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 nr. 203 422 van 3 mei 2018 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. MILLEN 

Tongersesteenweg 4 bus 1 

3730 HOESELT 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn, op 15 juli 2017 heeft 

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

beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 15 juni 2017 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) 

en tot het opleggen van een inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 27 februari 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 maart 2018. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat J. MILLEN verschijnt voor de 

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

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker wordt op 17 december 2014 door het hof van beroep van Brussel veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van acht jaar, met onmiddellijke aanhouding, wegens inbreuken op de drugswetgeving. 

 

1.2. Verzoeker wordt, in het kader van een uitlevering door Spanje, op 21 september 2016 naar België 

overgebracht. Hij wordt diezelfde dag van zijn vrijheid beroofd wegens verdovende middelen, deel-

neming aan vereniging en onwettig bezit van verdovende middelen. 
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1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

neemt op 15 juni 2017 een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Deze 

beslissing, die verzoeker op 16 juni 2017 ter kennis wordt gebracht, luidt als volgt:  

 

“De heer:  […], onderdaan van Nederland wordt het bevel gegeven om het grondgebied van België te 

verlaten. Gekend in de gevangenis als: […] 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikelen van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

Artikel 7, eerste lid 3°, van de wet van 15 december 1980: wordt door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie of zijn gemachtigde, L. S., attaché, geacht de openbare orde te kunnen schaden, het gedrag 

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

fundamenteel belang van de samenleving, hij heeft zich schuldig gemaakt aan inbreuken op de 

wetgeving inzake drugs, feiten waarvoor hij op 17.12.2014 werd veroordeeld door het Hof van Beroep 

van Brussel tot een definitief geworden gevangenisstraf van 8 jaar gevangenis met onmiddellijke 

aanhouding. 

Gezien de maatschappelijke ernst van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag 

geacht wordt de openbare orde te schaden. 

Uit het administratief dossier van betrokkene blijkt dat hij minstens sinds 21.09.2016 in het Rijk verblijft 

en dat hij geen aanvraag heeft ingediend voor een verblijf van meer dan 3 maanden in de hoedanigheid 

van burger van de Europese Unie. 

Betrokkene .heeft op 23.09.2016 een vragenlijst hoorplicht ingevuld en verklaarde sinds 21.09.2016 in 

België te zijn; dat hij werd uitgeleverd door Spanje en dat hij daar opgesloten was sinds 05.08.2016 in 

Soro Del Real te Madrid; dat hij in het bezit is van een Nederlands paspoort en een rijbewijs; dat hij niet 

aan een ziekte lijdt die hem belemmert om te reizen; dat hij geen duurzame relatie, familie of 

minderjarige kinderen heeft in België en dat hij geen bezwaar heeft om terug te keren naar zijn land van 

herkomst. Gelet op het feit dat uit het administratief dossier blijkt dat hij bezoek krijgt van zijn familie 

maar dat ze geen verblijfsrecht hebben op het grondgebied, is een schending van artikel 8 van het 

EVRM op het eerste zicht niet aannemelijk. 

Gezien de wezenlijke ernst van de verweten feiten, hun georganiseerd karakter en de actieve bijdrage 

van betrokkene in de werking van de drugshandel, concludeert de Administratie dat betrokkene een 

gevaar kan betekenen voor de rust van de burgers evenals voor de handhaving van de openbare orde. 

Met andere woorden, het gedrag van betrokkene betekent een reële, actuele en voldoende ernstige 

bedreiging voor een fundamenteel belang van de maatschappij.” 

 

Dit is de eerste bestreden beslissing. 

 

1.4. Eveneens op 15 juni 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing tot het opleggen van een inreisverbod van vijftien jaar. 

Deze beslissing, die verzoeker ook op 16 juni 2017 ter kennis wordt gebracht, luidt als volgt:  

 

“Aan de Heer: […] Nationaliteit: Nederland 

Gekend in de gevangenis als: […]  

wordt een inreisverbod voor 15 jaar opgelegd voor het grondgebied van België. 

De beslissing tot verwijdering van 15.06.2017 gaat gepaard met dit inreisverbod.  

