpen, nadat hij in juni 2002 niet terugkeerde van penitentiair verlof. 
 
1.5. Verzoeker wordt op 23 augustus 2009, na een tip, opnieuw opgepakt en overgebracht naar de 
gevangenis. 
 
1.6. Een herinschrijving van verzoeker in de bevolkingsregisters wordt geweigerd omdat hij zijn 
aanwezigheid in het Rijk tussen 24 juni 2002 en 23 augustus 2009 niet afdoende kan aantonen. 

 
1.7. Op 27 oktober 2010 treedt verzoeker te Oudenaarde in het huwelijk met een Nederlandse vrouw, I. 
N. 
 
1.8. Verzoekers echtgenote wordt op 5 november 2010 in het bezit gesteld van een E-kaart als 
werknemer, geldig tot 14 oktober 2015. 
 
1.9. Verzoeker wordt door het hof van beroep van Antwerpen op 18 november 2010 veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van 10 maanden wegens valsheid in geschriften en gebruikmaking van deze valsheid 
en wegens oplichting, waarbij telkens sprake was van herhaling. 
 
1.10. Verzoeker dient op 17 december 2010, in functie van zijn Nederlandse echtgenote, een aanvraag 
in tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. 
 
1.11. Op 13 mei 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid een 
beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 
verlaten. Deze beslissing die op  17 mei 2011 ter kennis wordt gebracht, luidt als volgt: 
 
“In uitvoering van artikel 52, § 4 vijfde lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de 
verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, aangevraagd op 17.12.2010 door [A., M.], 
geboren te Wilrijk, op […] en van Marokkaanse nationaliteit, geweigerd. 
 
Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 dagen. 
 
Reden van de beslissing: 
 
□ Artikel 43 van de wet van 15.12.1980: Het recht op verblijf wordt geweigerd om redenen van openbare 
orde of nationale veiligheid; persoonlijk gedrag van de betrokkene waardoor zijn verblijf ongewenst is 
om reden van openbare orde of nationale veiligheid. 
 
Betrokkene pleegde volgende strafbare feiten: 
 
Betrokkene werd veroordeeld door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen dd. 22.12.2000 tot een 
gevangenisstraf van 6 maanden met uitstel voor 3 jaar en een geldboete van 500 F (x 200= 100.000F) 
met uitstel 3 jaar wegens verdovende middelen: handel: invoer: bezit. 
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Betrokkene werd veroordeeld door de Correctionele rechtbank van Brussel dd 26.01.2001 tot een 
gevangenisstraf van 5 jaar en een geldboete van 100 F (x 200 = 20.0000F) wegens opzettelijke slagen 
en verwondingen met als gevolg ziekte of arbeidsongeschiktheid, met voorbedachtheid, wegens 
wapen(s) verweerwapen(s): het voorhanden hebben van/ het opslaan zonder vergunning/inschrijving en 
wegens wapen(s) verweerwapen(s): het dragen zonder wettige reden. 
 
Betrokkene werd op 18.11.2010 veroordeeld door het Hof van Beroep te Antwerpen tot een 
gevangenisstraf van 10 maanden en een geldboete van 100.00 EUR (x 5= 500.00 EUR) wegens 
valsheid in geschriften en gebruikmaking van deze valsheid (herhaling) (3) en oplichting (herhaling). 
 
Uit de ernst van de feiten en de aard van de feiten blijkt dat het persoonlijk gedrag van betrokkene een 
gevaar vormt voor de openbare orde. Uit het feit dat betrokkene bij zijn laatste veroordeling werd 
veroordeeld voor herhaalde feiten blijkt eveneens het recidivegevaar. Tot slot dient, gelet op nabijheid in 
tijd van de feiten, tevens gesteld dat het private belang niet langer primeert boven het algemeen belang. 
 
Het recht op verblijf wordt bijgevolg geweigerd aan betrokkene.” 
 
Dit is de bestreden beslissing. 
 
2. Over de rechtspleging 
 
Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan ingegaan 
worden op de vraag van verweerder om de kosten van het geding ten laste te leggen van verzoeker. 
 
3. Onderzoek van het beroep 
 
3.1.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 
4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM) en van artikel 22 van 
de Grondwet. 
 
Hij verstrekt volgende toelichting in de synthesememorie:  
 
“Aangezien, eerste onderdeel van het middel, de bestreden maatregel een inmenging uitmaakt in het 
gezinsleven (familiaal leven) van verzoeker; 
 
Terwijl, artikel 22 van de Grondwet laat gelden dat “Ieder heeft het recht op eerbiediging va zijn 
privéleven en zijn gezinsleven, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden die door de wet 
bepaald 
 
Dat uit de parlementaire voorbereiding van artikel 22 G.W. blijkt dat de Grondwetgever een zo groot 
mogelijke concordantie heeft willen nastreven met artikel 8 E.V.R.M., teneinde de betwistingen over de 
inhoud van dit Grondwetsartikel respectievelijk artikel 8 E.V.R.M. te vermijden; [Parl. St. Kamer 1993-94, 
nr. 997/5, p.2.]   
 
Dat artikel 8 E.V.R.M. laat gelden dat “1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, 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 
 
Bovenvermeld artikel heeft directe werking in de interne rechtsorde [J. VELU en R. ERGEC, La 
convention européenne des droits de l'homme, Brussel, Bruylant, 1990, 82-83.] en het behoort tot de 
“Europese openbare orde” waardoor het ambtshalve karakter door de rechter zou moeten worden 
opgeworpen [W. GANSHOF VAN DER MEERSCH, « L'ordre public et les droits de l'homme », J.T. 
1968, 663 en J. VELU, « Les effets directs des instruments internationaux en matière de droits de 
l'homme », Brussel, Swinnen-Prolegomena, .1982,30.]; 
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Het verdient voorkeur en voorrang boven ermee strijdige interne wetgeving en moet dus toegepast 
worden in geschillen die voor de nationale rechter worden gebracht; 
 
Elke toetsing dient grondrechterlijk te zijn, waardoor een abstracte repliek op een artikel 8 EVRM-middel 
zich hiermee slecht laat verzoenen; 
 
Artikel 8 E.V.RM. behelst naast een grondrecht op eerbiediging van het gezinsleven, eveneens een 
grondrecht op eerbiediging van het privéleven, twee begrippen die in het licht van een conformiteittoets 
van een administratieve beslissing aan onderhavige verdragsrechtelijke bepaling van elkaar dienen te 
worden onderscheiden; 
 
Het grondrecht op eerbiediging van het gezinsleven, noch het grondrecht op eerbiediging van het 
privéleven zijn echter absoluut, in die zin dat een inmenging binnen de grenzen en voorwaarden van 
artikel 8, tweede lid E.V.R.M. gerechtvaardigd is; 
 
Bovendien moet de inmenging ook doelmatig zijn teneinde de beoogde doelstelling te bereiken, in de 
zin dat « l’efficacité de l’ingérence précède logiquement le laborieux exercice de la pesée des intérêts 
du requérant et de la société, car à se révéler incapable de réaliser son objectif la mesure litigieuse ne 
pourrait passer pour “nécessaire” au sens de l’article 8 § 2 de la Convention (...) Par delà la question de 
l’efficacité d’une mesure restrictive, la règle de la proportionnalité postule l’exclusivité du moyen : non 
seulement la limitation de la liberté doit apparaître comme le seul moyen apte à atteindre le but autorisé, 
mais encore, parmi plusieurs mesures qui peuvent s'offrir à elle, l’autorité doit opter pour la mesure la 
moins restrictive. » ; [P. F. DOCQUIR, « Droit à la vie privée et familiale des ressortissants étrangers: 
vers la mise au Point d'une protection floue du droit de séjour ? », Rev. trim. dr. h., 2004, p. 921-941.] 
 
De Commissie stelde al in 1965 dat “ il est exact que, dans certaines circonstances, le refus de laisser 
pénétrer des personnes dans un pays déterminé, ou de les autoriser à s’y établir, pourrait avoir pour 
conséquence que ces personnes soient séparées de membres proches de leur famille, ce qui pourrait 
donner lieu à de graves problèmes aux termes de l’article 8 de la Convention. [Comm., beslissing dd. 24 
april 1965, ver z. n° 1855/63, Ann. Conv., Vol. VIII, pp. 203.] ; 
 
De Raad van State hanteert meestentijds niet de in artikel 8 E.V.R.M. gebezigde termen “noodzakelijk” 
en “in een democratische samenleving55, de focus wordt eerder gelegd op de vraag of de 
overheidsmaatregel als “disproportioneel55 kan worden beschouwd t.a.v. de situatie van de 
vreemdeling; [R.v.St. nr. 26.933, 26 september 1986, R.W. 1986-87, 854, noot W. LAMBRECHTS en 
T.V.R. 1987, 35.] 
 
Een belangenafweging dringt zich bijgevolg op, in die zin dat « l’ingérence n’est admissible qu’à la 
condition de poursuivre un des buts énumérés au second paragraphe de l’article 8, soit la défense de la 
sécurité nationale et de la sûreté publique, le bien-être économique du pays, la défense de l’ordre et la 
prévention des infractions, la protection de la santé ou de la morale, ou la protection des droits et 
libertés d’autrui (...) Une ingérence dans un droit protégé par la Convention doit être justifiée par un 
besoin social impérieux et reposer sur des motifs pertinents et suffisants (...) Cet examen de 
proportionnalité amène la . haute juridiction à mettre en balance les intérêts d’un individu dont les droits 
sont menacés et l’intérêt légitimement défendu par l’autorité publique. » ; [P. F. DOCQUIR, « Droit à la 
vie privée et familiale des ressortissants étrangers: vers la mise au Point d'une protection floue du droit 
de séjour ? », Rev. trim. dr. hw 2004, p. 922- 949.] 
 
Dat gelet op de hierboven vermelde uiteenzetting, de weigering van verblijf van meer dan drie maanden 
met bevel om het grondgebied te verlaten onmiskenbaar een inmenging uitmaakt in het familiaal leven 
van verzoeker dat een inbreuk uitmaakt op artikel 8 E.V.R.M., nu enerzijds uit de stukken blijkt dat 
verzoeker een in het licht van artikel 8 EVRM beschermwaardig familiaal leven had opgebouwd met zijn 
echtgenote en zijn kinderen, anderzijds dat de bestreden maatregel een inmenging uitmaakt op het 
familiaal leven in de zin van artikel 8-E.V.RM. waardoor een ERNSTIGE belangenafweging zich 
opdrong; 
 
Dat vooreerst verzoeker duidelijk stelt dat zijn familiaal leven in de zin van artikel 8 E.V.R.M. voldoende 
naar recht is aangetoond; Dat verzoeker immers het bewijs heeft bij gebracht dat hij voor zijn arrestatie 



  

 
 
 

 

 

RvV  X - Pagina 5 van 22 

op 23 augustus 2009 samenwoonde met zijn huidige echtgenote en zijn kinderen; Dat hij in de 
gevangenis gehuwd is met Mevrouw [I.]; Dat zijn echtgenote en zijn kinderen hem op regelmatige basis 
bezochten zoals blijkt uit de gegevens die verweerder bij de gevangenisdirectie heeft opgevraagd; Dat 
het familiaal leven van verzoeker met zijn echtgenote en zijn kinderen beschermwaardig is onder artikel 
8 E.V.RM. 
 
