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 nr. 202 441 van 16 april 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. VRIJENS 

Kortrijksesteenweg 641 

9000 GENT 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 25 juli 2017 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 22 juni 2017 tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

20), aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 29 juni 2017. 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 28 juli 2017 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 7 maart 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 maart 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO die loco E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, treedt op 13 december 2016 in Albanië in het 

huwelijk met een Belgische onderdaan. 

 

Op 27 december 2016 dient verzoeker een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Europese Unie, als echtgenoot van een Belg. 
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Uit onderzoek blijkt dat verzoeker onder de naam E.H. door Italië geseind staat als ongewenste 

vreemdeling. 

 

Op 22 juni 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de bestreden 

beslissing: 

 

“(…) 

In uitvoering van artikel 52, §4, 5de 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 

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 27.12.2016 werd 

ingediend door: 

 

Naam: H. (…)   Voorna(a)m(en): S. (…) Nationaliteit: Albanië 

Geboortedatum: (…).1988   Geboorteplaats: L. K. (…) Rr: xxx 

Verblijvende te: (…) 

 

om de volgende reden geweigerd: 

X De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie 

Het verblijfsrecht dient geweigerd te worden aan betrokkene op basis van artikel 43 van de wet van 

15.12.1980 dat stelt dat het verblijf geweigerd kan worden om redenen van openbare orde of nationale 

veiligheid; persoonlijk gedrag van betrokkene waardoor zijn verblijf ongewenst is om redenen van 

openbare orde of nationale veiligheid. 

 

Betrokkene werd dd. 27.11.2012 door de rechtbank in Frankrijk veroordeeld tot 10 maanden 

gevangenisstraf voor diefstal met verzwarende omstandigheden. 

Overeenkomstig onderzoek van de Belgische politie betrof het hier geen alleenstaand feit. Zowel in Italië 

als in Frankrijk blijkt betrokkene voor diverse feiten van diefstal gekend. Hij blijkt deel uit te maken van 

een beruchte bende. Hij heette oorspronkelijk anders, nl. H. E. (…). In Italië blijkt hij deel uitgemaakt te 

hebben van een dievenbende die zich specialiseerde in merkkledij, in Frankrijk van een dievenbende 

die zich toelegde op juwelendiefstal. Betrokkene werd bij een voertuigcontrole o.a. betrapt op het 

bijhebben van gesloten juwelen (samen met zijn companen) die in de luchtfilter van de auto verborgen 

waren. In de persartikels betreffende betrokkenes antecedenten gaat het o.a. ook over het 

gesofistideerde helingsysteem die de dievenbenden gebruikten om zo snel mogelijk de gestolen waar 

uit het land te krijgen. Uit bestudering van de in- en uitreisstempels van betrokkenes paspoort blijkt dat 

hij nog steeds veelvuldig over en weer reist tussen Europa en de Balkan. De politie omschrijft deze 

veelvludige reizen, gezien de voorgeschiedenis van betrokkene, als ‘merkwaardig’. 

Uit de aard, de ernst van de feiten en het recidivisme blijkt dat het persoonlijk gedrag van betrokkene 

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

samenleving. 

 

Betrokkene blijkt recentelijk gehuwd te zijn (nl. op 13.12.2016) met een Belgische, in het buitenland. Dit 

huwelijk is nog niet opgenomen in het rijksregister, wat doet vermoeden dat het nog in onderzoek is. 

Betrokkene had moeten weten dat dergelijk gedrag niet aanvaardbaar is, bezwaarlijk van een wil tot 

integratie getuigt en dus het bekomen van een regulier verblijf niet ten goede zou komen. Doordat hij 

reeds een drietal keer veranderd is van identiteit (zie informatie van het administratief dossier) blijkt hij 

zich daar eigenlijk wel van bewust en moet zelfs vastgesteld worden dat hij door een verandering van 

identiteit aan die gevolgen probeert te ontkomen. 

 

Gezien betrokkene pas vrij recentelijk een wettelijke band heeft aangeknoopt met de Belgische, wordt 

het familiale en persoonlijke belang van betrokkene ondergeschikt geacht aan de vrijwaring van de 

openbare orde. Het wordt in het licht van de voorgaande opsomming van feiten en identiteitswijzigingen, 

in verhouding tot de duur van het huwelijk, evenredig geacht het verblijfsrecht heden te weigeren. De 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt immers in het arrest 49.830 dd. 22.04.2010 onder andere 

dat uit artikel 8, tweede lid van het EVRM blijkt dat een inmenging in het privé – en gezinsleven mogelijk 

is wanneer er een wettelijke basis is en een maatregel nodig is om bepaalde doelstellingen, zoals de 

bescherming van de openbare orde, te verzekeren. 

 

Aangezien aan één van de voorwaarden voorzien in hoger vermeld artikel niet voldaan werd, wordt de 

verblijfsaanvraag geweigerd. De andere voorwaarden werden echter niet nagekeken. Deze beslissing 
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belet dus de dienst Vreemdelingenzaken niet om bij de indiening van een nieuwe verblijfsaanvraag de 

andere voorwaarden na te gaan of over te gaan tot een onderzoek of analyse die zij nodig acht.’ 

 

Aan betrokkene wordt het bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen 30 dagen. 

Wettelijke basis artikel 7§1,2° van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België is verstreken 

Hierbij wordt art. 74/13 van de wet van 15.12.1980 wel degelijk in overweging genomen. Van 

gemeenschappelijke kinderen is geen sprake, evenmin van een probleem betreffende de gezondheid 

van betrokkene. Het bevel om het grondgebied is het logische gevolg van het niet voldoen aan de 

verblijfsvoorwaarden: immers, indien het lang verblijf niet kan worden toegestaan en er geen andere 

rechtsgrond is waardoor betrokkene alsnog legaal in België zou kunnen verblijven, wat hier het geval is, 

is een bevel het enige alternatief. Het staat het gezin vrij zich elders als gezin te vestigen alwaar zij 

legaal kunnen binnenkomen en verblijven of hun gezinsleven zo in te richten dat de referentiepersoon in 

België verblijft en betrokkene een andere verblijfplaats kiest. Het gegeven bevel hoeft dan ook niet 

noodzakelijk afbreuk te doen aan hun gezinsleven.  

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoeker heeft de Raad, overeenkomstig artikel 39/81, vierde lid van de vreemdelingenwet, tijdig in 

kennis gesteld van zijn wens om geen synthesememorie neer te leggen. Dienvolgens wordt de 

procedure verder gezet conform artikel 39/81, eerste lid van de vreemdelingenwet. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert een eerste middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Eerste middel : Schending van de art. 43 en 74/13 Vw., de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de algemene 

rechtsbeginselen en de beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het zorgvuldigheidsbeginsel en 

de motiveringsplicht. Manifeste beoordelingsfout. 

