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 nr. 230 015 van 10 december 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. VANWELDE 

Eugène Smitsstraat 28-30 

1030 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 26 juli 2019 heeft 

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

Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 12 juli 2019 tot beëindiging van het 

verblijf. 

 

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 30 juli 2019 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 11 september 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

9 oktober 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. BONUS, die loco advocaat P. VANWELDE verschijnt voor 

de verzoekende partij, en van advocaat J. TASSENOY, die loco advocaten C. DECORDIER & T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 19 mei 2011 kwam verzoeker het Schengengrondgebied binnen via Spanje op basis van een 

visum D (gezinshereniging). 

 

1.2. Op 28 juli 2011 werd verzoeker in het bezit gesteld van een F-kaart. 
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1.3. Op 12 juli 2019 neemt de gemachtigde van de bevoegde minister de beslissing tot beëindiging van 

het verblijf. Dit is de bestreden beslissing:  

 

“BESLISSING TOT BEËINDIGING VAN HET VERBLIJF 

Mijnheer naam : M(…) voornaam : A(…) geboortedatum : (…) geboorteplaats: (…) nationaliteit: Marokko 

Krachtens artikel 44bis § 1 van de wet van 16 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt een einde gemaakt 

aan uw verblijf, om de volgende redenen: 

Op 23.11.1998 zijn uw vader (M(…) E(…) B(…)) en uw moeder (B(…) F(…)) te (…) (Marokko) uit de 

echt gescheiden. 

Op 16.09.2005 huwde uw vader te M(…) met H(…) C(…) A(…), geboren op (…), van Belgische 

nationaliteit. 

Op 30.09.2009 diende uw vader een (tweede) "Aanvraag van de verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie als echtgenoot' (bijlage 19ter) in bij de stad Menen. Uw vader werd op 

07.04.2010 in het bezit gesteld van een F-kaart. 

Op 19.05.2011 kwam u met een visum D - gezinshereniging het Schengen grondgebied binnen via 

Spanje. Op 30.05.2011 heeft u zich bij de stad Menen aangeboden om u te laten inschrijven. U werd in 

het bezit gesteld van een bijlage 15, dit attest dekte uw verblijf tot 12.07.2011. 

Op 28.07.2011 werd u in het bezit gesteld van een F-kaart. 

De Correctionele Rechtbank van Kortrijk veroordeelde u, bij verstek, op 29.05,2013 tot een definitief 

geworden gevangenisstraf van 4 maanden met uitstel gedurende 3 jaar daar u zich schuldig had 

gemaakt aan diefstal en poging tot diefstal. Deze feiten pleegde u op 21.11.2012 en op 16.12.2012. 

De Correctionele Rechtbank van Kortrijk veroordeelde u, bij verstek, op 02.09.2013 tot een definitief 

geworden gevangenisstraf van 4 maanden met uitstel gedurende 3 jaar daar u zich schuldig had 

gemaakt aan landelijke of stedelijke afsluitingen geheel of ten dele vernield te hebben (2 feiten). Deze 

feiten pleegde u op 10 en 17.03.2012. 

De Correctionele Rechtbank van Kortrijk veroordeelde u, bij verstek, op 19.02.2014 tot een 

gevangenisstraf van 3 maanden met uitstel gedurende 3 Jaar daar u zich schuldig had gemaakt aan 

diefstal (2 feiten). Deze feiten pleegde u op 16.10.2013 en op 26.10.2013. 

De Correctionele Rechtbank van Kortrijk veroordeelde u op 24.09.2014 tot een gevangenisstraf van 7 

maanden met probatie-uitstel gedurende 3 jaar behalve de reeds ondergane voorhechtenis daar u zich 

schuldig had gemaakt aan belaging en aan opzettelijke slagen of verwondingen, het misdrijf gepleegd 

zijnde tegen uw echtgenoot of de persoon met wie u samenleefde of samengeleefd had en met wie u 

een duurzame affectieve en seksuele relatie had of gehad heeft. Deze feiten pleegde u tussen 

01.08,2013 en 12.10.2013 en op 18.09.2013. 

Op 13.08.2014 werd u opgesloten in de gevangenis van leper uit hoofde van uw veroordelingen d.d. 

29.05.2013, 02.09.2013 en 05.02.2014. U diende tegen uw veroordeling d.d. 05.02.2014 verzet in en er 

werd u op 24.09.2014 een voorlopige invrijheidstelling toegekend. 

Op 24.10.2015 werd u opgesloten onder aanhoudingsmandaat in de gevangenis van Ieper uit hoofde 

van belaging, diefstal met braak, inklimming of valse sleutels en opzettelijke slagen en verwondingen. 

De Correctionele Rechtbank van Kortrijk veroordeelde u op 17.02.2016 tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 1 jaar daar u zich schuldig had gemaakt aan belaging; aan een woning te zijn 

binnengedrongen met braak, Inklimming of valse sleutels en aan opzettelijke verwondingen of slagen. 

Deze feiten pleegde u herhaaldelijk In de periode van 09.08.2013 tot en met 24.10.2015 en op 

24.10.2015. 

Bij vonnis van de correctionele Rechtbank te Kortrijk d.d. 29.02.2016 werd de gunst van het probatie 

uitstel d.d. 24.09.2014 herroepen. 

Op 30.03.2016 werd u een voorlopige invrijheidstelling toegekend. 

 

Op 19.07.2016 meldde u zich bij de gevangenis van leper uit hoofde van de herroeping van het probatie 

uitstel d.d. 24.09.2014. U ging onmiddellijk in strafonderbreking. 

De Correctionele Rechtbank van Kortrijk veroordeelde u, bij verstek, op 16.11.2016 tot een definitief 

geworden gevangenisstraf van 6 maanden met uitstel gedurende 3 jaar daar u zich schuldig had 

gemaakt aan diefstal (2 feiten). Deze feiten pleegde u op 19.11.2014 en op 19.09.2015. 

Op 30.12.2016 werd u, aangezien u nieuwe feiten pleegde, opnieuw opgesloten in de gevangenis van 

leper. 

De Correctionele Rechtbank van Kortrijk veroordeelde u op 20.02.2017 tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 4 maanden met uitstel gedurende 3 jaar daar u zich schuldig had gemaakt aan 

herhaaldelijk niet nader bepaalde hoeveelheden cocaïne in bezit te hebben gehad met het oog op eigen 

gebruik. Dít feit pleegde u tussen 01.01.2015 en 19.08.2015. 
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De Correctionele Rechtbank van Kortrijk veroordeelde u op 24.04.2017 tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 1 jaar in staat van wettelijke herhaling daar u zich schuldig had gemaakt aan 

diefstal met braak (4 feiten) en aan diefstal (3 feiten). Deze feiten pleegde u tussen 19.10.2016 en 

28.12.2016. 

Op 07.06.2017 werd u een strafonderbreking toegekend in afwachting van de activering van 

elektronisch toezicht. 

Op 14 08 2017 was de plaatsing van uw enkelband voorzien maar u was niet aanwezig op het 

opgegeven adres. U bleef een paar dagen voortvluchtig tot u op 18.08.2017 terug opgepakt werd en 

opgesloten werd in de gevangenis van leper. 