Het familiaal leven bevat immers « un ensemble de faits et réalités tout à la fois d’ordre biologique, 
sociologique, juridique et social. Le lien (familiale) est divers et diversifié : un lien avec les parents, avec 
le conjoint, avec les enfants, ... » ; [P. F. DOCQUIR, « Droit à la vie privée et familiale des ressortissants 
étrangers: vers la mise au Point d'une protection floue du droit de séjour ? », Rev. trim. dr. h., 2004, p. 
923. ] 
 
Dat in het licht van de vaste rechtspraak van het EHRM, meer bepaald conform de criteria zoals 
aangehaald in het arrest Paula & Alexandra Merckx c. België, gebleken is dat tussen verzoeker en zijn 
echtgenote een verwantschap bestaat en dat er ook sprake is van een zeer hechte relatie tussen 
verzoeker en zijn echtgenote en kinderen; 
 
Dat er derhalve van een familiaal leven in de zin van artikel 8 E.V.R.M. sprake is; 
 
Dat bovendien voormelde relatievorm beschermwaardig zijn in het licht van voormeld artikel; 
 
Dat bovendien gebleken is dat de verwijderingmaatregel op ernstige wijze een inmenging uitmaakt op 
het recht op eerbiediging van het gezinsleven; Dat verzoeker immers door de bestreden maatregel 
onmogelijk zijn familiaal leven kan verder zetten in België, nu hem een beslissing tot weigering van 
verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten werd betekend; 
 
Dat in het licht van artikel 8 E.V.R.M. deze inmenging diende te worden getoetst aan het 
verdragsconformiteit; 
 
Dat voormelde inmenging slechts te rijmen valt met artikel 8 E.V.R.M. indien blijkt dat deze inmenging 
noodzakelijk was in een democratische samenleving; 
 
In casu kan tot een schending van artikel 8 E.V.R.M. worden besloten gelet op het gegeven dat geen 
belangenafweging werd bewerkstelligd, daar waar artikel 8 E.V.R.M. vereist dat een inmenging 
noodzakelijk moet zijn in een democratische samenleving, en dat aldus een belangenafweging zich 
opdringt; 
 
Dat de familiale situatie van verzoeker immers het element bij uitstek is teneinde een belangenafweging 
- noodzakelijk om de rechtmatigheid van de inmenging te verifiëren in het licht van artikel 8 E.V.R.M. - te 
bewerkstelligen tussen enerzijds de impact van de gevolgen op de situatie van verzoeker en anderzijds 
de maatschappelijke doelstellingen die de inmenging tracht te verwezenlijken en de rechtsgoederen die 
ze tracht te beschermen; 
 
Dat de inhoud van de motivering “tot slot dient, gelet op de nabijheid in de tijd van de feiten, tevens 
gesteld dat het private belang niet langer primeert boven het algemeen belang zoals aangetekend in de 
bestreden beslissing, duidelijk het gebrek aan een belangenafweging aantoont; 
 
Dat de inmenging bijgevolg niet werd gecontroleerd in het licht van het noodzakelijkheids- en 
subsidiariteitvereiste zoals omschreven in artikel 8 E.V.R.M, bij gebrek aan belangenafweging; 
 
Dat zoals hierboven werd uiteengezet, er een concordantie bestaat tussen artikel 8 E.V.R.M. en artikel 
22 van de Grondwet; 
 
Zodat, de bestreden maatregel artikel 8 E.V.R.M. en artikel 22 van de Grondwet schendt; 
 
REPLIEK EN WEDERANTWOORD 
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Verweerster stelt op correcte wijze vast dat verzoeker in België een gezinsleven heeft opgebouwd en 
dat het aan haar toekomt om na te gaan of er in hoofde van de Staat een positieve verplichting bestond 
om er voor zorg te dragen dat verzoeker in België zijn gezinsleven kan handhaven; 
 
Daartoe diende een belangenafweging te worden bewerkstelligd; 
 
Verweerster meent dat zij een belangenafweging heeft bewerkstelligd en dat dit uit de bestreden 
beslissing kan worden opgemaakt uit de bewoordingen dat het private belang niet langer primeert boven 
het algemeen belang 
 
Verzoeker meent dat op basis van voormelde bewoordingen niet kan worden afgeleid of verweerster 
een belangenafweging heeft bewerkstelligd; Het enige dat op basis van deze bewoordingen kan worden 
afgeleid, is dat ze op algemene stereotype bewoordingen laat uitschijnen dat ze een belangenafweging 
heeft bewerkstelligd; Verzoeker meent dat dit niet is gebeurd aangezien nergens uit de bestreden 
maatregel is gebleken dat rekening werd gehouden met de elementen die verzoeker heeft laten gelden 
in het informeel verzoek om het buitenproportionele karakter van een eventuele maatregel genomen op 
basis van artikel 43 Vw. aan te tonen; Daargelaten de schending van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 
juli 1991, kan de ontstentenis van enig antwoord op de aangevoerde argumenten m.b.t artikel 8 
E.V.R.M. zoals aangehaald in het informeel verzoek enkel wijzen op het gebrek van een dergelijke 
belangenafweging; 
 
Bovendien stelt ze dat niet is aangetoond dat het bijzonder moeilijk is om het gezinsleven voort te zetten 
in het herkomstland; Vooreerst merkt verzoeker op dat deze overweging niet in de bestreden maatregel 
werd aangetekend; Het gaat bijgevolg niet op om de motieven van de bestreden beslissing verder uit te 
breiden door naderhand nieuwe argumenten aan te voeren in de replieknota; Bovendien is verweerster 
niet nagegaan of het voor verzoeker moeilijk was om zijn gezinsleven verder te zetten in zijn 
herkomstland; Het is gemakkelijk om te stellen dat “verzoeker dergelijke onmogelijkheid niet aantoont 
zonder dat de elementen die deze onmogelijkheid aantonen, deugdelijk te onderzoeken alvorens de 
bestreden maatregel te betekenen; Het gaat niet op om achteraf in blote beweringen te stellen dat 
verzoeker niet heeft aangetoond dat het voor hem zeer moeilijk is om zijn gezinsleven in zijn 
herkomstland verder te zetten; 
 
Volledigheidshalve merkt verzoeker op dat op basis van de stukken die aan verweerster werden 
overgelegd en op basis van de informatie waarover verweerster beschikt blijkt dat hij met Marokko geen 
enkele band heeft dan de nationaliteitsband, dat ook zijn echtgenote met Marokko geen band heeft 
behoudens de nationaliteitsband, dat verzoeker enkel naar Marokko reisde in de vakantie waar hij 
hoogstens een maand verbleef, dat zijn kinderen in België schoollopen en de Arabische taal niet 
machtig zijn, ...; Dat het eenvoudig is te stellen dat verzoeker niet aantoont dat het onmogelijk is om in 
het herkomstland het gezinsleven verder te zetten zonder dat blijkt uit de bestreden beslissing dat 
verweerster rekening heeft gehouden met voormelde elementen; 
 
De repliek kan derhalve niet dienstig worden opgeworpen; 
*** 
Aangezien, tweede onderdeel van het middel de inmenging een doelstelling moet nastreven zoals 
voorzien in het tweede lid van voormeld middel en bovendien noodzakelijk moet zijn in een 
democratische samenleving; 
 
Terwijl, de inmenging in het familiaal leven van verzoeker niet blijkt te steunen op een doelstelling zoals 
vervat in artikel 8 tweede lid E.V.R.M. terwijl dit noodzakelijk is teneinde de inmenging te rechtvaardigen 
en een schending van bovenvermeld artikel te vermijden; De doelstellingen “het belang van de nationale 
veiligheid, de openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten ” kunnen in 
ieder geval niet meer dienstig worden aangevoerd, gelet op het gegeven dat artikel 43, eerste lid, 2° laat 
gelden dat “de om redenen van openbare orde of nationale veiligheid genomen maatregelen moeten in 
overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel en uitsluitend gebaseerd zijn op het persoonlijk 
gedrag van de betrokkene. Strafrechtelijke veroordelingen vormen als dusdanig 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  
Bijgevolg kunnen bovenvermelde doelstellingen enkel dienstig worden inroepen indien blijkt dat de 
gedragingen van verzoeker een ACTUEEL, WERKELIJKE EN VOLDOENDE ERNSTIGE bedreiging 
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uitmaken voor de samenleving; Gelet op het gegeven dat deze feiten zich voordeden in 1999, kan men 
bezwaarlijk spreken van een actuele en werkelijke bedreiging voor de samenleving;. Dientengevolge 
kan besloten worden dat de maatregel van openbare orde geen doelstelling beoogt zoals voorzien in 
artikel 8 tweede lid EVRM, aangezien de maatregel als dusdanig de handhaving van de openbare orde 
zou nastreven, terwijl die maatregel steunt op een artikel dat de handhaving van de openbare orde aan 
bijzondere voorwaarden onderwerpt, m.n. het actuele en ernstige karakter van de bedreiging, wat in 
casu niet voorhanden is, zodat de vrijwaring van de openbare orde niet meer dienstig kan worden 
ingeroepen; 
 