1. 

Dat verweerder in de weigeringsbeslissing dd. 22 juni 2017 stelt dat verzoeker op 27 november 2012 

door de rechtbank in Frankrijk werd veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf voor diefstal met 

verzwarende omstandigheden. Verzoeker zou verder voor diverse feiten van diefstal gekend zijn, zowel 

in Italië als in Frankrijk en zou deel uitmaken van een beruchte bende. 

Tevens zou verzoeker bij een voertuigcontrole betrapt zijn met gestolen juwelen en zou uit persartikels 

blijken dat verzoeker een gesofisticeerd helingsysteem zou uitgewerkt hebben om gestolen waren zo 

snel mogelijk uit het land te krijgen. 

Door het persoonlijk gedrag van verzoeker zou zijn verblijf dan ook ongewenst zijn wegens redenen van 

openbare orde en nationale veiligheid. 

Dat verweerder zijn beslissing steunt op het art. 43 Vw. 

2. 

Dat evenwel artikel 43 Vw. het volgende stelt : 

“ Art. 43. § 1. De minister of zijn gemachtigde kan de binnenkomst en het verblijf van de burgers van de 

Unie en hun familieleden weigeren en hun het bevel geven het grondgebied te verlaten :  

1° wanneer zij valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten hebben gebruikt, of 

fraude hebben gepleegd of andere onwettige middelen hebben gebruikt, die hebben bijgedragen tot het 

verkrijgen van het verblijf;  

2° om redenen van openbare orde, nationale veiligheid of volksgezondheid.  

§ 2. Wanneer de minister of zijn gemachtigde overweegt een beslissing zoals bedoeld in paragraaf 1 te 

nemen, houdt hij rekening met de duur van het verblijf van de burger van de Unie of zijn familielid op het 

grondgebied van het Rijk, zijn leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en 

culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong.”. 

3. 

Dat verweerder in de bestreden beslissing enkel verwijst naar de veroordeling van verzoeker in 2012, 

zijn beweerde deelname aan een beruchte diefstallenbende, het feit dat verzoeker betrapt werd met 

gestolen juwelen en tevens verwijst naar persberichten. 

Verweerder stelt dat verzoeker had moeten weten dat dergelijk gedrag niet aanvaardbaar is, bezwaarlijk 

van een wil tot integratie getuigt en het bekomen van een regulier niet ten goede zou komen. 

Verder beweert de bestreden beslissing dat verzoeker zich hiervan bewust is doordat hij reeds driemaal 

zou veranderd zijn van identiteit en hij op die manier aan de gevolgen tracht te ontkomen. 
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4. 

Verzoeker wil in eerste instantie verwijzen naar het art. 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 de 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 

(Burgerschapsrichtlijn), waarvan art. 43 Vw. de omzetting vormt . 

“Artikel 27 

Algemene beginselen 

1. Onverminderd het bepaalde in dit hoofdstuk kunnen de lidstaten de vrijheid van verkeer en verblijf 

van burgers van de Unie en hun familieleden, ongeacht hun nationaliteit, beperken om redenen van 

openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid. Deze redenen mogen niet voor economische 

doeleinden worden aangevoerd. 

2. De om redenen van openbare orde of openbare veiligheid genomen maatregelen moeten in 

overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel en uitsluitend gebaseerd zijn op het gedrag van 

betrokkene. Strafrechtelijke veroordelingen vormen als zodanig geen reden voor deze maatregelen.  

Het gedrag 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. Om te beoordelen of de betrokkene een gevaar vormt voor de openbare orde of de openbare 

veiligheid kan het gastland, wanneer het zulks onontbeerlijk acht, bij de afgifte van de verklaring van 

inschrijving - of, bij ontbreken van een inschrijvingssysteem, uiterlijk drie maanden na de datum van 

binnenkomst van de betrokkene op zijn grondgebied of na de in artikel 5, lid 5, bedoelde mededeling 

van aanwezigheid op het grondgebied, dan wel bij de afgifte van de verblijfskaart -, de lidstaat van 

oorsprong en eventueel andere lidstaten, verzoeken om mededeling van politiële gegevens betreffende 

betrokkene. Deze raadpleging mag geen systematisch karakter dragen. De geraadpleegde lidstaat 

antwoordt binnen twee maanden”(eigen onderlijning). 

Het begrip ‘openbare orde’, zoals het wordt gebruikt in de Burgerschapsrichtlijn, waarvan artikel 43 van 

de Vreemdelingenwet de omzetting vormt, moet dus restrictief worden uitgelegd. De uitzondering van 

openbare orde vormt een afwijking van het fundamentele beginsel van het vrije verkeer van personen, 

die strikt moet worden opgevat en waarvan de draagwijdte niet eenzijdig door de lidstaten kan worden 

bepaald, aldus de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in zijn arrest dd. 19 december 2014 nr. 

135.6271. 

Verweerder heeft echter geen enkel grondig onderzoek gevoerd naar de feiten, waarop zijn beslissing 

steunt, en naar het huidige persoonlijke gedrag van verzoeker. 

Dat de loutere verwijzing naar veroordeling van verzoeker in 2012 en de overige beweerde feiten, 

zonder enig bijkomend persoonlijk onderzoek, op zich geen indicatie is voor de reële kans dat verzoeker 

in de toekomst “opnieuw kan vervallen in dit soort gedrag” en dus een gevaar zou vormen voor onze 

openbare orde. 

Dat geenszins uit de bestreden beslissing op een afdoende manier blijkt of het huidige persoonlijke 

gedrag van verzoeker een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel 

belang van de samenleving vormt. 

Verzoeker wil verwijzen naar het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dd. 26 februari 

2016 nr.163.046 waarin, verwijzende naar de rechtspraak van het Hof van Justitie, wordt gesteld dat het 

begrip “gevaar voor de openbare orde” geval per geval dient te worden beoordeeld “teneinde na te gaan 

of de persoonlijke gedragingen van de betrokken derdelander een daadwerkelijk en actueel gevaar voor 

de openbare orde vormen” en “dat het kennelijk onredelijk om op basis van de gegevens van het 

administratief dossier te besluiten dat de betrokken vreemdeling een gevaar is voor de openbare orde”.2 

Ook in zijn arrest dd. 10 november 2016 (nr. 169.732)3 heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

opnieuw, in navolging van de rechtspraak van het Hof van Justitie, geoordeeld dat, opdat een gevaar 

voor openbare kan worden weerhouden, het niet volstaat dat er er sprake was van een wetsovertreding 

en de hiermee gepaard gaande veroordeling van de maatschappelijk orde. 