Op 21.08.2017 werd u een strafonderbreking toegekend. 

Op 10.11.2017 werd u opnieuw opgesloten in de gevangenis van leper. 

De Correctionele Rechtbank van Kortrijk veroordeelde u op 05.02.2018 tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 2 jaar in staat van wettelijke herhaling daar u zich schuldig had gemaakt aan 

diefstal op heterdaad betrapt, met geweld of bedreiging, hetzij om in het bezit van de weggenomen 

voorwerpen te kunnen blijven, hetzij om uw vlucht te verzekeren; aan diefstal met braak, inklimming of 

valse sleutels (3 feiten); aan poging tot diefstal met braak, inklimming of valse sleutels (2 feiten); aan 

poging tot diefstal en aan diefstal (3 feiten). Deze feiten pleegde u tussen 24.06.2017 en 09.11.2017. 

Op 29.03.2018 werd de voorlopige invrijheidstelling d.d. 30.03.2016 ingetrokken voor feiten gepleegd in 

uw proeftermijn. 

U kwam pas in mei 2011, op twintigjarige leeftijd, naar België en u liep sindsdien niet minder dan 9 

veroordelingen op uit hoofde van gewone diefstallen, diefstallen met verzwarende omstandigheden; 

pogingen tot diefstallen; vernieling van landelijke en stedelijke afsluitingen; opzettelijke slagen of 

verwondingen; belaging; binnendringen van een woning en bezit van cocaïne voor eigen gebruik. Eind 

2012 begon u reeds feiten te plegen. Het lijkt zonder meer duidelijk dat uw gedrag, dat een ernstige 

verstoring van de openbare orde vormt, blijk geeft van de afwezigheid van de wil om werkelijk te 

integreren in de samenleving waarbinnen u zich ophoudt en waarvan u zo totaal en consequent 

bepaalde fundamentele waarden heeft miskend. 

Er moet worden vastgesteld dat de strafrechtelijke veroordelingen geen enkele indruk op u hebben 

gemaakt en dat de maatschappij moet worden beschermd tegen uw niet-aflatend crimineel gedrag. U 

lijkt een leven te leiden waarbij u op geen enkele wijze rekening houdt met derden. U trekt duidelijk geen 

lessen uit deze veroordelingen en u lijkt de ernst van uw daden niet in te zien, noch schijnt u te 

begrijpen dat uw gedrag maatschappelijk onaanvaardbaar is. 

De verschillende feiten waarvoor u veroordeeld werd, zijn ernstig. U pleegde een aanzienlijke reeks 

diefstallen waarbij u telkens blijk gaf van een volstrekt gebrek aan normbesef. Dergelijke feiten brengen 

een zeer groot onveiligheidsgevoel teweeg in de maatschappij en versterken het wantrouwen tussen 

medeburgers. Wanneer u op heterdaad betrapt werd, aarzelde u niet om geweld te gebruiken om uw 

vlucht te kunnen verzekeren. Dit wijst op een gebrek aan respect voor andermans integriteit en toont 

aan dat u een gevaarlijk man bent tegen wie de samenleving moet beschermd worden. Inbraken en 

diefstallen zijn een echte plaag en dragen bij tot het onveiligheidsgevoel van de burgers. U heeft geen 

enkel respect voor andermans eigendomsrecht en privacy en tracht door in te breken en te stelen snel 

geid te verdienen. Hierbij vergeet u dat de psychologische gevolgen voor de slachtoffers ernstig kunnen 

zijn en de gestolen goederen voor hen vaak een sentimentele waarde hebben. 

Dat u agressief uit de hoek kan komen, wordt ook bevestigd door het gegeven dat u 2 maal veroordeeld 

werd voor belaging, opzettelijke verwondingen of slagen en het binnendringen van een woning. U kon 

de stopzetting van uw relatie met uw ex-partner niet verwerken en u bekende dat u niet aanvaardde dat 

de relatie door haar werd stopgezet. U moet wel geweten hebben dat u op het moment van de feiten 

door uw diverse niet aflatende en steeds terugkerende gedragingen de gemoedsrust van uw ex-partner 

ernstig verstoord heeft en haar levenssfeer ernstig heeft aangetast. Ondanks de verschillende 

intervenues van de politiediensten wist u van geen ophouden. 

 

U gooide steentjes tegen haar ramen, stuurde haar voortdurend sms-berichten, viel haar voortdurend 

lastig, beschadigde haar wagen, belde haar op en verstoorde haar rust. Het slachtoffer was soms bang 

om haar woning te verlaten. Uit het vonnis d.d. 24.09.2014 blijkt: "Na een politie-interventie wordt 

beklaagde [u] opgesloten. Na zijn vrijlating gaat hij naar het slachtoffer en brengt haar diverse slagen die 

hij bekent tijdens zijn verhoor dat hij haar sloeg en dat zij door de slagen twee blauwe ogen had. Hij 

bekent eveneens dat haar neus bloedde. U betuigde spijt en stelde ter zitting akkoord te gaan met 

probatievoorwaarden. Desondanks leefde u de voorwaarden nauwelijks na en daagde u meer niet dan 

wel op bij de gemaakte afspraken. Het betuigde spijt vergat u blijkbaar alweer snel en weerhield u er 

niet van om uw ex-partner opnieuw te belagen en te slaan, zelfs terwijl uw arm in het gips zat. Er 

kunnen dan ook vragen gesteld worden bij uw oprechtheid. Uit het vonnis d.d. 17.02.2016 blijkt. 

"Daarenboven is het niet aangewezen om in te gaan op het door de beklaagde [u] geformuleerde 
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verzoek tot het opleggen van een werkstraf, vermits dergelijke sanctie geen passende maatschappelijke 

reactie zou uitmaken, rekening houdend met de ernst en de duur van de gepleegde feiten en rekening 

houdende met zijn strafverleden waaruit blijkt dat hij reeds voor gelijkaardige feiten werd veroordeeld, 

hierbij de gunst van het uitstel kreeg, die hij niet heeft benut. De rechtbank verwijst naar het verslag 

artikel 17 probatiewet in het kader van een deze [sic] eerdere veroordeling wegens belaging, opzettelijke 

slagen en vernieling ten aanzien van hetzelfde slachtoffer. Uit het rapport blijkt dat de beklaagde de 

voorwaarden nauwelijks naleeft en uitblinkt in zijn afwezigheid op gemaakte afspraken. De kans dat een 

werkstraf tot een goed einde wordt gebracht is door de houding van de beklaagde miniem 

Er werden u tal van kansen geboden om u te herpakken maar u bleef volharden in het plegen van 

misdrijven. Hieruit blijkt dat u lak heeft aan het naleven van regels. Zo werd u zesmaal veroordeeld tot 

een gevangenisstraf waarbij de uitvoering van de straf voor een periode van 3 jaar werd uitgesteld. 

Uiteindelijk werd het verleende uitstel steeds herroepen omdat u tijdens de proeftermijn nieuwe feiten 

pleegde. Zelfs de wetenschap dat u een effectieve gevangenisstraf te wachten stond en dat u nauw 

opgevolgd werd, hield u niet tegen om feiten te plegen tijdens de proefperioden en om u niet te houden 

aan opgelegde voorwaarden. Hieruit kan redelijkerwijze afgeleid worden dat u zich niet aan uw woord 

houdt, onbetrouwbaar bent en weinig zin voor verantwoordelijkheid heeft. 