Zelfs in de veronderstelling dat de inmenging een doelstelling nastreeft zoals voorzien in artikel 8 
tweede lid E.V.R.M., quod non, dan nog dient de inmenging effectief te zijn en dringt een 
belangenafweging tussen de gevolgen die de beslissing teweegbrengt en de doelstellingen die de 
maatregel beoogde zich op; Zoals weergegeven in bovenvermelde principes betreffende artikel 8 
E.V.R.M., is de inmenging slechts effectief indien de beoogde doelstelling door geen enkele andere 
maatregel kan worden bereikt; In de veronderstelling dat de bestreden beslissing de beveiliging van de 
openbare orde en nationale veiligheid beoogde, quod non, kon men in casu een niet 
grondrechtbeperkende maatregel nemen. Daarbij komt dat de straf die in 2010 aan verzoeker werd 
opgelegd, relatief laag is; Dit laatste gegeven is een belangrijk element teneinde de proportionaliteit van 
de inmenging na te gaan in het licht van artikel 8 E.V.R.M., daar het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens laat in de zaak AZZOUHDI gelden dat “een essentieel element voor de beoordeling van de 
proportionaliteit van de maatregel is de ernst van de door de verzoeker gepleegde inbreuken. Hij is 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar voor inbreuken op de wetgeving inzake verdovende 
middelen. Men kan in casu niet op redelijkerwijze voorhouden dat de verzoeker door deze inbreuken 
een ernstige bedreiging heeft gevormd voor de openbare orde, wat onder meer blijkt uit de relatief lage 
straffen die zijn uitgesproken (...); [Hof Mensenrechten 13 februari 2001 (Ezzouhdi t. Frankrijk), Rev. dr. 
Êtr. 20015 afl. 113, 273] Verzoeker werd in 2010 veroordeeld tot een relatief lage gevangenisstraf; Zelfs 
in de veronderstelling dat de bedreiging actueel en ernstig zou zijn, quod non, dan nog stelt verzoeker 
vast dat deze maatregel buitenproportioneel is; Een definitieve scheiding van verzoeker met zijn 
echtgenote en twee kinderen weegt immers niet op tegen de veroordelingen van verzoeker in het jaar 
1999 of 2010; De inmenging als dusdanig beantwoordt niet aan het “daadwerkelijke maatschappelijke 
behoefte” vereiste zoals vervat in artikel 8 tweede lid E.V.R.M.; Daarbij komt dat verzoeker een nieuw 
bestaanskader heeft opgebouwd in België; 
 
In de veronderstelling dat de bestreden beslissing niet buitenproportioneel is, quod non, doorstaat ze 
niettemin de subsidiariteittoets; Dat de subsidiariteit immers een tweede criterium is die het EHRM 
hanteert teneinde de maatschappelijke behoefte te bepalen van een inbreuk op bepaalde grondrechten; 
Dat de overheid in het licht van de rechtspraak van het EHRM de plicht heeft de inbreuken op de 
rechten van de burgers zoveel mogelijk te minimaliseren door alternatieve oplossingen te vergelijken en 
vervolgens haar doel trachten te bereiken “in the least onerous way as regards human rights”; [J. 
VANDE LANOTTE & Y. HAECK, “Handboek EVRM, deel 2: Artikelsgewijze Commentaar, Volume I, 
intersentia, Antwerpen-Oxford, 2004, 718-720.] Dat er in casu een alternatief bestaat, in de zin dat 
andere sanctiemechanisme ter beschikking worden gesteld om criminele gedragingen op een gepaste 
wijze te sanctioneren, zonder dat een inmenging in hun recht op gezinsleven van verzoeker en zijn 
gezinsleden zich opdringt; 
 
Zodat een schending kan worden vastgesteld van artikel 8 E.V.R.M. en artikel 22 van de GRONDWET; 
*** 
Aangezien, derde onderdeel van het middel conform de artikelen 8 EVRM en 22 van de GRONDWET, 
de inmenging bij wet moet zijn voorzien; 
 
Terwijl, dat artikel 43 Vw. de rechtsgrond uitmaakt op basis waarvan de bestreden maatregel kon 
worden genomen; 
 
Dat artikel 43 Vw. evenwel strikte voorwaarden stelt teneinde de inmenging, veroorzaakt door de op 
artikel 43 Vw. steunende maatregel, te kunnen rechtvaardigen; 
 
Dat artikel 43 Vw. laat gelden dat verweerder een om redenen van openbare orde steunende maatregel 
kan nemen indien het persoonlijk gedrag van betrokkene een actueel, werkelijk en ernstig gevaar 
inhoudt voor een fundamenteel belang van de samenleving; 
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Dat de door de verweerder genomen maatregel echter genomen is op grond van “het persoonlijk gedrag 
van betrokkene een gevaar vormt voor de openbare orde”, terwijl er geen enkele wetsbepaling een 
weigering voor een verblijf van meer dan drie maanden t.a.v. een familielid van een burger van de Unie, 
rechtvaardigt op basis van voormelde voorwaarde;  
 
Integendeel, de wetgever heeft een specifiek artikel voorzien op basis waarvan het verblijf voor meer 
dan drie maanden kan worden geweigerd aan een familielid van een burger van de Unie, indien aan de 
in artikel 43 Vw. strikte voorwaarden is voldaan; 
 
Dat de inmenging veroorzaakt door de bestreden maatregel op grond van “het persoonlijk gedrag van 
betrokkene een gevaar vormt voor de openbare orde”, niet in de wet is voorzien; 
 
Zodat, een schending kan worden vastgesteld van artikel 8 E.V.R.M. en artikel 22 van de GRONDWET; 
 
REPLIEK EN WEDERANTWOORD 
 
Verweerster stelt dat het niet als kennelijk onredelijk voorkomt dat een vreemdeling, die recentelijk en 
herhaaldelijk veroordeeld werd voor ernstige strafrechtelijke feiten, te beschouwen als een gevaar voor 
de openbare orde. Het volstaat hier op te merken dat artikel 43 Vw. de weigering van het verblijfsrecht 
koppelt aan strikte voorwaarden, m.n. “gedragingen die een actuele, werkelijke en voldoende ernstige 
bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormen”; Op basis van de overweging 
die in de bestreden maatregel, alsook in de replieknota wordt aangehaald, zijnde het gevaar voor de 
openbare orde, is onvoldoende om aan te tonen dat zijn gedragingen een ACTUEEL, WERKELIJK EN 
VOLDOENDE ERNSTIGE BEDREIGING VORMT VOOR EEN FUNDAMENTEEL BELANG VAN DE 
SAMENLEVING; 
 
Het verweer van verweerster kan niet dienstig worden opgeworpen;” 
 
3.1.2.1. Artikel 8 van het EVRM bepaalt 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." 
 
Artikel 22 van de Grondwet, dat eveneens het recht op eerbiediging van privé- en gezinsleven omvat, 
luidt als volgt:  
 
"Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in de gevallen en 
onder de voorwaarden door de wet bepaald. De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel 
waarborgen de bescherming van dat recht." 
 
Zoals verzoeker correct aangeeft, is de bescherming die wordt geboden door artikel 22 van de 
Grondwet gelijkaardig aan deze die wordt geboden door artikel 8 van het EVRM. De Grondwetgever 
heeft immers “een zo groot mogelijke concordantie nagestreefd met artikel 8 van het Europees Verdrag 
tot Bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), teneinde 
betwistingen over de inhoud van dit Grondwetsartikel respectievelijk art. 8 van het EVRM te vermijden” 
(Parl.St. Kamer 1993-94, nr. 997/5, 2). De aangevoerde schending van deze grondwettelijke bepaling 
wordt dan ook samen behandeld met de aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM. 
 
3.1.2.2. Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven 
wordt aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven 
bestaat in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de 
bestreden beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en 
gezinsleven dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen 
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(cf. EHRM 13 februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; 
EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 21). 
 
Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven' noch het begrip ‘privéleven’. Beide 
begrippen zijn autonome begrippen die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 
geïnterpreteerd. 
 
Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 
is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen 
deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en T./ Finland, § 150). 
 
Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat 
het begrip privéleven’ een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve 
definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29). 
 
De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van 
beiden, is een feitenkwestie. 
 
De volgende vraag die de Raad dient te onderzoeken is of er sprake is van een inmenging in het privé- 
en/of familie- en gezinsleven. Hiertoe moet nagegaan worden of de vreemdeling voor de eerste keer om 
toelating heeft verzocht, dan wel of het gaat om de weigering van een voortgezet verblijf. 
 
Gaat het namelijk om een eerste toelating dan oordeelt het EHRM dat er geen inmenging is en 
geschiedt geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM. In dit geval moet er 
volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de Staat om het recht op 
privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, 
Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38). 
Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt 
dat er een positieve verplichting voor de Staat is, dan is er schending van artikel 8 van het EVRM 
(EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 
 
Gaat het om een weigering van een voortgezet verblijf dan aanvaardt het EHRM dat er een inmenging is 
en dan dient het tweede lid van artikel 8 van het EVRM in overweging te worden genomen. Het door 
artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het privéleven en voor het familie- en 
gezinsleven is niet absoluut. Binnen de grenzen gesteld door het voormelde lid, is de inmenging van het 
openbaar gezag toegestaan voor zover die bij wet is voorzien, ze geïnspireerd is door een of meerdere 
van de in het tweede lid van artikel 8 van het EVRM vermelde legitieme doelen en voor zover ze 
noodzakelijk is in een democratische samenleving om ze te bereiken. Vanuit dit laatste standpunt is het 
de taak van de overheid om te bewijzen dat zij de bekommernis had om een juist evenwicht te bereiken 
tussen het beoogde doel en de ernst van de inbreuk. 
 
Inzake immigratie heeft het EHRM er in beide voormelde gevallen en bij diverse gelegenheden aan 
herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het 
grondgebied van een Staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 
15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 
1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat 
het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de 
Staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe 
te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing 
van een vaststaand beginsel van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de 
openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en 
het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki 
Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, 
Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden 
hiertoe vast te leggen. 
 
Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 
de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil 
of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel 
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primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 
taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 
te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 
hebben. 
 
Wanneer de verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de eerste 
plaats haar taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze 
wijze het bestaan van het door haar ingeroepen privéleven en/of familie- en gezinsleven aan te tonen, 
alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 
 
3.1.2.3. Wat het bestaan van een gezinsleven betreft 

 
In casu is het niet betwist dat verzoeker een gezinsleven heeft opgebouwd met zijn Nederlandse 
echtgenote en hun twee gezamenlijke kinderen. 
 
3.1.2.4. Wat het bestaan van een inmenging in het gezinsleven betreft 
 
Niettegenstaande verzoeker in het verleden over een verblijfsrecht in België beschikte, staat het niet ter 
discussie dat dit verblijfsrecht teloor is gegaan en verzoeker een herinschrijving werd geweigerd. 
Getuige hiervan ook de aanvraag tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van 
de Unie, die heeft geleid tot huidige bestreden beslissing. Er dient dan ook te worden aangenomen dat 
er in huidige zaak sprake is van een eerste toelating, en niet van een weigering van een voortgezet 
verblijf. Hieruit volgt dat er geen sprake is van een inmenging in het betreffende gezinsleven in de zin 
van artikel 8, tweede lid van het EVRM en dat een verdere toetsing aan dit tweede lid zich niet opdringt. 
Verzoeker verzocht, door middel van zijn aanvraag, om op grond van zijn gezinsleven een verblijfsrecht 
te worden toegekend, zodat in casu de vraag zich stelt of er op de Belgische autoriteiten een positieve 
verplichting rust om verzoeker toe te laten tot een verblijf in België teneinde hem in de mogelijkheid te 
stellen zijn gezinsleven op het Belgische grondgebied verder te ontwikkelen en uit te bouwen. In zijn 
“repliek en wederantwoord” erkent verzoeker dat in zijn geval dient te worden nagegaan of er sprake is 
van een positieve verplichting die rust op de Belgische Staat.  
 