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

Overeenkomstig artikel 44nonies van de Wet 15/12/1980: 

□ Gaat de beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod omdat de burger van de Unie een 

ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid. 

Het persoonlijke gedrag van betrokkene toont een actuele en werkelijke, en voldoende ernstige 

bedreiging aan voor de openbare orde of de nationale veiligheid. 

Betrokkene heeft op 23.09.2016 een vragenlijst hoorplicht ingevuld en verklaarde sinds 21.09.2016 in 

België te zijn; dat hij werd uitgeleverd door Spanje en dat hij daar opgesloten was sinds 05.08.2016 in 

Soro Del Real te Madrid; dat hij in het bezit is van een Nederlands paspoort en een rijbewijs; dat hij niet 

aan een ziekte lijdt die hem belemmert om te reizen; dat hij geen duurzame relatie, familie of 
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minderjarige kinderen heeft in België en dat hij geen bezwaar heeft om terug te keren naar zijn land van 

herkomst. Gelet op het feit dat uit het administratief dossier blijkt dat hij bezoek krijgt van zijn familie 

maar dat ze geen verblijfsrecht hebben op het grondgebied, is een schending van artikel 8 van het 

EVRM op het eerste zich niet aannemelijk. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan inbreuken op de wetgeving inzake drugs, feiten waarvoor 

hij op 17.12.2014 werd veroordeeld door het Hof van Beroep van Brussel tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 8 jaar met onmiddellijke aanhouding. 

Gezien de maatschappelijke impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn 

gedrag geacht wordt de openbare orde te schaden. 

Overwegende dat de drugshandel een echte plaag vormt die de openbare gezondheid schaadt en die 

de openbare orde aantast en dat het bijgevolg is gerechtvaardigd zich te beschermen tegen betrokkene 

die bijdraagt aan zijn ontwikkeling. 

Gezien de wezenlijke ernst van de verweten feiten, hun georganiseerd karakter en de actieve bijdrage 

van betrokkene in de werking van de drugshandel, concludeert de Administratie dat betrokkene een 

gevaar kan betekenen voor de rust van de burgers evenals voor de handhaving van de openbare orde. 

Met andere woorden, het gedrag van betrokkene betekent een reële, actuele en voldoende ernstige 

bedreiging voor een fundamenteel belang van de maatschappij. 

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en om de openbare orde zeer 

ernstig te verstoren. Gelet op al deze elementen, het belang van de immigratiecontrole, het handhaven 

van de openbare orde, de familiale en medische situatie van betrokkene, en het feit dat betrokkene een 

actuele en werkelijke, en voldoende ernstige bedreiging voor de openbare orde vormt, is een 

inreisverbod 15 jaar proportioneel.” 

 

Dit is de tweede bestreden beslissing. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

Uit de bespreking van onderstaande middelen blijkt dat slechts korte debatten vereist zijn.  

 

2.1. Verzoeker voert in een eerste en tweede middel – die samen worden behandeld –  een schending 

aan van de artikelen 7 en 44nonies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingen-

wet). 

 

Hij verstrekt volgende toelichting bij het middel:  

 

“[…] 1. Op grond van hoger vermeld artikel is verweerster van oordeel dat verzoeker door zijn gedrag 

geacht wordt de openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen schaden en dat dit een reële, 

actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de maatschappij uitmaakt. 

 

2. a. Vooreerst kan er geen sprake zijn van een reële, actuele bedreiging aangezien de feiten 

waarvoor verzoeker werd opgepakt in 2010 worden gesitueerd daar waar de beslissing om het 

grondgebied te verlaten én het inreisverbod aan verzoeker werden betekend op 16 juni 2017 oftewel 

zevenjaar nadat verzoeker opgepakt werd. 

Verzoeker merkt hierbij op dat hij voor deze feiten tussen 20 juli 2010 en 31 januari in voorhechtenis zat, 

dat hij in vrijheid werd gesteld én dat verweerster op dat ogenblik geen beslissing nam inzake verblijf of 

het grondgebied. 

Verzoeker merkt tevens op dat verzoeker nadien niet meer in aanraking kwam met het Belgische 

gerecht (of bij uitbreiding justitie in andere landen) met als gevolg dat er geen sprake van een actuele 

bedreiging kan zijn. 