Opdat een gevaar voor openbare kan worden weerhouden moet er ook sprake zijn van een « werkelijke, 

actuele en voldoende ernstige bedreiging die een fundamenteel belang van de samenleving aantast » 

en mag niet op automatische wijze worden besloten op basis van de vaststelling dat er sprake was van 

een wetsovertreding, aldus de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in voormeld arrest. 

Verweerder verwijst in de bestreden beslissing naar de strafrechtelijke veroordeling van verzoeker op 

27.11.2012 in Frankrijk, de bewering dat verzoeker deel zou uitmaken van een beruchte dievenbende, 

het feit dat verzoeker ook op heterdaad werd betrapt met gestolen juwelen en naar persberichten, 

zonder ook maar op enige wijze de “actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging” te 

onderzoeken en te motiveren4. 
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Dat er sprake is van schending van de motiverings-en de zorgvuldigheidsverplichting. 

Dat er tevens sprake is van een manifeste beoordelingsfout. 

5. 

Dat de bestreden beslissing bovendien eenvoudigweg verwijst naar de veroordeling van verzoeker door 

de rechtbank in Frankrijk voor feiten welke dateren van voor 2012 en dus zeker niet meer als « actueel » 

kunnen beschouwd worden. 

Dat ook de feiten waarnaar verwezen wordt in Italië zich hebben voorgedaan voor 2012 en bijgevolg al 

evenmin als « actueel » kunnen worden beschouwd. 

Dat verweerder geenszins een onderzoek heeft ingesteld naar de feiten, waarvoor verzoeker in 2012 in 

Frankrijk precies werd veroordeeld, of naar het bezit van gestolen juwelen door verzoeker en welk 

gevolg hieraan werd gegeven. 

Dat, gezien dit helemaal niet is gebeurd, verweerder dan ook geenszins kan verwijzen naar « het deel 

uitmaken van een beruchte bende » of of naar « recidivisme ». 

Dat derhalve verweerder in zijn bijlage 20 onterecht verwijst naar het art. 43 Vw. als motivatie van zijn 

beslissing. 

Dat verweerder, alvorens een beslissing te nemen, geenszins een grondig voorafgaand onderzoek heeft 

verricht waardoor er sprake is van schending van de zorgvuldigheidsplicht. 

Dat verweerder in elk geval zijn beslissing niet afdoende motiveerde in het licht van art. 43 Vw. 

waardoor er sprake is van schending van de artikelen 2 en 3 van de wet betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen en van de motiveringsplicht. 

6. 

Dat de bestreden beslissing nergens een datum weergeeft wanneer de beweerde feiten zich zouden 

hebben voorgedaan, noch nadere informatie omtrent deze feiten geeft (zoals bv. waar en door wie het 

voertuig van verzoeker gecontroleerd werd, wanneer verzoeker deel zou hebben uitgemaakt van een 

beruchte bende,...). 

Noch wordt enige verdere informatie gegeven betreffende de persartikels waarnaar verweerder verwijst 

en waarin beschreven zou zijn welk gesofisticeerd helingssysteem door verzoeker zou zijn opgezet. Al 

evenmin wordt nadere gespecifieerd welk reisgedrag verzoeker zou vertonen (“uit bestudering van de 

in- en uitreisstempels van betrokkenes paspoort blijkt dat hij nog steeds veelvuldig over een weer reist 

tussen Europa en de Balkan). 

Dat verzoeker dan ook geenszins kan nagaan op welke informatie verweerder zich precies baseert, 

zodat de bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd is in het licht van art. 43 Vw. waardoor er 

sprake is van schending van de artikelen 2 en 3 van de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

de bestuurshandelingen en van de motiveringsplicht. 

Bovendien baseert verweerder zich op – niet nader genoemde – ‘persartikels’ om te beslissen dat 

verzoekers gedrag een gevaar zou vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid. 

Uiteraard kan met een dergelijke informatie uit de pers geenszins rekening worden gehouden, nu dit 

geen objectieve, accurate en waarheidsgetrouwe informatie is. Dat verweerder door zijn beslissing te 

baseren op dergelijke geruchten en mogelijks zelfs volledige verzinsels van sensatiekranten, dan ook 

een manifeste beoordelingsfout heeft begaan. 

Verweerder heeft zich dan ook gebaseerd op niet te controleren informatie (en hoogstwaarschijnlijk zelfs 

sensatiebeluste verzinsels) teneinde tot de bestreden beslissing te komen, zodat de bestreden 

beslissing dan ook zonder meer foutief gemotiveerd is en een schending uitmaakt van de artikelen 2 en 

3 van de wet van 29 juli 1991. 

Dat de bestreden beslissing dan ook dient vernietigd te worden. 

7. 

Dat evenmin verweerder op een afdoende manier heeft gemotiveerd waarom, overeenkomstig art. 43, 

laatste lid, Vw. en art. 74/13, geen rekening dient te worden gehouden met de duur van het verblijf van 

de verzoeker in het Rijk, zijn leeftijd, zijn gezondheidstoestand, zijn gezins- en economische situatie, zijn 

sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van 

oorsprong. 

Het artikel 74/13 Vw. stelt eveneens het volgende : 

« Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land». 

Dat vaststaat dat verzoeker samenwoont te Kuurne met zijn echtgenote en hij in België inmiddels 

Nederlandse taallessen heeft gevolgd (cf. stuk 2), teneinde zijn kansen op tewerkstelling op de 

arbeidsmarkt te vergroten. 

Dat verweerder geenszins in de beslissing heeft rekening gehouden met verzoekers gezinsleven en 

opleidingen in België. 
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Dat er sprake is van schending van de motiverings-en de zorgvuldigheidsverplichting en van de 

artikelen 2 en 3 van de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

8. 

Dat de bestreden beslissing tenslotte louter speculatief is, waar gesteld wordt dat het huwelijk van 

verzoeker nog niet werd opgenomen in het rijksregister, wat doet vermoeden dat dit huwelijk nog in 

onderzoek zou zijn. 

Het feit dat verzoekers huwelijk nog niet werd opgenomen in het rijksregister kan diverse oorzaken 

hebben (bv. eerst wijziging rijksregisternummer nodig, enz.), zodat een dergelijke motivering dan ook 

louter speculatief is en een manifeste beoordelingsfout maakt. 