3.1.2.5. Wat het bestaan van een positieve verplichting betreft 
 
Zoals hierboven reeds aangehaald dient aan de hand van de ‘fair balance’-toets te worden nagegaan of 
er in casu sprake is van een positieve verplichting voor de Belgische Staat. Deze belangenafweging 
tussen de belangen van enerzijds verzoeker en zijn gezin en anderzijds de samenleving in zijn geheel is 
in wezen dezelfde als deze die plaatsvindt wanneer er sprake is van negatieve verplichtingen. Factoren 
waarbij rekening dient te worden gehouden bij deze belangenafweging zijn: 
• de mate waarin het gezinsleven wordt verbroken; 
• de omvang van de banden met België; 
• of er onoverkomelijke hinderpalen zijn om een gezinsleven te leiden in de Sta(a)t(en) van herkomst 
van de betrokken gezinsleden; 
• of er redenen betreffende de controle op immigratie (onder meer een geschiedenis van inbreuken 
op de immigratiewetgeving) of de openbare orde aanwezig zijn; 
• of het gezinsleven werd opgebouwd op een ogenblik dat de betrokken gezinsleden wisten dat de 
verblijfssituatie van een van hen tot gevolg had dat het voortbestaan van het gezinsleven in de Staat 
van verblijf van het begin af aan precair was; hier benadrukt het EHRM dat slechts in zeer uitzonderlijke 
omstandigheden kon worden besloten tot een schending van artikel 8 van het EVRM. (Zie EHRM 31 
januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). 

 
Verzoeker voert aan dat artikel 8 van het EVRM is geschonden omdat geen belangenafweging werd 
doorgevoerd bij het nemen van de bestreden beslissing. De Raad stelt evenwel vast dat uit de 
bestreden beslissing wel degelijk blijkt dat verweerder een belangenafweging heeft doorgevoerd. De 
bestreden beslissing betreft immers een antwoord op een uitdrukkelijke vraag van verzoeker om op 
grond van zijn gezinsleven te worden toegelaten tot een verblijf doch in de bestreden beslissing wordt 
gewezen op de ernst en de aard van de door verzoeker gepleegde feiten, het gevaar op recidive en de 
nabijheid in tijd van de feiten om vervolgens te oordelen dat de private belangen van verzoeker, 
waaronder zijn gezinsleven, niet langer primeren op het algemeen belang. Verzoeker kan niet worden 
gevolgd waar hij een andere mening is toegedaan. Het gegeven dat het hier om “algemene stereotype 
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bewoordingen” zou gaan en dat in de motivering van de bestreden beslissing niet uitdrukkelijk wordt 
ingegaan op de elementen betreffende artikel 8 van het EVRM zoals aangehaald in zijn informeel 
verzoek om geen toepassing te maken van artikel 43 van de Vreemdelingenwet, doet aan voormelde 
vaststelling geen afbreuk. Het enkele gegeven dat verzoeker in voormeld informeel verzoek een andere 
belangenafweging maakte, kan verder ook niet leiden tot de vaststelling dat artikel 8 van het EVRM zou 
zijn geschonden. 

 
In zoverre verzoeker betoogt dat de bestreden beslissing de verderzetting van zijn gezinsleven in België 
onmogelijk maakt, herhaalt de Raad dat artikel 8 van het EVRM niet zo kan worden geïnterpreteerd dat 
het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de 
Staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe 
te staan. Dit gegeven is dan ook niet van wezenlijk belang in het kader van de vereiste 
belangenafweging, waarin de vraag centraal staat of er sprake is van hinderpalen die de verderzetting 
van het gezinsleven elders ernstig bemoeilijken of onmogelijk maken. 
 
De Raad stelt vast dat verzoeker weliswaar aanvoert dat hij definitief zal worden gescheiden van zijn 
echtgenote en twee kinderen, doch dat dit gegeven in casu niet kan worden vastgesteld. Zo brengt 
verzoeker allereerst geen enkel element aan waaruit blijkt dat hij zijn gezinsleven niet kan verderzetten 
in Nederland, zijnde de Staat waarvan zijn echtgenote een nationale onderdaan is en waar zijn 
echtgenote en kinderen voorafgaand aan hun komst naar België verbleven. Verzoeker geeft verder nog 
aan dat zijn echtgenote eveneens nog de Marokkaanse nationaliteit heeft. Er blijkt dan ook niet dat een 
terugkeer naar Marokko onmogelijk is of dat dit niet kan worden verwacht van de echtgenote van 
verzoeker, zelfs indien wordt aangenomen dat hun beider band met Marokko enkel bestaat uit de 
nationaliteitsband en aldaar doorgebrachte vakanties. Er dient hierbij eveneens rekening te worden 
gehouden met de motivering in de bestreden beslissing dat er wat verzoeker betreft sprake is van een 
actueel gevaar voor de openbare orde. Hierbij wordt gewezen op zijn veroordelingen in 2000 en 2001 
wegens handel/invoer/bezit van verdovende middelen en wegens opzettelijke slagen en verwondingen 
en onwettige wapendracht en in 2011 wegens herhaalde valsheid in geschifte en oplichting. Zoals 
verzoeker zelf aangeeft, heeft deze laatste veroordeling betrekking op feiten die tot doel hadden zijn 
eerdere onderduiking van straf, die het gevolg was van de eerdere veroordelingen, te verbergen. Zoals 
blijkt uit de bespreking van het tweede middel kon verweerder in redelijkheid oordelen dat uit het 
persoonlijk gedrag van verzoeker een ernstig en actueel gevaar voor de openbare orde blijkt. Hierbij 
wordt erop gewezen dat het gegeven dat de opgelegde strafmaat in 2010 relatief laag zou zijn, geen 
afbreuk doet aan voormelde vaststelling. Verzoeker toont verder ook niet aan dat de feiten zoals deze 
zijn zaak kenmerken dezelfde zijn zoals deze in de door hem aangehaalde rechtspraak van het EHRM. 
Daarnaast dringt de vaststelling zich eveneens op dat verzoekers echtgenote een relatie begon met 
verzoeker op het ogenblik dat deze voortvluchtig was en zijn Belgische verblijfskaart reeds was 
verstreken. Zij kon er niet van onwetend zijn dat verzoekers verblijfsrecht in België precair was/kon zijn. 
De kinderen van verzoeker en zijn echtgenote zijn verder nog jong, zodat kan worden aangenomen dat 
zij zich snel kunnen aanpassen en een nieuwe taal zich eigen kunnen maken (cf. EHRM 18 oktober 
2006, Üner/Nederland). Er zijn ook geen elementen voorhanden dat zij hun scholing niet elders kunnen 
voortzetten. Gelet op al de voornoemde elementen dient te worden vastgesteld dat niet blijkt dat 
verweerder geen juist evenwicht heeft gerespecteerd tussen de op het spel staande belangen en met 
name tussen de belangen van verzoeker en zijn gezin en de belangen van de samenleving. 

 
In zoverre verzoeker verder nog betwist dat de inmenging in het gezinsleven een van de doelstellingen 
nastreeft zoals voorzien in artikel 8, tweede lid van het EVRM, bij wet is voorzien en noodzakelijk is in 
een democratische samenleving en dat de inmenging de subsidiariteitstoets niet doorstaat, herhaalt de 
Raad dat in casu er geen sprake is van een inmenging van het gezinsleven in de zin van artikel 8, 
tweede lid en dat een toetsing aan deze bepaling zich bijgevolg niet opdringt. Louter ten overvloede 
merkt de Raad op dat de bestreden beslissing steunt op artikel 43 van de Vreemdelingenwet en dat 
deze maatregel is genomen met het oog op het vrijwaren van ’s lands openbare orde. In zoverre 
verzoeker stelt dat de motivering van de bestreden beslissing niet beantwoordt aan de voorwaarden 
gesteld in artikel 43 van de Vreemdelingenwet, wordt verwezen naar de bespreking van het tweede 
middel. Verder wordt verwezen naar voorgaande vaststelling dat niet blijkt dat verweerder geen juist 
evenwicht heeft gerespecteerd tussen de op het spel staande belangen en met name tussen de private 
belangen van verzoeker, waaronder zijn gezinsleven, en de belangen van de samenleving. 
 



  

 
 
 

 

 

RvV  X - Pagina 12 van 22 

Een schending van artikel 8 van het EVRM en van artikel 22 van de Grondwet kan niet worden 
weerhouden. 
 
Het eerste middel is ongegrond. 
 
3.2.1. Verzoeker voert in een tweede middel de schending aan van artikel 27 van de richtlijn 
2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, 
tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 
68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 
93/96/EEG (hierna: richtlijn 2004/38/EG) en van artikel 43 van de Vreemdelingenwet. 
 
Hij licht het middel als volgt toe in de synthesememorie: 
 
“Aangezien, eerste onderdeel van het middel, de bestreden maatregel laat gelden dat “artikel 43 van de 
wet van 15.12.1980 het recht op verblijf wordt geweigerd om redenen van openbare orde of nationale 
veiligheid, persoonlijk gedrag van de betrokkene waardoor zijn verblijf ongewenst is om reden van 
openbare orde of nationale veiligheid (...) Uit de ernst van de feiten en de aard van de feiten blijkt dat 
het persoonlijk gedrag van betrokkene een gevaar vormt voor de openbare orde. ”; 
 
Terwijl, artikel 43 Vw. laat gelden dat […] ; 
 
Overwegende dat deze bepaling het gevolg is van de omzetting van artikel 27 van de de richtlijn 
2004/38 dd. 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de 
lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 
1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 
75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG; Bovendien is voormelde bepaling een 
codificatie van de rechtspraak van het Hof van Justitie i.v.m. de toepassing van de openbare orde t.a.v. 
burgers van de Unie en hun familieleden; (HvJ 27 oktober 1977, 30/77, Regina/P. Bouchereau, punt 28; 
HvJ 19 januari 1999, C -348/96, Calfa, punten 22-24; enz...) 
 