 

2. b. Daarnaast kan er ook geen sprake zijn van een voldoende ernstige bedreiging waarbij verzoeker 

opmerkt dat dit geplaatst moet worden tegenover het verloop van zowel het gerechtelijk onderzoek en 

de beslissingen van respectievelijk de correctionele rechtbank en het hof van beroep van Brussel. 

Verzoeker werd na 195 dagen hechtenis in vrijheid gesteld en dit door toetsing van zijn voorlopige 

hechtenis aan art. 16 van de wet voorlopige hechtenis en meer bepaald door toetsing aan vier criteria: 

collusiegevaar, gevaar om bewijzen te laten verdwijnen, vluchtgevaar en recidivegevaar. 

Het recidivegevaar, oftewel het gevaar dat verzoeker nieuwe strafbare feiten zou plegen, werd niet meer 

weerhouden na 195 dagen hechtenis én opgemerkt dient te worden (te meer gezien verweerster en het 

ministerie van justitie in de afgelopen jaren hand in hand lopen op het vlak van het uitwijzen van 
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gedetineerden die niet de Belgische nationaliteit hebben) dat verzoeker sinds 2010 niet meer in 

aanraking kwam met justitie. 

3. Verzoeker is dan ook van oordeel dat er geen sprake kan zijn van een voldoende ernstige 

bedreiging waardoor ten onrechte gesteld wordt dat verzoeker een reële, actuele en voldoende ernstige 

bedreiging vormt voor een fundamenteel belang (welk?) van de maatschappij. 

Verzoeker is dan ook van oordeel dat het bevel om het grondgebied te verlaten geschorst / vernietigd 

dient te worden.  

 

[…] 

 

1. Verzoeker is van oordeel dat het opleggen van het inreisverbod van 15 jaar een schending inhoudt 

van art. 44 nonies van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

Dit artikel voorziet dat de duur van een inreisverbod niet meer dan vijf jaar mag bedragen behalve indien 

de burger van de Unie of zijn familielid een ernstige bedreiging is voor de openbare orde of de nationale 

veiligheid. 

 

2. Verzoeker wenst (verwijzend ook naar punt 3.1) te wijzen op het feit dat de feiten dateren van 2010, 

dat verzoeker nadien niet meer in aanraking kwam met het gerecht en dat bijgevolg een inreisverbod 

van 15 jaar totaal niet gemotiveerd wordt.” 

 

2.2. Voor wat betreft het inreisverbod stelt verzoeker dat artikel 44nonies van de Vreemdelingenwet 

voorziet dat de duur van een inreisverbod niet meer dan vijf jaar mag bedragen “behalve indien de 

burger van de Unie of zijn familielid een ernstige bedreiging is voor de openbare orde of de nationale 

veiligheid”. In deze kan de Raad enkel vaststellen dat het bestreden inreisverbod is gestoeld op het 

gegeven dat verzoeker een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid. 

Zoals verzoeker zelf terecht aangeeft, kan in deze omstandigheden wel degelijk een inreisverbod van 

meer dan vijf jaar worden opgelegd. Gelet op wat kan worden gelezen in de tweede bestreden 

beslissing kan verzoeker bezwaarlijk voorhouden dat het inreisverbod dat geldt voor vijftien jaar, “totaal 

niet gemotiveerd wordt”. 

 

2.3. Kernpunt van verzoekers uiteenzetting is dat hij zich niet akkoord kan verklaren met de door 

verweerder gemaakte appreciatie dat hij een reële, actuele en voldoende ernstige bedreiging vormt  

voor een fundamenteel belang van de maatschappij.  

 

2.4. In deze past het om, voor het contextualiseren van de begrippen “openbare orde”, en “ernstige 

redenen van openbare orde”, de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het 

Hof van Justitie) onder de loep te nemen. In zijn rechtspraak licht het Hof van Justitie toe dat het begrip 

“openbare orde” hoe dan ook, naast de verstoring van de maatschappelijke orde die bij elke wetsover-

treding plaatsvindt, veronderstelt dat er sprake is van een werkelijke, actuele en voldoende ernstige 

bedreiging die een fundamenteel belang van de samenleving aantast.  