Bovendien is de bestreden beslissing gebrekkig gemotiveerd, nu verwezen wordt naar ‘vermoedens’. 

Dat een dergelijke motivering dan ook geenszins voldoet aan de motiveringsplicht zoals voorzien in de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en in de algemene rechtsbeginselen. 

9. 

Uit wat voorafgaat blijkt dan ook duidelijk dat de bestreden beslissing een schending inhoudt van de 

artikelen 43 en 74/13 Vw., de artikelen 2 en 3 van de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, van de algemene rechtsbeginselen en de beginselen van behoorlijk bestuur, meer 

bepaald het zorgvuldigheidsbeginsel en de motiveringsplicht. 

Tevens is er sprake van manifeste beoordelingsfouten. 

De bestreden beslissing dient dan ook vernietigd te worden.” 

 

3.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 

 

“In een eerste middel haalt verzoeker de schending aan van de artikelen 43 en 74/13 van de 

Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de motiveringsplicht en van 

een manifeste beoordelingsfout.  

Hij betoogt dat de bestreden beslissing enkel verwijst naar zijn veroordeling in Frankrijk in 2012, zijn 

beweerde deelname aan een beruchte diefstallenbende en het feit dat hij betrapt werd met gestolen 

juwelen en tevens verwijst naar persberichten. Het begrip openbare orde dient restrictief te worden 

uitgelegd. Er zou geen enkel grondig onderzoek gevoerd zijn naar de feiten en naar zijn huidig 

persoonlijk gedrag en er geen indicatie is voor de reële kans dat hij in de toekomst opnieuw kan 

vervallen in dit soort gedrag. De feiten waarnaar verwezen wordt dateren van 2012 en zijn aldus niet 

meer actueel. Er zou in de beslissing geen datum weergegeven zijn wanneer de beweerde feiten zich 

zouden hebben voorgedaan, noch nadere informatie omtrent de feiten en omtrent de persartikelen 

waarnaar verwezen wordt. Er zou geen rekening gehouden zijn met de duur van zijn verblijf in het Rijk, 

zijn leeftijd, zijn gezondheidstoestand, zijn gezins- en economische situatie, zijn sociale en culturele 

integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong. In de bestreden 

beslissing zou verwezen worden naar vermoedens.  

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoeker niet betwist in zowel Frankrijk als Italië 

gekend te staan voor diverse diefstallen. Hij betwist evenmin in Frankrijk veroordeeld te zijn geweest tot 

10 maanden gevangenisstraf voor diefstal met verzwarende omstandigheden. In tegenstelling tot wat 

verzoeker beweert, steunt verwerende partij zich niet op ‘vermoedens’ doch op de stukken in het 

administratief dossier aanwezig en waarvan verzoeker kennis kan nemen. In het administratief dossier 

bevinden zich de zich de verslagen van het ECRIS (European Criminal Records Information system) 

van zowel Frankrijk als Italië aangaande verzoeker, de persartikels aangaande verzoekers 

antecedenten en SIS-seining.  

Het is derhalve niet onredelijk van het Bestuur om verzoeker, conform artikel 43 van de 

Vreemdelingenwet, verzoeker het verblijf van meer dan drie maanden te weigeren om redenen van 

openbare orde.  

Bij de beoordeling of een vreemdeling een gevaar uitmaakt voor de openbare orde, de openbare 

veiligheid of de volksgezondheid, beschikt verwerende partij over een zekere appreciatievrijheid. De 

Raad oefent ter zake een marginale toetsingsbevoegdheid uit en is niet bevoegd zijn beoordeling van de 

feiten in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van 

zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij zijn beoordeling 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 (RvS 7 december 2001, nr. 101.624).  

Uit de bestreden beslissing blijkt dat verwerende partij zich niet enkel baseert op verzoekers 

veroordeling in Frankrijk, doch eveneens op de andere inbreuken die hij in Frankrijk en Italië gepleegd 

heeft.  

Artikel 43 van de Vreemdelingenwet niet uitsluit dat het “persoonlijk gedrag” kan worden afgeleid uit de 

aard en ernst van de gepleegde feiten waarvoor een vreemdeling strafrechtelijk werd veroordeeld. Uit 
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de concrete omstandigheden die tot een strafrechtelijke veroordeling hebben geleid, kan immers het 

bestaan blijken van een persoonlijk gedrag dat een actuele bedreiging van de openbare orde vormt.  

In casu wordt in de bestreden beslissing uitdrukkelijk gesteld dat uit de aard, ernst en de recentheid in 

tijd van de gepleegde feiten blijkt dat het persoonlijk gedrag van verzoekende partij een actuele, 

werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor het fundamentele belang van de samenleving.  

Er werd ook verwezen naar de zwaarte van de in Frankrijk opgelopen veroordeling die overeenstemt 

met de aard en de ernst van de gepleegde feiten.  

Er werd eveneens gewezen op de veelvuldige inreis- en uitreisstempels in verzoekers paspoort waaruit 

blijkt dat hij nog steeds veelvuldig heen en weer reist tussen Europa en de Balkan, wat gezien 

verzoekers voorgeschiedenis, als merkwaardig kan worden beschouwd.  

Verzoeker toont met zijn betoog niet aan dat de bestreden beslissing tot verblijfsweigering onvoldoende 

doet blijken dat het Bestuur met de vereiste zorgvuldigheid heeft onderzocht en afgewogen of het 

persoonlijke gedrag van verzoeker een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging vormt die 

een fundamenteel belang van de samenleving van het gastland aantast.  

Uit de bestreden beslissing blijkt dat verwerende partij met artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet 

rekening heeft gehouden. De beslissing luidt hieromtrent als volgt:  

“Hierbij wordt art. 74/13 van de wet van 15.12.1980 wel degelijk in overweging genomen. Van 

gemeenschappelijke kinderen is geen sprake, evenmin van een probleem betreffende de gezondheid 

van betrokkene. Het bevel om het grondgebied is het logische gevolg van het niet voldoen aan de 

verblijfsvoorwaarden: immers, indien het lang verblijf niet kan worden toegestaan en er geen andere 

rechtsgrond is waardoor betrokkenen alsnog legaal in België zou kunnen verblijven, wat hier het geval 

is, is een bevel het enige alternatief. Het staat het gezin vrij zich elders als gezin te vestigen alwaar zij 

legaal kunnen binnenkomen en verblijven of hun gezinsleven zo in te richten dat de referentiepersoon in 

België verblijft en betrokkene een andere verblijfplaats kiest. Het gegeven bevel hoeft dan ook niet 

noodzakelijk afbreuk te doen aan hun gezinsleven.”  