Ondanks meerdere straffen, bleef u volharden in een onverantwoordelijk gedrag, waardoor 

redelijkerwijze verondersteld kan worden dat een schuldgevoel of spijt na een misdrijf u vreemd is. Op 

19.07.2016 ging u in strafonderbreking en tussen 19.10.2016 en 28.12.2016 pleegde u weer meerdere 

diefstallen. Op 30.12.2016 werd u opnieuw opgesloten in de gevangenis van leper en op 07.06.2017 

ging u in strafonderbreking met het oog op het toekennen van elektronisch toezicht, Nog geen drie 

weken later, op 24.06.2017, stal u alweer een iPhone. Op 14.08.2017 was de plaatsing van uw 

enkelband voorzien maar u was echter niet aanwezig op het opgegeven adres. U was blijkbaar druk met 

andere zaken die dag, uit het vonnis d.d. 05.02.2018 blijkt immers dat u die dag poogde door middel van 

braak, inklimming of valse sleutels 2 flessen wodka en 5 laptops te stelen. U bleef een aantal dagen 

voortvluchtig tot u op 18.08.2017, na alweer een poging tot diefstal, terug opgepakt werd en opgesloten 

werd in de gevangenis van leper. U kreeg weer een nieuwe kans en drie dagen later ging u terug in 

strafonderbreking. Ook deze keer benutte u de u gegeven kans niet en pleegde u weer een hele reeks 

diefstallen, al dan niet met verzwarende omstandigheden. 

In haar schrijven d.d. 29.01.2019 stelt meester M(…) B(…) dat uit verschillende rapporten in uw 

strafdossier blijkt dat u geen gevaar (meer) zou vertegenwoordigen voor de maatschappij. Er wordt 

hierbij verwezen naar het (ongedateerde) "Standaardverslag met het oog op Beperkte Detentie", het 

"Verslag en advies van de directeur betreffende de beperkte detentie" d.d. 21.05.2018 en de "Beslissing 

Directie Detentiebeheer - toekenning penitentiair verlof" d.d.15.10.2018. 

Meester B(…) wijst er in het bijzonder op dat u de feiten pleegde onder de invloed van alcohol en drugs. 

Uit de verschillende vonnissen en rapporten komt inderdaad naar voor dat u met een 

verslavingsproblematiek worstelt. Uit het "Verslag en advies van de directeur betreffende de beperkte 

detentie" d.d. 21.05.2018 blijkt onder de rubriek het risico van het plegen van nieuwe ernstige strafbare 

feiten", dat uw feiten nauw samenhangen met alcohol- en druggebruik Eveneens blijkt: "Er dient dus 

zeker voor deze zaken een degelijke begeleiding te zijn, wat op heden niet het geval is eigen 

onderlijning!'. De gevangenisdirecteur adviseerde mede daarom negatief m.b.t. beperkte detentie Het is 

inderdaad zo dat u later, bij beslissing van 15.10.2018, toestemming kreeg om op penitentiair verlof te 

gaan en dat de gevangenisdirecteur hiertoe een positief advies verleend had. Hierbij kan opgemerkt 

worden dat uit de beslissing d.d. 15.10.2018 blijkt dat er weldegelijk nog steeds tegenaanwijzingen 

bestonden in uw hoofde maar dat hieraan tegemoet kon worden gekomen door het opleggen van 

bijzondere voorwaarden waaronder begeleiding voor uw drug- en gokprobleem en verblijven bij uw 

broer Mohammed Uit de beslissing d.d. 15.10.2018 blijkt: Het is aan betrokkene om te bewijzen dat hij 

zich aan de opgelegde voorwaarden en gemaakte afspraken kan houden en een verlof tot een goed 

einde kan brengen " Zelfs uw broer Mohammed wenste eerst het verloop van uw verloven af te wachten 

alvorens een verder engagement in overweging te nemen. Sindsdien bent u 2 maal in penitentiair ver of 

geweest ni van 1510.2018 tot 16.10.2018 en van 18.11.2018 tot 19.11.2018. Dat u reeds penitentiair 

verlof verkreeg dat zonder problemen verlopen is, wil echter geenszins zeggen dat u geen gevaar meer 

zou vormen voor de openbare orde. Het is immers in uw eigen belang dat u zich gedraagt tijdens uw 

penitentiair verlof daar enige misstap aanleiding zou geven aan het niet meer verlenen van penitentiair 

verlof. Penitentiair verlof is ook aan strikte voorwaarden onderworpen waardoor het moeilijk is om 

tijdens dergelijk penitentiair verlof te recidiveren. U hebt in het verleden reeds heel veel kansen 

gekregen die u niet gegrepen hebt waardoor het risico blijft bestaan dat u ook nu zou hervallen in het 

gedrag dat u a! meerdere jaren heeft. 

 

Uw advocate herhaalt, zoals u zelf aangaf in het formulier hoorrecht dat u op 17.01.2019 invulde, dat u 

de mooie kansen die u kreeg, niet aangegrepen heeft door uw verslaving maar dat u geleerd heeft uit 
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uw fouten. Volgens uw advocate bent u, dankzij uw verblijf in de gevangenis, afgekickt waardoor, nog 

steeds volgens uw advocate, het risico op recidive alsook het gevaar dat u mogelijkerwijze zou 

vertegenwoordigen voor de maatschappij aanzienlijk gereduceerd wordt. Uit uw dossier blijkt dat, 

hoewel u op 16.01.2017 ook al beweerde geen drugs meer te gebruiken (zie vonnis d.d. 20.02.2017 p. 

5) er op 13.12.2017 in de gevangenis van Ieper een rapport opgemaakt werd voor u wegens bezit 

verboden substantie. Noch een bewering van uwentwege, noch een verblijf in de gevangenis biedt een 

garantie dat u afgekickt zou zijn, helaas blijkt ook daar drugs verkrijgbaar te zijn. U stelt dat dit eenmalig 

zou geweest zijn maar u neemt het niet altijd zo nauw met de waarheid zoals reeds gebleken is, 

Bovendien blijkt dat er op datum van 21.05.2018 nog geen degelijke begeleiding voor uw verslaving 

was. Uit de "Beslissing tot toekenning van penitentiair verlof" blijkt enkel dat u gemotiveerd bent 

begeleiding te volgen voor uw drug- en gokprobleem en dat u daartoe aangemeld werd bij T(…). Hieruit 

kan niet afgeleid worden dat u weldegelijk afgekickt bent en niet langer met een verslaving te kampen 

zou hebben. Uit de beslissing kan eveneens afgeleid worden dat u zich nog diende te bewijzen, m.a.w. 