 

2.5. Verder moeten “ernstige redenen van openbare orde” worden onderscheiden van gewone “redenen 

van openbare orde” en “dwingende redenen van openbare orde”. “Ernstige redenen” vertalen het idee 

dat de omstandigheden van het geval een belangrijkere graad van ernst moeten vertonen dan de 

gewone “redenen” terwijl “dwingende redenen” vereisen dat de omstandigheden van het geval nog 

ernstiger zijn. Daaruit volgt dat het begrip “ernstige redenen” breder is dan het begrip “dwingende 

redenen” (Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2016-2017, DOC 54 2215/001, p. 23 met verwijzing 

naar rechtspraak van het Hof van Justitie; zie ook Hof van Justitie 22 mei 2012, C-348/09, P.I., pt. 19). 

Dit alles houdt onder meer in dat gedragingen die kunnen worden gecatalogeerd onder “ernstige 

redenen van openbare orde of nationale veiligheid”, zeker vallen onder de categorie van “gewone 

redenen van openbare orde of nationale veiligheid”. 

 

2.6. Wat het gebruik van verdovende middelen in het bijzonder betreft, heeft het Hof van Justitie al 

meerdere malen gesteld dat een lidstaat, in het kader van de handhaving van de openbare orde, zulk 

gebruik als een zodanig gevaar voor de samenleving kan beschouwen dat ten aanzien van 

vreemdelingen die de wetgeving inzake verdovende middelen overtreden, bijzondere maatregelen 

gerechtvaardigd zijn. Gelet op deze rechtspraak concludeert het Hof van Justitie dat georganiseerde 

drugshandel a fortiori onder het begrip ‘openbare orde’ valt (HvJ 23 november 2010, C-145/09, 

Tsakouridis, pt. 54). Daarnaast heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat georganiseerde drugshandel 

ook onder het begrip ‘nationale veiligheid’ kan vallen, daar het een diffuse vorm van criminaliteit is, met 
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indrukwekkende economische en operationele middelen en zeer dikwijls grensoverschrijdende 

connecties. In die zin wordt, gelet op de verwoestende effecten van de met deze handel verbonden 

criminaliteit, in punt 1 van de considerans 1 van het kaderbesluit 2004/757/JBZ overwogen dat de 

illegale drugshandel een bedreiging vormt voor de gezondheid, de veiligheid en de levenskwaliteit van 

de burgers van de Unie, alsook voor de wettige economie, de stabiliteit en de veiligheid van de lidstaten. 

Het Hof van Justitie heeft na zijn vaststelling dat drugsverslaving een ramp is voor de individuele mens 

en een economisch en sociaal gevaar voor de mensheid, verklaard dat de georganiseerde drugshandel 

zulke vormen kan aannemen dat zij een rechtstreekse bedreiging vormt voor de gemoedsrust en de 

fysieke veiligheid van de bevolking als geheel of een groot deel daarvan (HvJ 23 november 2010, C-

145/09, Tsakouridis, pt. 46-47). Als gevolg van deze overwegingen, besluit het Hof van Justitie derhalve 

dat de “de bestrijding van de georganiseerde drugscriminaliteit onder het begrip ‘ernstige redenen van 

openbare orde of openbare veiligheid’ valt” (HvJ 23 november 2010, C-145/09, Tsakouridis, pt. 56). 

 

2.7. In casu oordeelde verweerder dat verzoeker een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedrei-

ging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormt, daar hij zich schuldig heeft gemaakt aan 

inbreuken op de wetgeving inzake drugs, waarvoor hij werd veroordeeld tot een definitieve gevangenis-

straf van acht jaar met onmiddellijke aanhouding. Verweerder verwijst naar de maatschappelijke ernst 

van deze feiten – waarbij wordt aangegeven dat drugshandel een echte plaag vormt die de openbare 

gezondheid schaadt en de openbare orde aantast – , naar het georganiseerd karakter ervan en naar de 

actieve bijdrage van verzoeker in de werking van de drugshandel. Er werd in deze tevens rekening 

gehouden met de persoonlijke omstandigheden van verzoekers zaak. Zo heeft verzoeker een 