Het eerste middel is ongegrond.” 

 

3.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom 

de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending 

van artikel 62 van de vreemdelingenwet. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 

verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

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 bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 43 van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name dat 

verzoeker niet voldoet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van meer 

dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie, omdat zijn verblijf 

geweigerd wordt om redenen van openbare orde of nationale veiligheid.  

 

Verzoeker voert aan dat hij niet kan nagaan op welke informatie de verwerende partij zich precies 

baseert, zodat er sprake is van een schending van de formele motiveringsplicht. Verzoeker kan worden 

gevolgd waar hij dit aanvoert in verband met het onderzoek van de politie naar de beweerde feiten. In dit 

verband wordt verwezen naar punt 3.3.5. van dit arrest. 

 

3.3.2. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de overige motieven van de bestreden beslissing kent, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoeker bijgevolg de 

schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert voor de overige motieven, zodat dit onderdeel 

van het middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te 

gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, 

of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen. 
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Het zorgvuldigheidbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; 

RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). 

 

In het middel voert verzoeker inzake de veroordeling in Frankrijk in 2012 aan dat deze betrekking heeft 

op feiten die gepleegd werden voor 2012 en dat dit dus niet meer als actueel kan worden beschouwd. 

Verzoeker wijst erop dat geen onderzoek werd ingesteld naar de feiten waarvoor hij werd veroordeeld. 

Evenmin werd een onderzoek ingesteld naar de feiten die zich hebben voorgedaan in Italië voor 2012, 

die dus ook niet actueel zijn, en naar de feiten inzake het bezit van gestolen juwelen en naar het gevolg 

dat hieraan werd gegeven. De verwijzingen naar recidivisme of het deel uitmaken van een beruchte 

bende zijn niet gebaseerd op een onderzoek. Verzoeker vervolgt dat nergens in de bestreden beslissing 

melding wordt gemaakt van een datum van de beweerde feiten of van verdere informatie omtrent deze 

feiten. Inzake de persartikels waarnaar wordt verwezen, wordt geen verdere informatie gegeven en 

verzoeker meent dat met persartikels geen rekening kan worden gehouden, nu dit geen objectieve, 

accurate en waarheidsgetrouwe informatie betreft. Persartikels kunnen gesteund zijn op geruchten en 

verzinsels. Inzake verzoekers reisgedrag wordt niet gespecifieerd welk reisgedrag dit is. Verzoeker stelt 

dat hij niet kan nagaan op welke informatie de verwerende partij zich heeft gesteund, dat er geen 

grondig onderzoek werd gevoerd naar de feiten en naar het huidige persoonlijke gedrag van verzoeker. 

 

3.3.3. De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht en van de zorgvuldigheidsplicht 

wordt onderzocht in het licht van de aangevoerde schending van artikel 43 van de vreemdelingenwet.  

 

Artikel 43 van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“§1. De minister of zijn gemachtigde kan de binnenkomst en het verblijf van de burgers van de Unie en 

hun familieleden weigeren en hun het bevel geven het grondgebied te verlaten : 

1° wanneer zij valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten hebben gebruikt, of 

fraude hebben gepleegd of andere onwettige middelen hebben gebruikt, die hebben bijgedragen tot het 

verkrijgen van het verblijf;  

2° om redenen van openbare orde, nationale veiligheid of volksgezondheid. 

§ 2. Wanneer de minister of zijn gemachtigde overweegt een beslissing zoals bedoeld in paragraaf 1 te 

nemen, houdt hij rekening met de duur van het verblijf van de burger van de Unie of zijn familielid op het 

grondgebied van het Rijk, zijn leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en 

culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong.” 

 

Er moet worden benadrukt dat artikel 43 van de vreemdelingenwet een omzetting vormt 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 (hierna: de Burgerschapsrichtlijn), waarnaar verzoeker ook verwijst in het 

verzoekschrift (zie memorie van toelichting bij Wetsontwerp van 11 januari 2007 tot wijziging van de wet 

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen, Parl.St. Kamer, 2006-2007, doc. nr. 51-2845/001, 40). Artikel 43 van 

de vreemdelingenwet dient dan ook richtlijnconform te worden uitgelegd. De Raad benadrukt dat 

lidstaten er immers toe gehouden zijn hun nationale recht conform het Unierecht uit te leggen (zie HvJ 6 

november 2003, C-101/01, Lindqvist, punt 87; HvJ 26 juni 2007, C-305/05, Ordre des barreaux 

francophones et germanophone e.a., punt 28). 

 

Artikel 27 van de Burgerschapsrichtlijn luidt: 

 

“1. Onverminderd het bepaalde in dit hoofdstuk kunnen de lidstaten de vrijheid van verkeer en verblijf 

van burgers van de Unie en hun familieleden, ongeacht hun nationaliteit, beperken om redenen van 

openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid. Deze redenen mogen niet voor economische 

doeleinden worden aangevoerd. 

2. De om redenen van openbare orde of openbare veiligheid genomen maatregelen moeten in 

overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel en uitsluitend gebaseerd zijn op het gedrag van 

betrokkene. Strafrechtelijke veroordelingen vormen als zodanig geen reden voor deze maatregelen. 

Het gedrag 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. Om te beoordelen of de betrokkene een gevaar vormt voor de openbare orde of de openbare 

veiligheid kan het gastland, wanneer het zulks onontbeerlijk acht, bij de afgifte van de verklaring van 
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inschrijving — of, bij ontbreken van een inschrijvingssysteem, uiterlijk drie maanden na de datum van 

binnenkomst van de betrokkene op zijn grondgebied of na de in artikel 5, lid 5, bedoelde mededeling 

van aanwezigheid op het grondgebied, dan wel bij de afgifte van de verblijfskaart, de lidstaat van 

oorsprong en eventueel andere lidstaten, verzoeken om mededeling van politiële gegevens betreffende 

betrokkene. Deze raadpleging mag geen systematisch karakter dragen. De geraadpleegde lidstaat 

antwoordt binnen twee maanden. 

4. De lidstaat die het paspoort of de identiteitskaart heeft afgegeven, laat de houder van dit document 

die om redenen van openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid uit een andere lidstaat is 

verwijderd, zonder formaliteiten weer toe op zijn grondgebied, zelfs indien het document is vervallen of 

de nationaliteit van de houder wordt betwist.” 