men leek er ook nog niet van overtuigd dat u zich zeker aan de voorwaarden zou houden. Uit uw 

strafverleden blijkt immers dat u al meer dan eens toegezegd heeft bepaalde voorwaarden te 

respecteren maar dat u die dan later toch aan uw laars lapte ondanks al uw mooie beloften en ondanks 

de straffen die boven uw hoofd hingen. U uitte meermaals spijt over de feiten, maar toch herviel u 

steeds opnieuw. Er ligt geen enkel! stuk voor waaruit blijkt dat er nu weldegelijk geen risico meer zou 

bestaan op recidive. Zelfs indien u momenteel effectief geen drugs of drank meer zou gebruiken, blijft 

een risico bestaan dat wanneer u vrijgesteld bent en u weer met de verkeerde mensen in contact komt, 

u weer zou gaan drinken of gebruiken. Zelfs wanneer u gecontroleerd zou worden door uw broer(s). Uit 

het ongedateerde "Standaardverslag met het oog op beperkte detentie" blijkt immers dat de meeste van 

uw vrienden in het drugmilieu zitten en dat u nog verschillende schulden hebt staan bij meerdere 

personen. Bovendien blijkt dat de maatschappelijk assistente die het ongedateerde verslag opstelde, 

moeite had om uw positieve intenties, net als uw spijt, altijd ais even oprecht te ervaren. U leek zich 

tijdens de gesprekken anders voor te doen dat hoe u werkelijk bent, U gaf bovendien blijkbaar aan dat u 

uw straf te zwaar vond in vergelijking met de feiten die u pleegde, u erkende de feiten wel maar 

minimaliseerde ze door de verantwoordelijkheid af te schuiven op het alcohol- en druggebruik. 

Meester B(…) verwijst naar het ongedateerde "Standaardverslag met het oog op Beperkte Detentie" om 

te stellen dat u zich onberispelijk gedraagt in de gevangenis, dat u er werkt en dat de bewakers u 

beschrijven als beleefd en als iemand die zijn taken serieus opneemt. Ze gaat hierbij volledig voorbij aan 

de opmerking: "Zo heeft betrokkene ook al verschillende tuchtrapporten gekregen in de gevangenis. Dit 

omwille van opstandig gedrag maar ook verbale agressiviteit." Uit de "Beslissing tot toekenning van 

penitentiair verlof d.d.15.10.2018 blijkt wel dat "noemenswaardige disciplinaire problemen niet vermeid 

worden", dat is uiteraard nog iets anders dan het onberispelijk gedrag" waarnaar uw advocaat verwijst. 

Zelfs indien u zich inmiddels onberispelijk zou gedragen in de gevangenis, is dit niet meer dan normaal 

en geenszins een garantie dat u zich ook zo zou blijven gedragen na uw vrijlating wanneer u niet meer 

onder strikte bewaking staat. Enige verbetering in uw gedrag dat afbreuk vermag te doen aan het 

ernstig, reëel en actueel gevaar dat u vormt voor de openbare orde, wordt niet op geloofwaardige wijze 

aangetoond. 

De aard van de gepleegde feiten en de persoonseigenschappen die hieruit voortvloeien, de lange 

periode tijdens dewelke u feiten pleegde, uw gok- drank- en drugsproblemen, het gegeven dat u reeds 9 

maal veroordeeld werd en dat deze veroordelingen geen verbetering in uw gedrag konden 

bewerkstelligen, dat u stelde verliefd te zijn op geld en u de feiten pleegde uit obsessie voor geld, 

maken dat het risico dat u ook in de toekomst opnieuw de openbare zou kunnen schaden niet 

uitgesloten kan worden. Enige verbetering in uw persoonlijk gedrag dat afbreuk vermag te doen aan het 

ernstig, reëel en actueel gevaar dat u vormt voor de openbare orde, kan niet worden vastgesteld. Uw 

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

samenleving. U bent niet geneigd u te conformeren aan de maatschappelijke norm dat u zich aan de 

wet moet houden en hebt een onbetrouwbaar karakter. 

Ingevolge de ernst, de aard en de hoeveelheid van de feiten die gericht waren op het bekomen van snel 

en illegaal voordeel, het herhaaldelijk karakter, het gegeven dat u geweld of bedreiging niet schuwt, uw 

immorele ingesteldheid die in uw handelen blijk geeft van een gebrek aan respect voor de 

eigendommen van anderen, de fysieke integriteit van anderen en de psychische integriteit van anderen 

wordt geconcludeerd dat u een ernstig gevaar kan betekenen voor de rust van de burgers evenals voor 

de handhaving van de openbare orde. Het herhaaldelijk niet respecteren van de strafrechtelijke 

bepalingen in België getuigt expliciet van het niet geïntegreerd zijn in de Belgische samenleving. Uit uw 

persoonlijk gedrag, komt een volgehouden, voor de maatschappij gevaarlijke ingesteldheid naar voren 

waardoor het helemaal niet uit te sluiten valt dat u dergelijk gedrag in de toekomst niet zal herhalen. 
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Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat u een ernstig, reëel en actueel gevaar vormt 

voor de samenleving en dat er ernstige redenen van openbare orde zijn die een beëindiging van uw 

verblijf in België rechtvaardigen. 

Overeenkomstig artikel 62§1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, heeft eenieder het recht 

om gehoord te worden vooraleer jegens hem of haar een nadelige individuele maatregel wordt 

genomen. 

 

Op 17.01.2019 werd u door een migratiebegeleider op de hoogte gesteld van het feit dat overwogen 

werd om uw recht op verblijf te beëindigen en werd u de mogelijkheid geboden om binnen een termijn 

van 15 dagen relevante elementen die het nemen van een beslissing zouden kunnen verhinderen of 

beïnvloeden, aan te voeren. U verklaarde in de vragenlijst hoorrecht die u op 17.01.2019 invulde dat uw 

taal Arabisch is, dat u Frans en Nederlands kan lezen en/of schrijven; dat u sinds 2011 in België bent; 

dat u al uw documenten kwijt bent, dat u alles heeft achtergelaten toen u uw huis voor een tijdje verliet; 

dat toen u terugkwam alles weg was; dat u geen ziekte hebt die u belemmert te reizen of terug te keren 

naar uw herkomstland; dat u voor u in de gevangenis belandde woonachtig was in de (…) te (…); dat u 

niet gehuwd bent in België; dat u geen duurzame relatie heeft in België; dat uw hele familie in België is, 

namelijk: uw vader; uw stiefmoeder; uw 2 broers; uw grootmoeders; uw 7 nonkels en zeer veel neven en 

nichten; dat u na uw gevangenisstraf bij uw broer zou gaan wonen; dat u geen minderjarige kinderen 

heeft in België; dat u niet getrouwd of een duurzame relatie heeft in uw land van herkomst of in een 

ander land dan België en er geen minderjarige kinderen heeft; dat u nog familie heeft in uw land van 

herkomst maar dat u met hen geen goede band heeft; dat u geen contact heeft met uw moeder en haar 

familie; dat u Nederlandse les heeft gevolg en een inburgeringscursus; dat u gewerkt heeft In zeer 

verschillende bedrijven; dat u in Marokko middelbare school heeft gevolgd; science experimentele 

biologie; dat u niet bent veroordeeld in een ander land dan België; dat u niet kan terugkeren naar uw 

land omdat u daar niemand heeft; u hier uw leven aan het opbouwen was; dat u mooie kansen gehad 

heeft maar dat u helaas verslaafd was en ontspoord bent; dat u geleerd hebt uit uw fouten en dat u uw 

verantwoordelijkheid wil nemen maar niet terug wil. 