“vragenlijst hoorplicht” ingevuld, waarbij hij het volgende aangaf: 

- hij verblijft sinds 21 september 2016 in België, waarbij hij door Spanje werd uitgeleverd, alwaar hij 

sinds 5 augustus 2016 was opgesloten; 

- hij is in het bezit van een Nederlands paspoort en rijbewijs; 

- hij lijdt niet aan een ziekte die hem verhindert te reizen; 

- hij heeft geen duurzame relatie, familie of minderjarige kinderen in België; 

- hij heeft geen bezwaar om terug te keren naar Nederland. 

Er werd opgemerkt dat uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker in de gevangenis bezoek krijgt 

van zijn familie, maar dat zij alhier geen verblijfsrecht hebben, zodat een schending van artikel 8 van het 

EVRM niet aannemelijk lijkt. Op basis van al deze elementen besluit verweerder een bevel om het 

grondgebied te verlaten te geven, evenals een inreisverbod van vijftien jaar op te leggen.  

 

2.8. Waar verzoeker vooreerst in twijfel trekt of er in casu sprake is van een voldoende ernstige 

bedreiging voor de openbare orde, kan de Raad verwijzen naar het gestelde in punt 2.6. waaruit blijkt 

dat het Hof van Justitie bijzonder zwaar tilt aan feiten van georganiseerde drugshandel, zoals deze 

thans voorliggen. Hierbij heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat de bestrijding van de georganiseerde 

drugscriminaliteit onder het begrip “ernstige redenen van openbare orde of openbare veiligheid” valt. De 

Raad merkt ook op dat in de bestreden beslissingen werd aangegeven dat er sprake is van een 

wezenlijke ernst van de feiten, van een georganiseerd karakter ervan en tevens werd benadrukt dat 

verzoeker actief heeft bijgedragen aan de werking van de drugshandel. Dit alles wordt door verzoeker 

niet betwist. Door louter te stellen dat de ernst van de bedreiging dient te worden geplaatst “tegenover 

het verloop van zowel het gerechtelijk onderzoek en de beslissingen van respectievelijk de correctionele 

rechtbank en het Hof van beroep van Brussel”, toont verzoeker niet aan dat verweerder in casu een 

incorrecte beoordeling van de feiten heeft gemaakt of op grond van deze feiten niet kon komen tot de 

vaststelling dat er sprake is van een voldoende ernstige bedreiging voor de openbare orde. In deze wijst 

de Raad er ook nog op dat het hof van beroep van Brussel verzoeker veroordeelde tot een 

gevangenisstraf van acht jaar met onmiddellijke vrijheidsberoving, zodat het arrest van het hof van 

beroep veeleer de ernst van de feiten onderschrijft.  

 

2.9. Verzoeker tracht nog aan te tonen dat er geen sprake is van een actueel gevaar voor de openbare 

orde, waarbij hij erop wijst dat de bestreden beslissingen slechts werden getroffen zeven jaar nadat hij 

voor het eerst werd aangehouden voor de feiten die aan de bestreden beslissingen ten grondslag 

liggen. Verzoeker benadrukt tevens dat hij na een periode van 195 dagen voorlopige hechtenis in 

vrijheid werd gesteld, wat impliceert dat men van oordeel was dat er geen recedivegevaar voorhanden 

was. Hij geeft nog aan dat hij sinds de feiten in 2010 niet meer in aanmerking kwam met het Belgische 

gerecht en “bij uitbreiding justitie in andere landen”. Dit betoog van verzoeker kan evenwel niet worden 

aangenomen. Vooreerst dateert verzoekers veroordeling door het hof van beroep van Brussel van 17 

december 2014. Verder wijst de Raad erop dat verzoeker zelf heeft verklaard – en dit wordt tevens 

vermeld in de bestreden beslissingen – dat hij slechts sinds 21 september 2016 opnieuw op het 

Belgische grondgebied verblijft, waarbij hij voorheen in Spanje verbleef alwaar hij sinds 5 augustus 2016 
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van zijn vrijheid was beroofd in Soro Del Real te Madrid. Verzoeker gaat niet in op de mededeling van 

de verwerende partij in haar nota dat hij in Spanje met het gerecht in aanraking kwam wegens 

verdovende middelen, dat hij voor deze feiten op 5 augustus 2016 van zijn vrijheid werd beroofd en 

vervolgens door de Spaanse instanties werd uitgeleverd aan België. Aldus blijkt dat verzoeker ook in 

Spanje in aanraking is gekomen met het gerecht en daarna opnieuw met het Belgisch gerecht. 