 

Artikel 43, § 1, lid, 2° van de vreemdelingenwet heeft betrekking op situaties van openbare orde, 

nationale veiligheid of volksgezondheid. Hierbij moet, overeenkomstig de vereiste richtlijnconforme 

interpretatie van een wettekst, worden nagegaan of het gedrag van de betrokken vreemdeling een 

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

samenleving. 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 betrokken vreemdeling. Strafrechtelijke veroordelingen vormen als zodanig 

geen reden voor deze maatregelen. De Raad stelt vast dat de verwerende partij deze richtlijnconforme 

interpretatie van artikel 43 van de vreemdelingenwet ook toepast in huidige bestreden beslissing, waar 

zij het gedrag van verzoeker vermeldt (“Uit de aard, de ernst van de feiten en het recidivisme blijkt dat 

het persoonlijk gedrag van betrokkene een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt 

voor het fundamenteel belang van de samenleving”) en de genomen maatregel afweegt tegen de 

persoonlijke en familiale belangen van verzoeker.  

 

De Raad stelt vast dat noch uit artikel 27, lid 2 van de Burgerschapsrichtlijn noch uit artikel 43, § 1, 2° 

van de vreemdelingenwet, dat de omzetting vormt van dit artikel, kan worden gelezen dat een definitieve 

strafrechtelijke veroordeling vereist is, opdat de gemachtigde van de staatssecretaris de betrokken 

vreemdeling het recht op verblijf kan weigeren. Het feit dat er nog geen strafrechtelijke veroordeling is, 

verhindert de gemachtigde evenwel niet om op basis van de feiten en omstandigheden die tot de 

veroordeling hebben geleid, op verblijfsrechtelijk vlak maatregelen te nemen. Ook het vermoeden van 

onschuld belet niet dat de verwerende partij op grond van een eigen onderzoek een standpunt inneemt 

met betrekking tot het gedrag van de betrokken vreemdeling in het licht van feiten die nog niet tot een - 

definitieve - strafrechtelijke veroordeling hebben geleid (RvS 28 juni 2004, nr. 133.173; RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388). 

 

Uit de concrete omstandigheden van het dossier moet bijgevolg het bestaan blijken van een persoonlijk 

gedrag dat een actuele bedreiging van de openbare orde vormt. Hierbij moet worden geduid dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris pas kan oordelen dat de betrokken persoon een gedrag vertoont 

waaruit kan worden afgeleid dat hij een gevaar vormt voor de openbare orde indien hij een precieze 

kennis heeft van de handelingen of gedragingen die de betrokken persoon stelde. Tenslotte wijst de 

Raad erop dat het vaststellen van het werkelijk en actueel karakter van een bedreiging voor een 

fundamenteel belang van de samenleving, in de regel vereist dat de betrokken persoon een neiging 

vertoont om dit gedrag in de toekomst voort te zetten. 

 

In casu dient de Raad na te gaan of de gemachtigde van de staatssecretaris zich niet heeft beperkt tot 

een loutere verwijzing naar bepaalde elementen, maar effectief op een zorgvuldige en kennelijk redelijke 

wijze tot de conclusie is gekomen dat verzoeker door zijn persoonlijk gedrag een actuele, werkelijke en 

voldoende ernstige bedreiging vormt voor zowel de openbare orde als de nationale veiligheid. 

 

3.3.4. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij zich op volgende elementen steunt om 

te besluiten dat het persoonlijk gedrag van verzoeker een actuele, werkelijke en voldoende ernstige 

bedreiging vormt voor het fundamenteel belang van de samenleving: 

- de veroordeling van 27 november 2012 in Frankrijk tot tien maanden gevangenisstraf voor diefstal met 

verzwarende omstandigheden; 

- onderzoek van de Belgische politie waaruit blijkt dat verzoeker in Italië en in Frankrijk gekend is voor 

diverse feiten van diefstal, dat hij blijkt deel uit te maken van een beruchte bende, dat hij oorspronkelijk 

anders heette, dat hij in Italië deel heeft uitgemaakt van een dievenbende die zich specialiseerde in 

merkkledij, dat hij in Frankrijk deel heeft uitgemaakt van een dievenbende die zich toelegde op 

juwelendiefstal, dat hij bij een voertuigcontrole werd betrapt op het bijhebben van gestolen juwelen; 
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- persartikels over verzoeker: hij maakte deel uit van dievenbendes die gesofistikeerde helingsystemen 

gebruikten; 

- de in- en uitreisstempels van verzoekers paspoort, waaruit blijkt dat hij veelvuldig over en weer reist 

tussen Europa en de Balkan, de politie omschrijft deze veelvuldige reizen gezien de voorgeschiedenis 

van verzoeker als merkwaardig. 

 

3.3.5. Inzake de veroordeling in Frankrijk in 2012 kan inderdaad opgemerkt worden dat het persoonlijk 

gedrag van verzoeker dat uit de feiten die ten grondslag liggen aan deze veroordeling, niet meer actueel 

lijkt. Tevens kan verzoeker gevolgd worden waar hij aanvoert dat geen onderzoek werd gevoerd naar de 

feiten die aan deze veroordeling ten grondslag liggen. In de bestreden beslissing wordt vermeld dat het 

om diefstal gaat met verzwarende omstandigheden maar wordt verder geen uitleg gegeven en wordt 

niet vermeld van wanneer de feiten dateren. De uitleg in de bestreden beslissing over diefstallen in Italië 

en in Frankrijk gaan niet over deze veroordeling van 2012 in Frankrijk. 

 

De concrete handelingen en precieze feiten die verzoeker stelde en pleegde en die aanleiding gaven tot 

deze veroordeling, worden niet uiteengezet in de bestreden beslissing noch wordt in de bestreden 

beslissing verduidelijkt dat er aan deze veroordeling omstandigheden ten grondslag liggen die wijzen op 

een persoonlijk gedrag dat een actuele bedreiging vormt voor de openbare orde en nationale veiligheid. 

Er dient bijgevolg te worden vastgesteld dat de verwijzing naar de veroordeling in 2012 op zich niet 

volstaat om de bestreden beslissing te schragen. De bestreden beslissing bevat evenwel nog andere 

motieven. 