Uw advocaat voegde op 29.01.2019 de volgende bijkomende elementen toe: een begeleidende brief; 

een beslissing 'Directie Detentiebeheer toekenning penitentiair verlof d.d. 15.10.2018; een 'verslag en 

advies van de directeur betreffende de beperkte detentie' d.d. 21.05.2018 en een ongedateerd 

'standaardverslag met het oog op beperkte detentie', 

***** In het kader van een beslissing tot beëindiging van het verblijf genomen in toepassing van artikel 

44bis § 1 van de wet van 15 december 1980, betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, moet er rekening gehouden worden met de duur 

van uw verblijf in het Rijk, uw leeftijd, uw gezondheidstoestand, uw gezins- en economische situatie, uw 

sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin u bindingen heeft met uw land van 

oorsprong.  

U verklaarde geen duurzame relatie te hebben op het grondgebied, evenmin zou u (minderjarige) 

kinderen hebben. 

Uw vader (M(…) E(…) B(…), geboren in (…) te (…), Marokkaanse nationaliteit, F+ kaart geldig tot 

10.08.2020); uw stiefmoeder (H(…) C(…) A(…), geboren op (…) te (…), Belgische nationaliteit); uw 

broers (M(…) m(…) (geboren op (…) te (…), Marokkaanse nationaliteit, Fkaart geldig tot 08.10.2023 en 

M(…) S(…), geboren op (…) te (…), Marokkaanse nationaliteit, F-kaart geldig tot 16.02.2022) verblijven 

in België. Uw vader en uw broer Mohammed komen soms op bezoek in de gevangenis (zie 

bezoekerslijst tot 08.07.2019). 

Opdat in het bijzonder een relatie tussen meerderjarige kinderen en hun ouders, broers en zussen 

onder de bescherming van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de 

Mens en de fundamentele vrijheden (hierna EVRM) kan vallen, zijn er in beginsel bijkomende elementen 

van afhankelijkheid vereist die anders zijn dan de gewoonlijke affectieve banden (EHRM 15 oktober 

2003, nr. 52206/99, Mokrani v. Frankrijk, par. 33; EHRM 12 januari 2010, nr. 47486/06, A.W. Khan v. 

Verenigd Koninkrijk, par. 32; EHRM 15 mei 2012, nr' 16567/10, Nacic e.a. v. Zweden, par. 76). In haar 

schrijven d.d. 29.01.2019 stelt meester B(…) dat u nauwe banden onderhoudt met uw beide broers in 

België en dat zij een goede invloed op u hebben; een bijzondere afhankelijkheid wordt echter niet 

aangetoond. Uit de omstandigheid dat u, na uw invrijheidstelling, over een (vaste feitelijke) verblijfplaats 

zou beschikken bij uw broer, kan niet ipso facto een band van bijzondere afhankelijkheid tussen u en dit 

familielid worden afgeleid. Voor u in de gevangenis terecht kwam, stond u al lang niet meer officieel op 

eenzelfde adres ingeschreven ais uw vader en stiefmoeder. U verliet de ouderlijke woning reeds op 

24.02.2012. Het gegeven dat uw vader en uw broer u komen bezoeken in de gevangenis wijst op zich 

ook nog niet op een bijzondere afhankelijkheidsband die verder reikt dan de normale affectieve banden. 

Uw leeftijd, met name 28 jaar oud, laat in beginsel toe te veronderstellen dat u in staat kan worden 
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geacht om op zelfstandige basis een leven te leiden en in uw levensonderhoud te voorzien, Financiële 

ondersteuning kan door de familie gegeven worden, ook als u in het buitenland verblijft (bijvoorbeeld 

door middel van stortingen). Er is geen onoverkomelijke hinderpaal om regelmatig contact te 

onderhouden, daar uw familie het land op volkomen regelmatige wijze kan in- en uitreizen. U toont niet 

aan dat er sprake is van een morele afhankelijkheidsband die verder reikt dan de gewone affectieve 

banden en die voldoende blijkt uit de feiten. Ook wat betreft de relatie die u heeft met uw stiefmoeder 

wordt niet aangetoond dat deze van dien aard zou zijn dat zij onder de bescherming van artikel 8 EVRM 

zou vallen. Bovendien blijkt uit het (ongedateerde) "Standaardverslag met het oog op Beperkte Detentie" 

dat u niet de beste band had met uw vader en dat u na het plegen van de eerste feiten niet meer 

welkom was bij hem. U stelde niet veel contact te hebben met uw stiefmoeder en altijd heel beleefd 

geweest te zijn tegen haar maar "niet meer dan dat" 

Louter ten overvloede wordt opgemerkt dat u niet aantoont dat er concrete hinderpalen voorliggen voor 

(een deel van) uw familieleden om samen met u terug te keren naar Marokko. 

 

Concrete argumenten liggen in dit verband niet voor. 

U vermeldde op het formulier hoorrecht dat uw grootmoeders, uw 7 nonkels en zeer veel nichten en 

neven in België verblijven. De bescherming die artikel 8 van het EVRM biedt, beperkt het gezin 

hoofdzakelijk tot de ouders en de (minderjarige) kinderen. Overeenkomstig de rechtspraak van het 

EHRM (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Litouwen; EHRM 17 februari 2009, Onur/Groot-Brittannië; Mole 

N., Asylum and the European Convention on Human Rights, Straatsburg, Councii of Europe Publishing, 

2007, 97) kan slechts van een door artikel 8 van het EVRM beschermd familie- en gezinsleven tussen 

verwanten worden gesproken indien, naast de afstammingsband, een vorm van afhankelijkheid blijkt. Er 

wordt op geen enkele manier aangetoond dat de relatie die u met één van deze onbenoemde 

familieleden zou hebben, van dien aard is dat zij zou vallen onder de bescherming van artikel 8 van het 

EVRM. Zij komen niet op bezoek in de gevangenis (zie bezoekerslijst tot 08.07.2019). 

Dat de uitoefening van uw familieleven met vader, uw stiefmoeder en uw 2 broers en overige 

familieleden die in België gevestigd zijn, moeilijker zal verlopen, is het loutere gevolg van uw eigen 

gedrag. De contacten met familie en vrienden in België kunnen ook op andere manieren worden 

onderhouden, bijvoorbeeld door middel van korte bezoeken of door moderne communicatiemiddelen. 

Hoe dan ook, volgens artikel 8, tweede lid, van het EVRM wordt een inmenging in het familieleven 

toegestaan wanneer deze 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. Welnu, uit de 

belangenafweging blijkt dat de actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging die u door uw 

persoonlijk gedrag vormt voor de openbare orde en openbare veiligheid zwaarder weegt dan de 

persoonlijke en gezinsbelangen die u kan doen gelden. 

De ernstige bedreiging voor de openbare orde die uit uw gedrag voortvloeit, is zodanig dat uw 

persoonlijke belangen geen voorrang mogen hebben op het vrijwaren van de openbare orde. 