Overwegende dat artikel 27 van voormelde richtlijn laat gelden dat […] 
 
Bijgevolg voorzien voormelde artikelen dat aan cumulatieve voorwaarden moet worden voldaan 
alvorens op basis van artikel 43 Vw. respectievelijk artikel 27 van voormelde richtlijn, het verblijf van 
meer dan drie maanden te weigeren aan een familielid van een burger van de unie met een bevel om 
het grondgebied te verlaten; 
 
Dat het gedrag van de betrokkene een (1)actuele, (2)werkelijke en (3)voldoende ernstige bedreiging 
moet vormen voor een (4)fundamenteel belang van de samenleving; 
 
Dat het gedrag van verzoeker vooreerst niet werd gecontroleerd in het licht van voormelde restrictieve 
voorwaarden zoals aangetekend in artikel 43 Vreemdelingenwet.;  
 
Dat er immers een duidelijk verschil is tussen enerzijds de inhoud van artikel 43 Vw. zoals begrepen 
door verweerder, zijnde “een weigering om redenen van openbare orde” en anderzijds de werkelijke 
inhoud van artikel 43 Vw., zijnde een weigering omdat het gedrag van betrokkene een actueel, ernstig 
en werkelijke bedreiging vormt voor een fundamenteel belang voor de samenleving; 
 
Zodat, een schending kan worden vastgesteld van artikel 43 Vw.; 
 
Dat een verkeerde toepassing van artikel 43 Vw. niet enkel een schending van artikel 43 Vw. impliceert, 
toch tevens ernstige gevolgen heeft op de verdragsconformiteit van de bestreden maatregel in het licht 
van artikel 8 E.V.R.M. (zie derde onderdeel eerste middel) en de materiële motiveringverplichting; 
(tweede onder van het derde middel) 
*** 
Aangezien, tweede onderdeel van het middel, aan verzoeker het verblijf van meer dan drie maanden 
werd geweigerd op basis van artikel 43 Vw.; 
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Terwijl, op basis van artikel 43 Vw. het “gedrag van de betrokkene moet een actuele, werkelijke en 
voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormen. 
 
Dat verzoeker op 22 december 2000 tot een gevangenisstraf werd veroordeeld van 6 maanden mei 
uitstel voor drie jaar en een geldboete van 500 BEF met uitstel van drie jaar wegens verdovende 
middelen; (1) 
 
Op basis van artikel 43 Vw. kan voormelde veroordeling niet worden aangewend om het verblijf van 
meer dan drie maanden te weigeren, aangezien deze veroordeling onvoldoende is om te gewagen van 
een werkelijke, ernstige en actuele bedreiging voor van een fundamenteel belang van de samenleving; 
 
Vooreerst kan op basis van de strafmaat en in het licht van de rechtspraak van het EHRM inzake 
EZZOUHDI gesteld worden dat deze inbreuk geen ernstige bedreiging vormt voor de fundamentele 
belangen van de samenleving; 
 
Het EHRM heeft in het arrest EZZOUHDI t. FRANKRIJK gesteld dat de strafmaat een belangrijk 
element is teneinde de ernst van een inbreuk te determineren; Verzoeker kreeg hier een 
voorwaardelijke straf, wat als dusdanig inhoudt dat deze veroordeling het vereiste ernstig karakter heeft 
om een weigering van verblijf van meer dan drie maanden, steunende op artikel 43 Vw, meer bepaald 
“een ernstige dreiging voor een fundamenteel maatschappelijk belang” te rechtvaardigen; 
 
Bovendien is gebleken dat deze feiten zich meer dan twaalf jaar geleden hebben voorgedaan, zodat 
deze veroordeling manifest niet kan dienen ter ondersteuning van de bestreden maatregel, genomen op 
basis van artikel 43 Vw. niet meer actueel is; Er kan bijgevolg geen “actuele” bedreiging in de zin van 
artikel 43 Vw. worden gededuceerd op basis van voormelde veroordeling; 
 
Deze veroordeling toch gebruiken maakt een schending uit van artikel 43Vw., respectievelijk artikel 27 
van de in het huidig middel aangehaalde richtlijn; 
 
Dat verzoeker op 26 januari 2001 tot een gevangenisstraf van 5 jaar en een geldboete van 100 BEF 
wegens opzettelijke slagen en verwondingen en het bezit van een wapen zonder vergunning; 
 
Vooreerst is het duidelijk dat de strafrechtelijke veroordeling die verzoeker heeft opgelopen an sich niet 
volstaat om het verblijfsrecht van verzoeker op basis van artikel 43 Vreemdelingenwet niet toe te 
kennen; 
 
Artikel 43 Vreemdelingenwet is zo duidelijk uiteengezet dat aan voormelde stelling niet kan worden 
getwijfeld, op straffe van miskenning van artikel 43 Vreemdelingenwet; 
 
Naast deze veroordeling zal het bijgevolg belangrijk zijn of het gedrag van verzoeker een “actuele, 
werkelijke en voldoende ernstige” bedreiging vormt voor een fundamenteel belang van de samenleving; 
 
Dienaangaande kan worden op gemerkt dat voormelde veroordeling duidelijk aangeeft dat verzoeker op 
het ogenblik van de feiten gedragingen vertoonde die een ernstige bedreiging vormden voor de 
fundamentele belangen van de maatschappij; 
 
Op dat ogenblik, dus in het jaar 1999, was deze veroordeling een duidelijk bewijs dat verzoeker 
gedragingen stelde die een ernstige bedreiging vormden voor de fundamentele belangen van de Staat. 
Niettemin blijkt dat heden deze veroordeling niet meer actueel is, zodat gesteld kan worden dat de 
gerechtelijke beslissing vooreerst onvoldoende is om heden te stellen dat er een actuele dreiging zou 
bestaan voor een fundamenteel belang van de samenleving door het persoonlijk gedrag van verzoeker;  
 
Vooreerst werden deze feiten in 1999, dus meer dan twaalf jaar geleden, gepleegd; 
 
Dat moet worden opgemerkt dat verzoeker inmiddels heeft kunnen aantonen dat hij zijn leven verbeterd 
heeft en geen veroordelingen meer heeft opgelopen die direct of indirect geassocieerd kunnen worden 
aan de feiten van in het jaar 1999, noch aan de feiten die hij diende te plegen om zich aan justitie te 
kunnen onttrekken; De veroordeling van 18 november 2010 had immers betrekking op het gebruik van 
een valsheid5 meer bepaald het paspoort van zijn broer, omdat hij geseind stond voor conditiebreuk in 
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het kader van de modaliteit van strafuitvoering dat betrekking had op de eerste veroordeling; Dat hij los 
daarvan geen nieuwe feiten heeft gepleegd; 
 
Dat hoewel artikel 27 van de richtlijn het toelaat om in andere lidstaten informatie op te vragen m.b.t 
veroordelingen, verwerende partij, in tegenstelling tot de met de strafuitvoering belaste autoriteiten, niet 
is overgegaan tot het verzamelen van deze belangrijke informatie, dat determinerend is ter bepaling van 
de actuele bedreiging van een fundamenteel belang van de samenleving; 
 
Dat verweerder immers op de hoogte was van zijn langdurig verblijf in Nederland; 
 
Dat de overheid belast met de strafuitvoering het in het in het kader van de strafuitvoering wel nuttig 
achtten om informatie op te vragen bij de lidstaten waar verzoeker heeft verbleven volgens zijn 
gezegden en de stukken die hij dienaangaande overlegde; 
 
Dat de directeur, die via de penitentiaire sociale dienst zeer dicht staat bij gedetineerden, in haar advies 
opgesteld overeenkomstig artikel 31 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie 
van de veroordeelden tot een vrijheidstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van 
de strafuitvoeringsmodaliteiten, ter onderzoek van de wettelijke tegenaanwijzingen, oordeelde dat 
“betrokkene beweert dat hij gedurende zijn ontvluchting geen strafbare feiten pleegde. Zijn gezin zou 
hem op het rechte pad gebracht hebben en gehouden hebben. Er werden uittreksels van zijn 
strafregister in Nederland, Spanje en Frankrijk opgevraagd. Uit deze informatie bleek dat betrokkene 
inderdaad niet veroordeeld werd tijdens zijn periode van ontvluchting.”; (stuk 3) 
 
Dat het gebruik van een vals paspoort het enig feit is dat hem kan worden verweten gedurende de 
voorbije decennia; 
 
Dat op basis daarvan kan worden gesteld dat er sprake is van een actuele, noch werkelijke, noch 
ernstige dreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving; 
 
Bovendien is zijn familiale situatie dermate gewijzigd, in de zin dat hij al 7 jaar samen is met zijn 
echtgenote en bovendien de trotse vader is van twee kinderen. Deze gewijzigde familiale situatie wijst 
voldoende uit dat de veroordeling die hij heeft opgelopen in 2000, niet meer kan worden aangewend 
teneinde de ernstige bedreigingen voor een fundamenteel belang van de samenleving en die uitgaan 
van verzoeker te bepalen; 
 
Voormelde uiteenzetting blijkt voldoende aan te geven dat de veroordeling van 2000 uit hoofde van 
slagen en verwondingen met wapenbezit heden niet kan worden gebruikt om het “actueel” karakter van 
de bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving die zou kunnen uitgaan van de 
persoonlijke gedragingen van verzoeker te determineren; 
 
Deze veroordeling alsnog gebruiken om de persoonlijke gedragingen van verzoeker aan te merken als 
zijnde een “actuele” bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving maakt een manifeste 
schending opleveren van artikel 43 van de Vreemdelingenwet en zou bovendien lijnrecht ingaan tegen 
voormelde geciteerde arresten van het Hof van Justitie; 
 
Deze veroordeling toch gebruiken maakt een schending uit van artikel 43Vw., respectievelijk artikel 27 
van de in het huidig middel aangehaalde richtlijn; 
 
Dat verzoeker op 18 november 2010 tot een gevangenisstraf van 10 maanden en een geldboete van 
100 EURO werd veroordeeld wegens valsheid in geschriften en gebruikmaking van deze valsheid; 
 
Deze feiten houden verband met de onttrekking van betrokkene aan justitie in het jaar 2002; 
 
Verzoeker meent dat deze strafrechtelijke veroordeling niet voldoende naar recht het bewijs bijbrengt 
dat verzoekers persoonlijk gedrag een “ernstige” bedreiging vormt voor de fundamentele belangen van 
de Staat. Vooreerst kunnen deze feiten in verband worden gebracht met het gegeven dat hij zich in 
2002 aan justitie heeft onttrokken; Bovendien werd hij voor deze inbreuk veroordeeld tot relatief lage 
gevangenisstraf, zodat conform het arrest EZZOUHDI t. FRANKRIJK, de feiten, hoewel een inbreuk op 
de openbare orde, niet in die mate ernstig zijn dat ze de toepassing van artikel 43 Vw. rechtvaardigen; 
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Bovendien kan niet worden volgehouden dat deze veroordeling het actuele karakter van de ernstige 
bedreiging voor een fundamenteel belang van de Staat onderbouwt, nu dit misdrijf enkel werd gepleegd 
om verzoeker toe te laten zich aan justitie te onttrekken; Nu hij geen reden meer heeft om zich aan 
justitie te onttrekken, dient ook het actuele karakter van de bedreiging, gesteund op deze veroordeling 
worden gerelativeerd; 
 