 

3.3.6. Inzake het onderzoek van de Belgische politie naar verzoeker, blijkt uit de stukken van het 

administratief dossier dat dit onderzoek uit verschillende onderdelen bestaat: 

 

- een nazicht inzake seining (verzoeker blijkt onder de naam H.E. geseind door Italië als ontoegankelijk 

op het Schengen-grondgebied); 

- de melding van de mogelijkheid dat verzoeker zijn naam gewijzigd heeft; 

- een overzicht opgesteld op 5 januari 2017 van verzoekers reisbewegingen tussen juli 2014 en 

december 2016, waarvan de politie oordeelt dat dit reisgedrag als verdacht kan worden beschouwd. Het 

overzicht van 5 januari 2017 bevestigt de voornaamswijziging/alias van verzoeker en vermeldt tevens 

het volgende: “Bij contact met het CCPD DOORNIK vernemen wij dat H.S. gekend is voor 2 diefstallen 

met braak in woningen in het departement MARNE (51), en dit in november 2012. Hij is ook gekend 

voor illegaal verblijf ten gevolge van de arrestatie voor deze inbraken.  Er wordt bevestigd dat de 2 

andere personen uit het Frans persartikel de mededaders waren bij deze feiten. Er werden tijdens de 

controle van het voertuig waarmee zij zich verplaatsten (…) vastgesteld dat gestolen juwelen in een sok 

in de luchtfilter van de auto verborgen waren. Verder is de alias H.E. (…) gekend bij de Franse diensten 

(zie verder).”; 

- een stuk van de Federale Politie “CGI/SPOC SIRENE BELGIUM” van 6 januari 2017 waarin vermeld 

wordt waarom verzoeker geseind staat (hij staat onder inreisverbod voor tien jaar), er wordt tevens 

vermeld dat hij een strafregister heeft voor diefstal met verzwarende omstandigheden en verboden 

wapendracht in publieke plaatsen; 

- informatie verkregen van de verbindingsofficier in Albanië waarin de voornaamswijziging en de 

achternaamswijziging van verzoeker bevestigd wordt; 

- uit een stuk “Internationale uitwisseling van politionele informatie” blijkt dat verzoeker ook geseind staat 

door Frankrijk en door Frankrijk werd gerepatrieerd na aanhouding in november 2012 voor zware 

diefstallen; 

- een uittreksel uit het “European criminal records information system – Ecris” van 20 april 2017 waaruit 

blijkt dat verzoeker in Italië geen strafrechtelijke veroordeling heeft; 

- een uittreksel uit het “European criminal records information system – Ecris” van 21 april 2017 waaruit 

blijkt dat verzoeker op 29 november 2012 door de correctionele rechtbank van Reims werd veroordeeld 

tot tien maanden gevangenisstraf wegens diefstal met verzwarende omstandigheden en op 6 mei 2013 

door de correctionele rechtbank van Dijon tot een gevangenisstraf van zes maanden. 

 

In de bestreden beslissing wordt hierover het volgende gesteld: 

 

“Overeenkomstig onderzoek van de Belgische politie betrof het hier geen alleenstaand feit. Zowel in 

Italië als in Frankrijk blijkt betrokkene voor diverse feiten van diefstal gekend. Hij blijkt deel uit te maken 

van een beruchte bende. Hij heette oorspronkelijk anders, nl. H. E. (…). In Italië blijkt hij deel uitgemaakt 

te hebben van een dievenbende die zich specialiseerde in merkkledij, in Frankrijk van een dievenbende 

die zich toelegde op juwelendiefstal. Betrokkene werd bij een voertuigcontrole o.a. betrapt op het 
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bijhebben van gesloten juwelen (samen met zijn companen) die in de luchtfilter van de auto verborgen 

waren.” 

 

Er dient te worden vastgesteld dat uit het onderzoek van de politie veel meer gegevens blijken dan wat 

hierover weergegeven wordt in de bestreden beslissing. Wanneer een stuk (in casu “onderzoek van de 

Belgische politie”) waarnaar verwezen wordt in de beslissing, niet opgenomen wordt in de beslissing zelf 

en niet wordt bijgevoegd, volstaat het om in het kort het voorwerp en de inhoud van die stukken te 

vermelden, zonder dat het nodig is ze in extenso over te nemen. In dit verband dient te worden 

opgemerkt dat in de bestreden beslissing op vage wijze wordt verwezen naar “een onderzoek van de 

Belgische politie” maar dat niet wordt verduidelijkt uit welke verschillende bronnen dit onderzoek bestaat 

en wat daaruit precies blijkt over het gedrag van verzoeker. Het is niet de taak van de Raad om zich op 

basis van de stukken van het administratief dossier een oordeel te vormen over het gedrag van 

verzoeker en ook verzoeker wordt, door het niet vermelden van de verschillende bronnen en wat daaruit 

precies kan worden afgeleid voor welke periode, niet in staat gesteld te weten te komen om welke reden 

precies de verwerende partij oordeelt dat zijn persoonlijk gedrag van verzoeker een actuele, werkelijke 

en voldoende ernstige bedreiging vormt voor het fundamenteel belang van de samenleving. Een 

schending van de formele motiveringsplicht wordt aangetoond wat dit motief betreft. 

 

3.3.7. Inzake de persartikels over verzoekers antecedenten stelt verzoeker dat met een dergelijke 

informatie uit de pers geenszins rekening kan worden gehouden, nu dit geen objectieve, accurate en 

waarheidsgetrouwe informatie is.  

 

In de bestreden beslissing wordt hierover het volgende uiteengezet:  

 

“In de persartikels betreffende betrokkenes antecedenten gaat het o.a. ook over het gesofistideerde 

helingsysteem die de dievenbenden gebruikten om zo snel mogelijk de gestolen waar uit het land te 

krijgen.” 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat zich daarin een Italiaans internetartikel bevindt 

van 15 december 2010 met vertaling via google translate en een Frans internetartikel van 8 mei 2013. 

 

In het reeds vermeld verslag van de politie van 5 januari 2017 wordt over deze persartikels het volgende 

gesteld: 

 

“Via opzoekingen op internet kunnen wij een Franstalig persartikel dd 08.05.13 terugvinden waarin de 

naam H.S. wordt vermeld in het kader van diverse diefstallen in bende, met nog 2 medeplichtigen. De 

afdruk van dit Frans artikel is hierbijgevoegd als bijlage 3.” 

 

“Bij opzoekingen op het internet blijkt dat in een Italiaans persartikel dd 15.12.10 de naam H.E. 

voorkomt. Dit artikel handelt over een groep Albanezen die gespecialiseerd waren in diefstallen van 

merkkledij. H.E. werd al gearresteerd op heterdaad in mei 2010, samen met nog 2 andere Albanezen. 

De afdruk van dit artikel is hierbijgevoegd als bijlage 4.” 