U bent in mei 2011, toen u 20 jaar oud was, aangekomen op het grondgebied en u bent momenteel 28 

jaar. U liep sindsdien niet minder dan 9 veroordelingen op. U bent tot op heden aan uw 3de detentie toe 

en u zit met een straftotaal tussen de 5 en 7 jaar. Er kan opgemerkt worden dat ondanks uw verblijf van 

8 jaar in België niet gebleken is dat u een dermate bijzondere binding met België zou hebben die een 

normale binding overstijgt. U !egt immers geen enkel document voor dat het tegendeel bewijst. 

Bovendien blijkt uit het voorgelegde verslag dat u in België weinig vrienden heeft die niet in het 

drugmilieu zitten. 

Er kan worden aangenomen dat u tijdens deze periode sociale banden gesmeed heeft op het 

grondgebied en er wordt niet betwist dat het terugkeren naar uw land van herkomst, om daar een leven 

op te bouwen, enige aanpassing van u zal vergen. 

Er is echter niet gebleken dat u geen enkele binding meer zou hebben met het land van herkomst, noch 

dat er omstandigheden zouden zijn op grond waarvan een terugkeer naar uw land van herkomst niet 

verwacht zou mogen worden. U kan in alle redelijkheid worden geacht nog sociale, culturele en familiale 

banden met dit land te hebben. U hebt er het grootste deel van uw leven verbleven en u spreekt de taal. 

U verklaarde in uw hoorrecht dat u er nog familie heeft maar met die familie geen goede banden heeft 

en dat u geen contact onderhoudt met uw moeder en haar familie. Uit het 'Standaardverslag met het 

oog op Beperkte Detentie' blijkt echter dat u, althans tot en met de datum waarop het rapport opgesteld 

werd, sporadisch contact had met uw moeder en uw zus die in Marokko gebleven waren. Volgens dit 

verslag zou u ook binnen de muren maandelijks telefonisch contact hebben. Uw moeder zou niet op 

hoogte zijn van uw opsluiting aangezien u daar bewust voor gekozen heeft omdat u bang zou zijn voor 

haar reactie. U zou een strenge moeder hebben die vooral de nadruk legde op school en een goede 

opvoeding. U stelde goede herinneringen te hebben aan de periode dat u bij uw moeder verbleef en u 
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gaf aan dat u een goede band met haar had. U uitte het verlangen om uw zus en uw moeder terug te 

zien. U stelde zelfs een beter leven gehad te hebben in Marokko. Het is dus niet onredelijk te 

veronderstellen dat u nog familie en/of vrienden heeft in Marokko die u tijdelijk zouden kunnen 

opvangen tot u weer een eigen bestaan opgebouwd heeft. Indien de contacten daadwerkelijk verwaterd 

zouden zijn, betekent dit niet dat ze niet opnieuw aangehaald zouden kunnen worden. 

Het contact met vrienden en kennissen in België kan u eventueel onderhouden via de moderne 

communicatiemiddelen en indien zij dat wensen, zouden zij u in uw thuisland dan wel elders kunnen 

komen bezoeken. Daarnaast kunnen zij u ook vanuit België ondersteunen bij de herintegratie in uw 

thuisland dan wel in een derde land. 

 

Wat uw werkverleden in België betreft dient er op gewezen te worden dat u slechts sporadisch vnl. via 

interim contracten* was tewerkgesteld op de reguliere arbeidsmarkt. U slaagde er nooit in een lang 

dienstverband aan te gaan bij werkgevers op de Belgische arbeidsmarkt. Voor zover u een reële kans 

zou maken op de Belgische arbeidsmarkt zou toch mogen verwacht worden dat u intussen duidelijke 

economische banden zou hebben opgebouwd en zou kunnen buigen op een duidelijk werkverleden. U 

bezit inmiddels een uitgebreid strafblad wat uw inschakeling in de arbeidsmarkt niet ten goede komt. Uit 

het overzicht van uw tewerkstellingen dat zich in uw administratief dossier bevindt, blijkt trouwens dat u 

ook in periodes waarin u interim werk verrichtte, feiten pleegde. U bent in de gevangenis tewerkgesteld 

in een vertrouwensfunctie, namelijk als "fatik in de werkplaats. Volgens het bewakend personeel doet u 

uw werk zeer goed. Er kan worden aangenomen dat de opgelopen werkervaring in de gevangenis en 

elders, de toegang tot de arbeidsmarkt in uw herkomstland enkel ten goede komt. Het gegeven dat u 

Nederlandse les volgde en zich bereid toont om een opleiding te volgen of intussen misschien reeds 

een opleiding aan het volgen bent, verandert niks aan de vaststelling dat u door uw persoonlijk gedrag 

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

samenleving. U hebt al talrijke kansen gekregen maar steeds opnieuw bewees u, ondanks uw mooie 

voornemens, dat u geen volhouder was. Er liggen geen overtuigende stukken voor waaruit blijkt dat u 

ditmaal effectief uw fouten zou ingezien hebben en weldegelijk veranderd zou zijn. Uit het 

'Standaardverslag met het oog op Beperkte Detentie' blijkt: uln de gevangenis volgt betrokkene 

Nederlandse lessen. Toen hij naar België kwam heeft hij Nederlandse lessen gevolgd in het CVO maar 

die heeft hij niet afgewerkt omdat het te intensief werd voor hem. Betrokkene heeft spijt dat hij niet heeft 

verder gestudeerd toen hij de kans had. Hij zou wel nog een opleiding willen volgen van een of twee jaar 

om toch een diploma te behalen. Betrokkene zegt dat hij een goede werker is maar dat hij niet lang 

hetzelfde volhoudt. Na enkele maanden werd hij het werk beu en kwam hij niet meer opdagen. Hij 

meldde zich vaak afwezig omdat hij geen zin had om te werken. Zo heeft betrokkene veel jobs gedaan 

waar hij uiteindelijk niet meer is komen opdagen. Bepaalde jobs heeft hij volgehouden voor 2à3 

maanden, andere maar voor enkele dagen, Naar zijn beleving waren de jobs niet interessant genoeg en 

vond hij ze saai. Bij een van de jobs was hij nog maar enkele uren bezig waarna hij is gestopt. Het 

gebeurde ook enkele keren dat hij de dag voor hij moest werken ging feesten waardoor hij in slaap viel 

tijdens het werk. Het lijkt voor M(…) een uitdaging om iets vol te houden, hij denkt niet na bij de 

gevolgen die zijn acties teweeg brengen " 

Hoe dan ook, de bescherming van de orde en het voorkomen van de strafbare feiten rechtvaardigen de 

inmenging in het uitoefenen van uw recht op de eerbiediging van uw privéleven. Uit de 

belangenafweging blijkt dat de actuele, werkelijke en ernstige bedreiging die u door uw persoonlijk 

gedrag vormt voor de openbare orde, zwaarder weegt dan de persoonlijke belangen die u kan doen 

gelden. 

U hebt geen elementen aangebracht met betrekking tot uw gezondheidstoestand of m.b.t. de 

gezondheidstoestand van één van uw familieleden die onderhavige beslissing zouden kunnen 

beïnvloeden. 