Deze veroordeling toch gebruiken maakt een schending uit van artikel 43Vw.„ respectievelijk artikel 27 
van de in het huidig middel aangehaalde richtlijn; 
*** 
Aangezien, derde onderdeel van het middel, nergens uit de bestreden beslissing blijkt dat de op 
openbare orde steunende maatregel in overeenstemming is met het evenredigheidsbeginsel; 
 
Terwijl, op basis van artikel 43 Vw. “de om redenen van openbare orde of nationale veiligheid genomen 
maatregelen moeten in overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel 
 
Uiteraard moet rekening worden gehouden met het geheel aan elementen die van belang kunnen zijn 
om het evenredig karakter van de om redenen van openbare orden genomen maatregelen te 
determineren; 
 
Uit de bestreden beslissing blijkt dat er geen evenredigheidstoets werd bewerkstelligd zoals artikel 43 
Vw., respectievelijk voormelde richtlijn voorschrijven; 
 
Zodat een schending kan worden vastgesteld van artikel 43Vw. respectievelijk artikel 27 van de in het 
huidig middel aangehaalde richtlijn; 
*** 
Aangezien, vierde onderdeel van het middel, uit de bestreden maatregel blijkt dat de bestreden 
maatregel enkel steunt op strafrechtelijke veroordelingen; 
 
Terwijl, op basis van artikel 43 Vw. “strafrechtelijke veroordelingen” niet als zodanig een reden is om 
een op grond van dit artikel genomen maatregel te rechtvaardigen;  
 
Dat bovendien enkel deze veroordelingen de stereotype slotformulering “dat gedrag van betrokkene een 
gevaar vormt voor de openbare orde” onderbouwen; 
 
Zodat, een schending van artikel 43Vw., respectievelijk artikel 27 van de in het huidig middel 
aangehaalde richtlijn, kan worden vastgesteld; 
 
REPLIEK EN WEDERANTWOORD 
 
Verweerster stelt dat het niet als kennelijk onredelijk voorkomt dat een vreemdeling, die recentelijk en 
herhaaldelijk veroordeeld werd voor ernstige strafrechtelijke feiten te beschouwen als een gevaar voor 
de openbare orde. Het volstaat hier op te merken dat artikel 43 Vw. de weigering van het verblijfsrecht 
koppelt aan strikte voorwaarden, m.n. “gedragingen die een actuele, werkelijke en voldoende ernstige 
bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormen”; Op basis van de overweging 
die in de bestreden maatregel, alsook in de replieknota wordt aangehaald, zijnde het gevaar voor de 
openbare orde, is onvoldoende om aan te tonen dat zijn gedragingen een ACTUEEL, WERKELIJK EN 
VOLDOENDE ERNSTIGE BEDREIGING VORMT VOOR EEN FUNDAMENTEEL BELANG VAN DE 
SAMENLEVING; Artikel 43 Vw. werd MANIFEST niet op een correcte wijze toegepast zoals verweerster 
voorhoudt; 
 
Het verweer van verweerster kan niet dienstig worden opgeworpen;” 
 
3.2.2.1. Artikel 43 van de Vreemdelingenwet vormt, zoals verzoeker correct aangeeft, de omzetting in 
Belgisch recht van artikel 27 van de richtlijn 2004/38/EG. Na de omzetting van een richtlijn kunnen 
particulieren slechts op dienstige wijze een beroep doen op de bepalingen van de richtlijn indien de 
nationale omzettingsmaatregelen niet correct of toereikend zijn (HvJ 4 december 1997, C-253/96 tot en 
met C-258/96, Kampelmann, punt 42; zie tevens HvJ 3 december 1992, C-140/91, C-141/91, C-278/91 
en C-279/91, Suffritti, punt 13). Verzoeker toont dit evenwel niet aan. Bij gebrek aan rechtstreekse 
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werking kan de schending van artikel 27 van richtlijn 2004/38 niet op ontvankelijke wijze worden 
opgeworpen. 
 
3.2.2.2. Artikel 43 van de Vreemdelingenwet bepaalt 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 hierna vermelde perken:  
 
1° de redenen mogen niet ingeroepen worden voor economische doeleinden;  
 
2° de om redenen van openbare orde of nationale veiligheid genomen maatregelen moeten in 
overeenstemming 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;  
 
3° het verval van het document dat de binnenkomst en het verblijf op het Belgisch grondgebied heeft 
toegelaten, kan op zichzelf de verwijdering van het grondgebied niet wettigen;  
 
4° alleen ziekten vermeld in de bij deze wet gevoegde lijst kunnen een weigering van binnenkomst of 
het verblijf rechtvaardigen. Het optreden van een ziekte later dan drie maanden na aankomst op het 
grondgebied kan geen reden voor verwijdering van het grondgebied vormen.  
 
Om te beoordelen of de betrokkene een gevaar vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid 
kan de minister of zijn gemachtigde bij de afgifte van de verklaring van inschrijving dan wel bij de afgifte 
van de verblijfskaart, zonodig de lidstaat van oorsprong en eventueel andere lidstaten, verzoeken om 
mededeling van de gerechtelijke antecedenten betreffende betrokkene en zonodig om een uittreksel uit 
het strafregister verzoeken.  
 
Indien ernstige aanwijzingen daartoe aanleiding geven, kan de minister of zijn gemachtigde personen 
die het verblijfsrecht genieten binnen drie maanden na de datum van binnenkomst zonodig aan een 
kosteloos medisch onderzoek onderwerpen met het oog op het afgeven van een verklaring dat zij niet 
lijden aan de in het eerste lid, 4°, bedoelde ziekten.” 
 
Uit deze wetsbepaling blijkt dat een strafrechtelijke veroordeling op zich niet volstaat om een familielid 
van een burger van de Europese Unie het verblijf te weigeren. Een verblijfsweigering is echter wel 
mogelijk indien uit het persoonlijke gedrag van de betrokken vreemdeling een gedrag blijkt dat van die 
aard is dat hieruit een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel 
belang van de samenleving kan afgeleid worden. Het gegeven dat een veroordeling op zich niet volstaat 
om een verblijfsweigering ten aanzien van een familielid van een burger van de Unie te motiveren 
impliceert niet dat verweerder niet naar de eerder door dit familielid opgelopen veroordelingen kan 
verwijzen om aan te tonen dat deze burger een gedrag vertoont waaruit kan afgeleid worden dat hij 
heden nog steeds een gevaar vormt voor de openbare orde en de nationale veiligheid. 
 
Verzoeker stelt in een eerste onderdeel van het middel dat verweerder zijn gedrag niet heeft 
gecontroleerd in het licht van de restrictieve voorwaarden vervat in voormelde wetsbepaling, die 
vereisen dat dient vast te staan dat het gedrag van verzoeker een (1) actuele, (2) werkelijke en (3) 
voldoende ernstige bedreiging vormt voor (4) een fundamenteel belang van de samenleving. De Raad 
wijst er evenwel op dat verweerder ingaat op het persoonlijke gedrag van verzoeker, dat leidde tot zijn 
verschillende veroordelingen en wijst op de aard en de ernst van de gepleegde feiten, op het 
recidivegevaar nu bij de laatste veroordeling van verzoeker sprake was van herhaalde feiten en op de 
nabijheid in tijd van de feiten. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing aldus wel degelijk een 
motivering bevat dat er volgens verweerder sprake is van een actuele, werkelijke en voldoende ernstige 
bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving. Het gegeven dat dit niet uitdrukkelijk in 
deze bewoordingen wordt verwoord in de bestreden beslissing, doet aan deze vaststelling geen afbreuk. 
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Verzoeker geeft vervolgens in een tweede onderdeel van het middel aan dat uit zijn persoonlijk gedrag 
geen actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de 
samenleving blijkt. Verzoeker gaat hierbij in op de verschillende door hem opgelopen strafrechtelijke 
veroordelingen. 
 
De Raad wijst er allereerst op dat de feiten die hebben geleid tot de strafrechtelijke veroordelingen van 
verzoeker in zijn geheel dienen te worden bekeken, en niet elk afzonderlijk. Zo kan het immers zijn dat 
een enkel gepleegd feit, ook al betreft het een ernstig feit, niet voldoende zal zijn om de toepassing van 
artikel 43 van de Vreemdelingenwet te rechtvaardigen, doch wel in combinatie met andere gepleegde 
strafrechtelijke feiten en/of omstandigheden. In deze zin kunnen ook niet recent gepleegde 
strafrechtelijke feiten alsnog in aanmerking worden genomen indien duidelijk blijkt dat verzoeker hieruit 
geen lering heeft getrokken.   
 
Verweerder kan verder worden gevolgd waar hij aangeeft dat de feiten die ten grondslag lagen aan de 
strafrechtelijke veroordelingen in 2000 en 2001 ernstige feiten betreffen. Zo dient, wat de eerste 
veroordeling betreft, te worden gewezen op de ernstige schade die verdovende middelen de 
samenleving berokkenen. Het gegeven dat verzoeker ‘slechts’ werd veroordeeld tot een voorwaardelijke 
straf doet hieraan geen afbreuk. Wat de tweede veroordeling wegens opzettelijke slagen en 
verwondingen met voorbedachtheid en wegens ongewettigd wapenbezit betreft, betwist verzoeker in 
wezen zelf niet dat uit deze feiten volgt dat hij op dat ogenblik een ernstige bedreiging vormde voor een 
fundamenteel belang in de samenleving. Getuige hiervan eveneens de zware strafmaat van vijf jaar 
gevangenis. In zoverre verzoeker betwist dat de feiten die aanleiding gaven tot zijn veroordelingen in 
2000 en 2001 nog kunnen worden weerhouden om het actueel gevaar voor de openbare orde aan te 
tonen, dient te worden gewezen op de recente veroordeling van verzoeker in 2010 wegens herhaalde 
feiten van oplichting en valsheid in geschifte. Verzoeker erkent dat deze veroordeling het gevolg is van 
feiten die hij pleegde teneinde zich te onttrekken aan justitie en met name aan de verdere 
tenuitvoerlegging van de eerder opgelegde straf(fen). Hij betwist hierbij ook niet dat hij onderdook van 
juni 2002 tot augustus 2009, toen hij opnieuw werd opgepakt en opgesloten met het oog op het verder 
uitzitten van zijn straf. Gelet op dit onderduiken van verzoeker – waarbij tevens dient te worden 
benadrukt dat verzoeker zich niet vrijwillig terug aangaf, doch opnieuw werd opgepakt na een tip – komt 
het niet kennelijk onredelijk voor dat verweerder in de bestreden beslissing alsnog verwijst naar de 
eerdere strafrechtelijke feiten die verzoeker pleegde en die aanleiding gaven tot de veroordelingen in 
2000 en 2001 en oordeelt dat het actueel, werkelijk en voldoende ernstig gevaar voor een fundamenteel 
belang van de samenleving nog steeds aanwezig is. Uit de herhaalde strafrechtelijke feiten die 
verzoeker pleegde teneinde zich te onttrekken aan justitie blijkt immers geenszins dat verzoeker, zoals 
hij thans stelt, zijn leven heeft verbeterd. Het gegeven dat verzoeker verder noch in België noch in een 
van de buurlanden waar hij gedurende zijn onderduiking heeft verbleven andere veroordelingen heeft 
opgelopen en zijn gezinssituatie thans is gewijzigd, vermag aan het voorgaande geen afbreuk te doen. 
Verder dient eveneens te worden opgemerkt dat het gegeven dat verzoeker van mening is dat de 
opgelegde gevangenisstraf bij zijn laatste veroordeling relatief laag is nog niet tot gevolg heeft dat 
verweerder niet in redelijkheid kon oordelen dat zijn gedrag een actueel en voldoende ernstig gevaar 
vormt voor de openbare orde. Bij de beoordeling dient verweerder immers rekening te houden met het 
persoonlijk gedrag van verzoeker in het algemeen. Verzoeker kan ook bezwaarlijk voorhouden dat het 
actueel karakter niet blijkt omdat hij thans geen reden meer ziet om zich te onttrekken aan justitie. Zoals 
hierboven reeds gesteld, heeft verzoeker zich immers niet vrijwillig opnieuw aangeboden bij de 
autoriteiten. De Raad stelt, op grond van voormelde uiteenzetting, vast dat verzoeker niet kennelijk 
onredelijk handelde waar hij oordeelde dat uit het persoonlijk gedrag van verzoeker een actueel, 
werkelijk en voldoende ernstig gevaar voor de openbare orde blijkt en dat het belang van de 
samenleving primeerde op de private belangen en het gezinsleven van verzoeker.  
 