 

Verzoeker kan worden bijgetreden waar hij opwerpt dat met persartikels bezwaarlijk rekening kan 

worden gehouden omdat persartikels qua objectiviteit niet kunnen worden beschouwd als gelijkwaardig 

aan de informatie van politionele en gerechtelijke instanties. Uit de stukken van het administratief 

dossier blijkt dat de Belgische politie contact opgenomen heeft met de Franse politie en de feiten 

vermeld in het persartikel verifieerde, inzake het Italiaanse persartikel is dit niet gebeurd. Inzake de 

feiten in Frankrijk wordt in de bestreden beslissing niet verduidelijkt wanneer deze plaatsvonden en 

evenmin wordt vermeld tot welke gevolgen deze feiten aanleiding hebben gegeven. 

 

Omdat persartikels niet dezelfde objectiviteit hebben als informatie van politionele en gerechtelijke 

instanties en omdat in de bestreden beslissing niet op concrete wijze wordt verduidelijkt welke 

geverifieerde feiten hieruit effectief blijken en waartoe deze aanleiding hebben gegeven, moet worden 

vastgesteld dat dit motief de bestreden beslissing niet kan schragen. 

 

3.3.8. Inzake het reisgedrag van verzoeker wordt in de bestreden beslissing overwogen: 

 

“Uit bestudering van de in- en uitreisstempels van betrokkenes paspoort blijkt dat hij nog steeds 

veelvuldig over en weer reist tussen Europa en de Balkan. De politie omschrijft deze veelvludige reizen, 

gezien de voorgeschiedenis van betrokkene, als ‘merkwaardig’.” 
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Er dient te worden opgemerkt dat een loutere verwijzing naar het feit dat verzoeker veelvuldig heen en 

weer reist tussen Europa en de Balkan, niet volstaat om aan te tonen dat het persoonlijk gedrag van 

verzoeker een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor het fundamenteel belang 

van de samenleving. De politie omschrijft deze feiten als merkwaardig “gezien de voorgeschiedenis” van 

verzoeker, maar hieruit blijkt dat dit slechts een veronderstelling door de politie is en deze 

veronderstelling niet wordt gestaafd met concrete informatie dat verzoeker dit over en weer reizen zou 

uitoefenen in het kader van een criminele activiteit. Het gegeven dat verzoeker veel over en weer reist 

en dat de politie dit als merkwaardig bestempelt gezien verzoekers verleden, volstaat op zich niet om de 

bestreden beslissing te schragen. 

 

3.3.9. De verwijzing naar persartikels deugt om hogervermelde reden niet als motief. Het motief inzake 

het onderzoek door de politie is niet afdoende. De overige motieven van de bestreden beslissing, met 

name de veroordeling in Frankrijk in 2012 waarbij niet uitgelegd wordt welke feiten eraan ten grondslag 

liggen en van wanneer deze dateren en het reisgedrag van verzoeker dat als merkwaardig wordt 

bestempeld door de politie gezien verzoekers voorgeschiedenis, volstaan op zichzelf niet als motief om 

de bestreden beslissing te schragen. 

 

De vraag rijst of deze twee motieven samengenomen wel zouden volstaan. De beoordeling of het 

gedrag van verzoeker een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor het 

fundamenteel belang van de samenleving komt het bestuur toe en de verwerende partij kan gevolgd 

worden waar zij in de nota aanvoert dat zij in dit verband over een zekere appreciatievrijheid beschikt. 

 

Het niet vermelden van de concrete handelingen en precieze feiten die verzoeker stelde en pleegde en 

die aanleiding gaven tot een veroordeling in 2012 en het merkwaardig vinden van het vele heen en weer 

reizen van verzoeker tussen Europa en de Balkan zonder te verduidelijken dat hiermee criminele 

activiteiten verbonden zijn, volstaan niet als omstandigheden die wijzen op een persoonlijk gedrag bij 

verzoeker dat een actuele bedreiging vormt voor de openbare orde en nationale veiligheid. Evenmin 

verduidelijkt de gemachtigde van de staatssecretaris dat er elementen zijn die erop wijzen dat verzoeker 

de neiging vertoont om dit gedrag in de toekomst voort te zetten. De gemachtigde van de 

staatssecretaris doet dan ook niet meer dan verwijzen naar de opgesomde beperkte informatie waaruit 

hij dan de conclusie distilleert dat “Uit de aard, de ernst van de feiten en het recidivisme blijkt dat het 

persoonlijk gedrag van betrokkene een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor 

het fundamenteel belang van de samenleving.” 

 

Er dient derhalve te worden opgemerkt dat de motieven van de bestreden beslissing niet steunen op de 

stukken zoals die zich in het administratief dossier bevinden en blijk geven van een onzorgvuldig 

onderzoek van alle gegevens van het administratief dossier, zodat een schending van de materiële 

motiveringsplicht en van de zorgvuldigheidsplicht kan worden aangenomen in samenhang met artikel 43 

van de vreemdelingenwet. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht en van de zorgvuldigheidsplicht in het licht van artikel 

43 van de vreemdelingenwet wordt vastgesteld. 

 

Het verweer in de nota met opmerkingen doet geen afbreuk aan het voorgaande. Het gegeven dat 

verzoeker niet betwist dat hij zowel in Italië als in Frankrijk gekend staat voor diverse diefstallen en dat 

hij zijn veroordeling in Frankrijk niet betwist, zoals in de nota met opmerkingen wordt opgeworpen, doet 

geen afbreuk aan het voorgaande. Het komt immers overeenkomstig artikel 43 van de 

vreemdelingenwet aan de verwerende partij toe om op zorgvuldige wijze de binnenkomst en het verblijf 

van de burgers van de Unie en hun familieleden te weigeren om redenen van openbare orde. 

 

Het eerste middel is in de aangegeven mate gegrond en dit leidt tot de nietigverklaring van de beslissing 

tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden.  

 

Het gegeven dat de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden dient te worden 

vernietigd, leidt in voorliggende zaak tot de bijkomende conclusie dat ook het bevel om het grondgebied 

te verlaten niet rechtsgeldig werd genomen. De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris kan in 

casu immers geen bevel om het grondgebied te verlaten aan verzoeker betekenen zonder eerst op een 

correcte en zorgvuldige wijze te hebben nagegaan of diens aanspraak op een recht op verblijf van meer 

dan drie maanden al dan niet kan worden ingewilligd. 
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De overige onderdelen van het eerste middel en het tweede, het derde en het vierde middel behoeven 

geen verder onderzoek. 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verwerende 

partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 22 juni 2017 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 20) wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien april tweeduizend achttien door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