De ernstige bedreiging voor de openbare orde die uit uw gedrag voortvloeit is zodanig dat uw 

persoonlijke belangen geen voorrang mogen hebben op het vrijwaren van de openbare orde. 

Met inachtneming van alle door u aangevoerde omstandigheden wordt op grond van bovenstaande 

geconcludeerd dat er ernstige redenen van openbare orde zijn waardoor het beëindigen van uw 

verblijfsrecht een noodzakelijke maatregel! vormt voor de bescherming van de orde en ter preventie van 

strafbare feiten daar uw gedrag een werkelijke, actuele en ernstige bedreiging vormt voor een 

fundamenteel belang van de samenleving.“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel werpt verzoeker de schending op van de artikelen 44bis en 62 van de 

Vreemdelingenwet en stelt hij dat de verwerende partij een manifeste beoordelingsfout heeft begaan. 

Het middel luidt als volgt: 
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“En ce que,   

La partie adverse motive la décision entreprise en invoquant qu’il existe des « raisons graves d’ordre 

public » justifiant de mettre fin au séjour du requérant ;    

Alors que,  

Première branche :   

La notion de « raisons graves d’ordre public » figurant à l’article 44bis, §2 de la loi du 15.12.1980 traduit 

l’idée que les faits en cause doivent présenter une degré de gravité tout à fait particulier;  Les travaux 

parlementaires de la loi du 24 février 2017 ayant intégré cette disposition dans la loi du 15.12.1980 

révèlent ainsi que cette disposition fut adoptée dans un contexte général de lutte contre le terrorisme et 

la radicalisation : « La lutte contre le terrorisme et la radicalisation est une préoccupation absolue du 

gouvernement. Il est primordial que tout acte visant à porter atteinte aux droits et aux libertés garantis 

dans notre pays soit combattu. A cette fin, le gouvernement s’est engagé à prendre toutes les mesures 

nécessaires et utiles permettant aux autorités compétentes d’agir efficacement, et ce à tous les niveaux, 

y compris administratif. Les modifications législatives qui sont proposées en matière d’asile et de 

migration s’inscrivent pleinement dans ce cadre. Il s’agit de donner à l’administration les moyens d’agir 

plus rapidement et plus efficacement lorsque l’ordre public ou la sécurité nationale est menacé. »1 ;  

Et ces mêmes travaux préparatoires de rappeler que, la notion de « raisons graves d’ordre public » 

découlant de la législation européenne, il convient de l’analyser à la lumière de la jurisprudence de la 

Cour de Justice qui s’est prononcée à plusieurs reprises à ce sujet : « La notion de “raisons graves 

d’ordre public ou de sécurité nationale” peut notamment couvrir la participation ou le soutien à des 

activités terroristes ou à une organisation terroriste (arrêt H.T., 24 juin 2015, C 373/13, 

ECLI:EU:C:2015:413), la criminalité liée au trafic de stupéfiants (arrêt Tsakouridis, 23 novembre 2011, 

C-145/09, EU:C:2010:708; arrêt Calfa, 19 janvier 1999, C 348/96, EU:C:1999:6; arrêt, Orfanopoulos et 

Oliveri, 29 avril 2004, C-482/01 et C-493/01, EU:C:2004:262 ), les actes d’abus sexuel ou de viol sur 

mineur, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite 

de drogues, le trafic illicite d’armes, le blanchiment d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de 

paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée (arrêt P.I., 22 mai 2012, C 348/09, 

EU:C:2012:300) ou encore la fraude fiscale ( arrêt Aladzhov, 17.11 2011, C 434/10, EU:C:2011:750).»2   

Il ressort de ce qui précède que le recours à la notion de « raisons graves d’ordre public » ne se justifie 

que face à des faits infractionnels présentant un degré de gravité particulièrement important, étant 

entendu que  « même en présence de tels faits, l’autorité compétente devra examiner chaque situation 

dans sa globalité de sorte qu’il ne pourra pas être mis fin automatiquement au séjour pour des “raisons 

graves d’ordre public ou de sécurité nationale”. Il se peut en effet que les circonstances de la cause ne 

revêtent pas le degré de gravité requis pour pouvoir être qualifiées de la sorte » 3 ; Or, en l’espèce, si le 

requérant a bel et bien fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et est actuellement détenu, force 

est de constater qu’il n’a jamais été poursuivi ni condamné pour des faits tels que visés par la Cour de 

Justice dans sa jurisprudence, et rappelé dans les travaux préparatoires de la loi ; Les condamnations 

pénales dont le requérant a fait l’objet ne portaient en effet que sur des faits de vol, tentative de vol, vol 

avec effraction (à l’aide de fausses clés), vol en flagrant délit avec violence ou menace pour faciliter la 

fuite, destruction de clôtures urbaines ou rurales, coups et blessures volontaires et possession de 

cocaïne pour usage personnel, qui ne revêtent pas le degré de gravité requis ; A tout le moins la partie 

adverse s’abstient-elle d’exposer, dans la décision entreprise, les raisons qui justifient le recours aux « 

raisons graves d’ordre public » en présence de faits infractionnels que le législateur (suivant en cela la 

jurisprudence de la CJUE) n’a pas retenus parmi ceux de nature à l’autoriser ; La décision entreprise 

n’est pas valablement motivée et est prise en violation de l’article 44bis de la loi du 15.12.1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;  

   

Deuxième branche  

Cette branche du moyen est développée à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où Votre Conseil devait 

considérer que le requérant n’a – quod non – pas d’intérêt au moyen en ce que l’article 44bis, §1er de la 

loi du 15.12.1980, sur la base duquel la décision entreprise est formellement  

fondée, permet de mettre fin au séjour du requérant sur le constat que de l’existence de simple « 

raisons d’ordre public ou de sécurité nationale » ; La notion de “raisons d’ordre public ou de sécurité 

nationale” est définie dans les travaux préparatoires de la loi du 24 février 2017 comme impliquant « 

l’existence d’une menace suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, celui-ci devant 

s’entendre comme comprenant aussi la sécurité intérieure et extérieure de l’État (arrêt P.I., 22 mai 2012, 

C 348/09, EU:C:2012:300, point 34; arrêt J.N., 15 février 2016, C-601/15 PPU, EU:C:2016:84, point 67). 

»4 ; Il ressort par ailleurs de la jurisprudence européenne que « la notion d’ordre public (…) suppose, en 

tout état de cause, l’existence, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la 

loi, d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société » 

(arrêt Z. Zh, du 11 juin 2015, C 554-13, EU:C: 2015:377, point 48  et 50  et jurisprudence citée; arrêt 
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H.T., du 24 juin 2015, C 373-13, EU:C:2015:413, point 79; arrêt Byankov, C-249/11, EU:C:2012:608, 

point 40  et jurisprudence citée) ;  Au vu des circonstances propres de l’espèce, il n’est pas démontré 

que l’actualité de la menace persiste, cette condition nécessitant une motivation allant au-delà de la 

simple évocation des faits passés ;  Or, tel que cela a déjà été exposé par le (conseil du) requérant dans 

ses observations communiquées à la partie adverse préalablement à l’adoption de la décision 

entreprise:  «(…) les faits commis par Monsieur M(…) l’ont été sous l’influence de l’alcool et de drogues. 