In een derde onderdeel van het middel betoogt verzoeker vervolgens dat uit de bestreden beslissing 
geen evenredigheidstoets zoals vereist in artikel 43 van de Vreemdelingenwet blijkt. Overeenkomstig 
artikel 43 van de Vreemdelingenwet moeten maatregelen genomen om redenen van openbare orde of 
nationale veiligheid in overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel. Deze bepaling omvat als 
dusdanig evenwel geen plicht tot formele motivering. Verzoeker toont met zijn uiteenzetting verder niet 
aan dat verweerder bij de toepassing van deze wetsbepaling het evenredigheidsbeginsel niet heeft 
gerespecteerd. Voor het overige wordt verwezen naar de eerdere vaststellingen dat verweerder een 
belangenafweging heeft doorgevoerd tussen de belangen van verzoeker en deze van de samenleving 
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die niet kennelijk onredelijk is en evenmin op kennelijk onredelijke wijze oordeelde dat uit het persoonlijk 
gedrag van verzoeker een actueel en voldoende ernstig gevaar blijkt voor de openbare orde 

 
Het vierde onderdeel van het middel, dat erop neerkomt dat de bestreden beslissing enkel zou steunen 
op strafrechtelijke veroordelingen, mist verder feitelijke grondslag. Het klopt dat verweerder in de 
bestreden beslissing melding maakt van de door verzoeker opgelopen strafrechtelijke veroordelingen 
doch hij komt niet louter op basis van deze veroordelingen tot zijn besluit. Teneinde de toepassing van 
artikel 43 van de Vreemdelingenwet te verantwoorden, verwijst verweerder immers naar de ernst en de 
aard van de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de veroordelingen, naar het gegeven dat er 
sprake is van herhaalde feiten wat de laatste veroordeling van verzoeker betreft en naar de nabijheid in 
tijd van de feiten. 
 
Een schending van artikel 43 van de Vreemdelingenwet is niet aangetoond. 
 
Het tweede middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 
 
3.3.1. Verzoeker voert in een derde middel de schending aan van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, 
van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991) en van de materiële motiveringsverplichting. 
 
Hij betoogt als volgt in de synthesememorie: 
 
“Aangezien, eenzijdige rechtshandelingen met individuele strekking die uitgaan van een bestuur en die 
rechtsgevolgen beogen te hebben voor één of meer bestuurden, afdoende (materiële 
motiveringsverplichting) gemotiveerd moeten zijn in de akte die de beslissing zelf bevat formele 
motiveringsverplichting); 
 
De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 
administratieve bestuurshandelingen door de term “afdoende” de materiële motiveringsverplichting, dat 
voordien en nu nog steeds een algemeen rechtsbeginsel uitmaakt, heeft gecodificeerd; 
 
Overwegende dat drie voorwaarden moeten zijn vervuld opdat aan de materiële motiveringsplicht en 
aan de formele motiveringsverplichting zou zijn voldaan, in die zin dat de motieven kenbaar moeten zijn 
in het administratief dossier (formele motiveringsverplichting), de motieven moeten juist zijn en 
eveneens draagkrachtig (materiële motiveringsverplichting); [I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, Formele 
motivering van bestuurshandelingen, Brugge, die Keure, 1999, nr. 2, met verwijzing naar o.m. R.v.St. nr. 
25.491, 18 juni 1985; R.v.St. nr. 74.935, 3 juli 1998.] 
 
Dat de draagkracht slaat op vier elementen, zijnde de logische consistentie (geen tegenstrijdigheden), 
de juridische aanvaardbaarheid (hanteren van de juiste wettelijke grond en de juiste interpretatie van de 
wet), de feitelijke aanvaardbaarheid (gebaseerd op de juiste en relevante feiten) en de 
beleidsaanvaardbaarheid (aansluitend bij het gevoerde beleid); [A. VAN MENSEL, “De uitdrukkelijke 
motiveringsplicht', in X, De doorwerking van het publiekrecht in het privaatrecht, Gent, Mys & Breesch, 
1997, (203) nrs. 228-258.] 
 
Terwijl, eerste onderdeel van het middel m.b.t. artikel 8 E. V.R.M., op het ogenblik dat de beslissing aan 
verzoeker werd betekend, zijn familiale situatie niet beoordeeld werd in het licht van artikel 8 E.V.R.M., 
in de zin dat een inmenging in het gezinsleven van verzoeker moet beantwoorden aan een in artikel 8 
E.V.R.M. tweede lid limitatief opgesomde doelstelling die, zo een legitieme doelstelling wordt 
nagestreefd, noodzakelijk moet zijn in een democratische samenleving, en aldus moet beantwoorden 
aan de criteria van proportionaliteit en subsidiariteit; 
 
Dat de verweerder het niet opportuun achtte zijn familiaal leven, respectievelijk de inmenging in zijn 
familiaal leven in het licht van artikel 8 E.V.R.M. na te gaan, zodat de motivering van de beslissing per 
definitie onvolledig, incorrect en manifest onwettig is; 
 
Dat in het licht van de vaste rechtspraak van het EHRM, meer bepaald conform de criteria zoals 
aangehaald in het arrest Paula & Alexandra Merckx c. België, gebleken is dat tussen verzoeker en zijn 
echtgenote en kinderen sprake is van een familiaal leven in de zin van artikel 8 E.V.R.M.; 
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Dat bovendien deze relatievormen beschermwaardig zijn in het licht van voormeld artikel; Dat bovendien 
gebleken is dat de verwijderingmaatregel op ernstige wijze een inmenging uitmaakt op het recht op 
eerbiediging van het gezinsleven; Dat in het licht van artikel 8 E.V.R.M. deze inmenging diende te 
worden getoetst aan het verdragsconformiteit; 
 
Dat de familiale situatie van verzoeker immers het element bij uitstek is teneinde een belangenafweging 
- noodzakelijk om de rechtmatigheid van de inmenging te verifiëren in het licht van artikel 8 E.V.R.M. - te 
bewerkstelligen tussen enerzijds de impact van de gevolgen op de situatie van verzoeker en anderzijds 
de maatschappelijke doelstellingen die de inmenging tracht te verwezenlijken; 
 
Dat de overweging “het private belang niet langer primeert boven het algemeen belang”, bezwaarlijk kan 
worden beschouwd als een afdoende motivering, nu een belangenafweging moeten worden 
bewerkstelligd om tot dat besluit te komen; (zie eerste onderdeel van het eerste middel) 
 
De bestreden maatregel is bijgevolg niet afdoende gemotiveerd in het licht van de wetsartikelen zoals in 
het middel aangehaald; 
 
Terwijl, tweede onderdeel van het middel in combinatie met artikel 43 Vw de bestreden maatregel laat 
gelden dat het persoonlijk gedrag van de betrokkene een gevaar vormt voor de openbare orde; 
 
Dat de bestreden maatregel evenwel is genomen op basis van artikel 43 Vw. dat vereist dat het 
persoonlijk gedrag een actuele, werkelijke en ernstige bedreiging vormt voor de fundamentele belangen 
van de samenleving; 
 
Dat de overweging zoals aangetekend in de bestreden maatregel niet voorkomt als zijnde afdoende, nu 
de wet vier specifieke voorwaarden stelt alvorens de op artikel 43 Vw. om redenen van openbare orde 
steunende maatregel te nemen; 
 
Dat uit de motivering niet kan worden opgemaakt of het gedrag van verzoeker een actueel, ernstig en 
werkelijk gevaar vormde voor de fundamentele belangen van de samenleving; 
 
De bestreden maatregel is bijgevolg niet afdoende gemotiveerd in het licht van de wetsartikelen zoals in 
het middel aangehaald, nu deze niet steunt op relevante feiten; 
 
Terwijl, derde onderdeel van het middel, verzoeker aan de overheid een informeel verzoek heeft 
overgelegd betreffende “het verzoek tot niet-toepassing van artikel 43 Vw.”; 
 
Dat in het informeel verzoek het volgende werd aangetekend: 
[…] 
Dat verweerder in de bestreden maatregel niet antwoordde op de argumenten die verzoeker heeft laten 
gelden m.b.t. de niet-toepassing van artikel 43 Vw. welke tevens betrekking hadden op artikel 8 
 
Dat de bestreden maatregel bijgevolg niet afdoende is gemotiveerd; 
 
Zodat, de bestreden maatregel artikel 62 Vw. en artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende 
de uitdrukkelijke motivering van administratieve bestuurshandelingen en het algemeen beginsel van de 
materiële motiveringsplicht schendt; 
 
REPLIEK EN WEDERANTWOORD 
 
Verwerende partij stelt dat ze niet verplicht is om te antwoorden op een informeel verzoek; 
 
Verwerende partij laat gelden, op basis van voormelde veronderstelling, dat “de uitdrukkelijke 
motiveringsplicht 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 kan 
worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. (...) Aan 
de formele motiveringsverplichting is derhalve voldaan. 
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Vooreerst moet worden opgemerkt dat de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering, 
gelet op het begrip afdoende, de materiële motiveringsverplichting, dat een algemeen beginsel is van 
behoorlijk bestuur, heeft gecodificeerd; 
 
Wat betreft het hoofddoel van voormelde wet, kan inderdaad gesteld worden dat ze de formele 
motiveringsplicht, wat voor 29 juli 1991 noch een algemeen rechtsbeginsel, noch een beginsel van 
behoorlijk bestuur was, invoert in de administratieve rechtscultuur; 
 
Het hoofddoel is daarbij inderdaad dat aan de bestuurde een zodanig inzicht wordt verschaft in de 
motieven van de beslissing, zodat hij in staat is te beoordelen of, ten aanzien van de motieven, het zin 
heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft; (toelichting, 
Parl. St. Senaat B.Z. 1988, nr. 215/1,1) 
 
Voormeld hoofddoel heeft dan ook betrekking op de formele motiveringsverplichting;  
 
In casu heeft verzoeker de schending van de materiële motiveringverplichting aangevochten, wat 
duidelijk blijkt uit het vernietigingsverzoek door de gebezigde bewoordingen “Dat de draagkracht slaat 
op vier elementen, zijnde de logische consistentie (geen tegenstrijdigheden), de juridische 
aanvaardbaarheid (hanteren van de juiste wettelijke grond en de juiste interpretatie van de wet), de 
feitelijke aanvaardbaarheid (gebaseerd op de juiste en relevante feiten) en de beleidsaanvaardbaarheid 
(aansluitend bij het gevoerde beleid); (...)Dat de bestreden maatregel bijgevolg niet afdoende is 
gemotiveerd(...) 
 