Verzoeker kan dan ook niet zonder meer poneren dat hij “niet meer in aanmerking kwam met het 

Belgische gerecht” en “bij uitbreiding justitie in andere landen”.  

 

2.10. Verder wijst de Raad erop dat verzoeker met zijn betoog in wezen de appreciatiebevoegdheid van 

verweerder inzake de beoordeling van het gevaar voor de openbare orde tracht te begrenzen tot de 

door de gerechtelijke instanties gemaakte beoordelingen in zijn strafrechtelijke procedures. In deze wijst 

de Raad er evenwel op dat uit niets blijkt dat verweerder, bij de beoordeling van het gevaar voor de 

openbare orde, gebonden zou zijn door beslissingen van strafrechtelijke instanties. Het strafrecht en de 

verblijfsreglementering hebben elk hun eigen finaliteit, waarbij het de gemachtigde van de staatssecre-

taris is toegestaan zijn eigen beoordeling te maken van verzoekers gedragingen. Dat de strafrechtelijke 

instanties destijds oordeelden dat er geen collusiegevaar, geen gevaar om bewijzen te laten verdwijnen, 

geen vluchtgevaar en geen recidivegevaar was, houdt niet ipso facto in dat verweerder niet zou kunnen 

oordelen dat verzoeker wel degelijk een reële, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor de 

openbare orde vormt. In deze wijst de Raad er nog op dat de vaststelling van een actuele bedreiging in 

regel weliswaar vereist dat de betrokken vreemdeling een neiging vertoont om een crimineel gedrag in 

de toekomst voort te zetten, vol te houden of te herhalen, doch “dat het ook mogelijk is dat het enkele 

feit van het voorafgaand gedrag voldoet aan de voorwaarden voor een dergelijke bedreiging van de 

openbare orde” (HvJ 27 oktober 1977, C-30/77 Bouchereau, pt. 29). Het actueel karakter van de 

bedreiging kan in bepaalde gevallen derhalve reeds voortvloeien uit de aard en ernst van de gepleegde 

feiten. Zoals blijkt uit een lezing van de bestreden beslissingen heeft verweerder meermaals de 

aandacht gevestigd op de ernst van de gepleegde feiten, waarbij wordt aangegeven dat de 

georganiseerde drugshandel een ware plaag vormt voor de openbare gezondheid en de openbare orde, 

waarbij het gerechtvaardigd is voor de Belgische overheid om zich te beschermen tegen verzoeker, die 

actief bijdraagt aan de ontwikkeling van deze drugshandel. Verzoeker toont, met zijn betoog inzake het 

verloop van zijn strafrechtelijk parcours, niet aan dat er in zijn geval niet kon worden geoordeeld dat de 

gedragingen, die aan zijn strafrechtelijke veroordeling ten grondslag liggen, van zodanige aard zijn dat 

hieruit voortvloeit dat hij een reële, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel 

belang van de maatschappij betekent.  

 

2.11. Gelet op bovenstaande toont verzoeker niet aan dat verweerder ten onrechte stelde dat hij een 

reële, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de maatschappij 

vormt. In deze wijst de Raad erop dat verzoeker de gedane beoordeling van zijn persoonlijke 

omstandigheden, zoals weergegeven in punt 2.9., volledig onbesproken laat. Verzoeker blijft dan ook in 

gebreke aan te tonen dat de omstandigheden die zijn zaak kenmerken niet afdoende werden betrokken 

bij de besluitvorming die heeft geleid tot de bestreden beslissingen.  

 

De middelen zijn ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissingen kan 

leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-

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

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie mei tweeduizend achttien door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