Het gaat bijgevolg niet op om de doelstelling van de wet met betrekking tot de invoering van de formele 
motiveringsverplichting aan te halen, om dan te veronderstellen dat aan de door voormelde wet 
gecodificeerde materiële motiveringsverplichting is voldaan; 
 
De wet voorziet immers duidelijk in meerdere doelstellingen, zoals een zorgvuldigere besluitvorming, 
zodat de motiveringsplicht versterkt wordt met het reeds bestaande zorgvuldigheidsbeginsel en het 
redelijkheidbeginsel, omdat het bestuur verplicht is zijn beslissing te-verantwoorden als het resultaat van 
een zorgvuldige afweging van alle relevante gegevens; (LAMBRECHTS, W., “Het 
zorgvuldigheidbeginsel” en BOES, M., ‘Het redelijkheidbeginsel”, in Algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur, OPDEBEEK, I, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1993, 27-50 en 87-116) 
 
De materiële motiveringsplicht komt tot uiting in de term ‘afdoende”, waarin de begrippen 
‘evenredigheidsbeginsel’ en ‘draagkrachtvereiste’ in besloten liggen; 
 
Verwerende partij interpreteert echter de motiveringswet van 29 juli 1991 op enge wijze, door te stellen 
dat eenmaal de bestuurde op voldoende wijze is geïnformeerd door de motieven zoals vervat in de 
bestreden beslissing, aan voormelde wettelijke motiveringsverplichting is voldaan; 
 
Alzo sluit ze het draagkrachtvereiste, dat besloten ligt in het begrip ‘afdoende”, onterecht uit, waardoor 
het ook niet verwonderlijk is dat ze oordeelde dat de (formele)motiveringverplichting niet geschonden 
werd; 
 
Nogmaals werpt verzoeker op dat de bestreden beslissing niet afdoende is gemotiveerd, wat betrekking 
heeft op de materiële motiveringsverplichting; 
 
De repliek kan niet dienstig worden opgeworpen;” 
 
3.3.2.1. Artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve beslissingen met redenen 
worden omkleed en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de 
besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke 
overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering 
afdoende moet zijn.  
 
Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht 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 
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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 basis waarvan deze is genomen. Zo wordt, onder verwijzing naar artikel 43 van de 
Vreemdelingenwet, gesteld dat gelet op de ernst van de gepleegde feiten – die worden weergegeven – 
en de aard van deze feiten blijkt dat het persoonlijk gedrag van verzoeker een gevaar vormt voor de 
openbare orde en dat er recidivegevaar is gelet op het gegeven dat verzoeker bij zijn laatste 
veroordeling werd veroordeeld voor herhaalde feiten. Tevens wordt gewezen op de nabijheid in tijd van 
de feiten. 
 
In zoverre verzoeker, in een eerste onderdeel van het middel, voorhoudt dat de motivering van de 
bestreden beslissing onvolledig is omdat zijn familiale situatie niet werd beoordeeld in het licht van 
artikel 8 van het EVRM, wijst de Raad er verwijzend naar de bespreking van het eerste middel allereerst 
op dat niet blijkt dat de bestreden beslissing een inmenging uitmaakt in het privé- of gezinsleven van 
verzoeker. Hij kan dan ook niet worden gevolgd in zijn stelling dat uit de motivering diende te blijken dat 
verweerder een toetsing doorvoerde aan de voorwaarden van artikel 8, tweede lid van het EVRM. 
Daarenboven moet worden benadrukt dat bij de bespreking van het eerste middel reeds werd 
vastgesteld dat uit de bestreden beslissing wel degelijk een belangenafweging blijkt tussen de private 
belangen van verzoeker – waaronder zijn gezinsleven – en het algemeen belang en dat wordt toegelicht 
om welke redenen verweerder van oordeel is dat het algemene belang primeert. De Raad wijst er voorts 
op dat uit artikel 8 van het EVRM geen formele motiveringsplicht kan worden afgeleid die ruimer is dan 
deze die is voorzien in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991. 
 
De Raad wijst er verder, wat het tweede onderdeel van het middel betreft, op dat het gegeven dat artikel 
43 van de Vreemdelingenwet vier specifieke voorwaarden stelt alvorens een verblijfsrecht om redenen 
van openbare orde kan worden geweigerd, nog niet vereist dat omtrent deze vier elementen steeds 
afzonderlijk dient te worden gemotiveerd. De weergegeven motieven dienen evenwel van aard te zijn 
dat zij de beslissing kunnen dragen en dat verzoeker begrijpt op grond van welke feitelijke gegevens 
verweerder tot de beslissing is gekomen dat er sprake is van een actuele, werkelijke en voldoende 
ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving en dit op een wijze dat 
verzoeker zich op zinvolle wijze in rechte kan verdedigen tegen de bestreden beslissing. In casu dient te 
worden aangenomen dat aan deze vereiste is voldaan. De in de bestreden beslissing aangehaalde 
elementen dat er sprake is van ernstige gepleegde feiten, van recidivegevaar gelet op het gegeven dat 
verzoeker bij zijn laatste veroordeling werd veroordeeld voor herhaalde feiten en van de nabijheid in tijd 
van de feiten, kunnen immers volstaan om aan te tonen dat er wel degelijk sprake is van een actuele, 
werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving. De 
vraag of deze motivering correct is en niet kennelijk onredelijk is, betreft een vraag van materiële 
motivering. 
 
In een derde onderdeel van het middel wijst verzoeker op het informeel verzoek tot niet toepassing van 
artikel 43 van de Vreemdelingenwet dat hij overhandigde aan verweerder voorafgaand aan het nemen 
van de bestreden beslissing en stelt hij dat verzoeker hierop niet heeft geantwoord. De Raad wijst er in 
dit verband op dat de vereiste dat de motivering van een administratieve beslissing afdoende dient te 
zijn niet vereist dat wordt geantwoord op alle door verzoeker voorafgaand aan het nemen van deze 
beslissing opgeworpen feitelijke en juridische argumenten. Het volstaat immers dat de determinerende 
motieven worden aangeduid en dat deze motivering afdoende is. Daarnaast moet impliciet of expliciet 
blijken dat de argumentatie van verzoeker in de besluitvorming is betrokken en moet minstens impliciet 
kunnen worden afgeleid waarom de argumenten in het algemeen niet werden aanvaard (I. OPDEBEEK en 
A. COOLSAET, Formele motivering van bestuurshandelingen in Administratieve Rechtsbibliotheek, 
Brugge, die Keure, 1999, 158-160). De Raad stelt vast dat in voormeld schrijven van verzoeker wordt 
ingegaan op de feiten die ten grondslag lagen aan zijn verschillende veroordelingen en op het 
gezinsleven van verzoeker in België. De Raad stelt vast dat uit de motivering van de bestreden 
beslissing volgt dat verweerder oordeelde dat de door verzoeker gepleegde feiten wel degelijk 
verantwoorden dat toepassing wordt gemaakt van artikel 43 van de Vreemdelingenwet en dat hieruit 
blijkt dat er een afweging heeft plaatsgevonden tussen het gezinsleven van verzoeker en het algemeen 
belang. Verzoeker toont niet aan welk specifiek argument opgenomen in zijn informatief verzoek 
volgens hem niet werd beantwoord of meegenomen in de motivering van de bestreden beslissing. Het 
enkele gegeven dat verzoeker op grond van de voorliggende feiten tot een andere afweging komt 
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tussen het algemeen belang en zijn private belangen dan verweerder, kan niet leiden tot een schending 
van de formele motiveringsverplichting. 

 
De motivering van de bestreden beslissing is pertinent en draagkrachtig en stelt verzoeker in staat te 
begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door hem bestreden beslissing is gegrond, 
derwijze dat het doel van de formele motiveringsplicht is bereikt (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103). 
 
3.3.2.2. Waar verzoeker aangeeft niet akkoord te gaan met de motivering van de bestreden beslissing, 
dient het middel te worden onderzocht vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. 
 
In de mate dat verzoeker stelt dat de motivering van de bestreden beslissing incorrect en manifest 
onwettig is omdat verweerder zijn familiaal leven en de inmenging hierop niet is nagegaan in het licht 
van artikel 8 van het EVRM, verwijst de Raad naar voorgaande bespreking dienaangaande dat het 
gezinsleven van verzoeker niet in twijfel wordt getrokken, dat er in casu geen inmenging is in het 
betreffende gezinsleven en dat een belangenafweging heeft plaatsgevonden die door de Raad niet als 
kennelijk onredelijk kan worden beschouwd. 

 
Vervolgens kan worden verwezen naar de bespreking in het tweede middel waarin wordt vastgesteld 
dat verzoeker niet heeft aangetoond dat de beoordeling door verweerder dat het persoonlijk gedrag van 
verzoeker een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor een fundamenteel 
belang van de samenleving foutief of kennelijk onredelijk is. 
 
Een schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 
1991 en van de materiële motiveringsplicht blijkt niet. 
 
Het derde middel is ongegrond. 
  
Verzoeker heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring van de 
bestreden beslissing. 
 
OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 
Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
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door: 
 
mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, 
mevr. A. WIJNANTS, rechter in vreemdelingenzaken, 
mevr. I. CORNELIS, rechter in vreemdelingenzaken, 
 
dhr. M. DENYS, griffier. 
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