Un premier rapport daté du 21.05.20185 avait d’ailleurs  relevé que le risque que l’intéressé commette 

de nouveaux délits était étroitement lié à la consommation des substances mentionnées. L’intéressé en 

est conscient et a déclaré durant les entretiens que “ les faits se sont déroulés seulement quand j’étais 

sous l’influence d’alcool et de drogues. Sobre, je n’aurais jamais fait ces choses-là.”6. Il ajoute 

également « avoir eu des belles opportunités en Belgique mais s’être malheureusement égaré à cause 

de sa dépendance». Il dit toutefois avoir « appris de ses erreurs » et vouloir « prendre ses 

responsabilités mais ne pas être renvoyé»7.  La décision de la direction intervenue en date du 

15.10.2018 a également fait état des démarches accomplies par Monsieur M(…) en vue de se faire 

accompagner par un service compétent dans le traitement de ses addictions. Par ailleurs, à la faveur de 

son séjour en prison, Monsieur M(…) est aujourd’hui sevré, ce qui vient réduire considérablement la 

probabilité de récidive ainsi que le potentiel danger qu’il pourrait représenter pour la société. »  Le 

requérant a ainsi fait valoir que le risque qu’il commette de nouvelles infractions (risque qui constitue un 

élément déterminant, sinon essentiel, à l’heure apprécier l’actualité de la menace)                                                     

 4 Doc 2215/001 – Chambre des représentants de Belgique – 12 décembre 2016, p.20. 5 FOD Justitie, 

Verslag en advies van de directeur betreffende de beperkte detentie - Bijlage 35, 21.05.2018. 6 

Traduction libre : de feiten gebeurden (…) alleen maar als hij onder invloed was van alcohol of drugs. 

Nuchter zou hij deze dingen niet gedaan hebben 7 Traduction libre: “Ik heb mooie kansen gehad, maar 

helaas was ik verslaafd en ben ik ontspoord. Ik heb geleerd uit mijn fouten. Ik wil mijn 

verantwoordelijkheid nemen maar ik wik niet terug”; Voir “Vragenlijst”. se trouvait réduit du fait de son 

sevrage ;  il a fait observer que c’est dans ce contexte de sevrage qu’une décision du 15.10.2018 lui a 

accordé un congé pénitentiaire, mesure qui faisait suite à un rapport constatant le comportement 

irréprochable du requérant au sein de l’établissement pénitentiaire au sein duquel l’intéressé était décrit 

comme prenant ses responsabilités à cœur, effectuant son travail avec sérieux et faisant montre de 

politesse à l’égard des surveillants ; l’évolution du comportement du requérant est, dans ce rapport, 

jugée importante ; En réponse à ces éléments, la partie adverse considère dans la décision entreprise 

que «noch een bewering van uwentwege, noch een verblijf in de gevangenis biedt enne garantie dat u 

afgekickt zou zijn » ; Cette réponse n’est pas adéquate dès lors qu’il ne s’agit pas que de simples 

déclarations, mais de démarches effectives et constats objectifs contenus dans différents rapports visés 

par le requérant dans son courrier et versés au dossier, dont elle ne tient pas compte ; Il s’ensuit que 

qu’en considérant que le requérant représente une « menace grave pour l’ordre public », ce qui implique 

que cette menace soit réelle et actuelle, la partie adverse n’a pas valablement motivée sa décision et a 

violé l’article 44bis de la loi du 15.12.1980.” 

 

2.2. Artikel 44bis van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

   

“§ 1. Onverminderd de paragrafen 2 en 3, kan de minister of zijn gemachtigde een einde maken aan het 

verblijf van de burgers van de Unie en hun familieleden en hun het bevel geven het grondgebied te 

verlaten om redenen van openbare orde, nationale veiligheid of volksgezondheid.  

(…) 

§ 4. Wanneer de minister of zijn gemachtigde overweegt een beslissing zoals bedoeld in de paragrafen 

1, 2 of 3 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.” 

 

Artikel 62 van de Vreemdelingenwet stelt het volgende: 

 

“§ 1. Wanneer er wordt overwogen om het verblijf van een vreemdeling die gemachtigd of toegelaten is 

tot een verblijf van meer dan drie maanden op het grondgebied van het Rijk of die het recht heeft om er 

meer dan drie maanden te verblijven, te beëindigen of in te trekken wordt de betrokkene hiervan 

schriftelijk op de hoogte gebracht en wordt hem de mogelijkheid geboden om de relevante elementen 

aan te voeren die het nemen van een beslissing kunnen verhinderen of beïnvloeden.  

Vanaf de ontvangst van het in het eerste lid bedoelde geschrift beschikt de betrokkene over een termijn 

van vijftien dagen om de relevante elementen schriftelijk over te zenden. Rekening houdend met de 
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omstandigheden eigen aan het geval kan deze termijn worden ingekort of verlengd, indien dat nuttig of 

noodzakelijk blijkt te zijn voor het nemen van een beslissing.  

De in het eerste lid bedoelde verplichting is niet van toepassing in de volgende gevallen :  

1° indien redenen van Staatsveiligheid zich daartegen verzetten;  

2° indien de bijzondere omstandigheden, eigen aan dit geval, dit in de weg staan of dit verhinderen, 

omwille van hun aard of ernst;  

3° de betrokkene is onbereikbaar.  

§ 2.  

De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed. De feiten die deze beslissingen 

rechtvaardigen worden vermeld, behalve indien redenen van Staatsveiligheid zich daartegen verzetten.  

Wanneer de in artikel 39/79, § 1, tweede lid, bedoelde beslissingen gebaseerd zijn op feiten die 

beschouwd worden als dwingende redenen van nationale veiligheid wordt in deze beslissingen vermeld 

dat ze gebaseerd zijn op dwingende redenen van nationale veiligheid in de zin van artikel 39/79, § 3.” 

 

Artikel 62 van de Vreemdelingewet verplicht de overheid in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op een “afdoende” wijze. 

Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen 

dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil 

zeggen dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste 

bestaansreden van de motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende 

beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, derwijze dat 

blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van gegevens die in rechte en in 

feite juist zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot 

haar beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of 

het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (RvS 18 januari 2010, nr. 

199.583, Staelens). 

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven aangeeft op basis 

waarvan deze is genomen. Deze motivering laat de verzoekende partij op voldoende wijze toe kennis te 

nemen van de determinerende motieven, waardoor is voldaan aan de formele motiveringsplicht. 

 

Verzoeker stelt dat er in de bestreden beslissing niet afdoende is gemotiveerd omdat hij nooit werd 

veroordeeld voor feiten die volgens het Hof van Justitie als “ernstige redenen van openbare orde” 

worden beschouwd. Verzoeker verwijst naar een arrest van het Hof van Justitie en stelt dat het begrip 

“ernstige redenen van openbare orde” enkel de door het Hof opgesomde misdrijven zou omvatten. Deze 

betreffen volgende: het deelnemen aan of ondersteunen van terroristische activiteiten of van een 

terroristische organisatie, aan drugshandel gerelateerde criminaliteit, de daden van seksueel misbruik of 

verkrachting jegens een minderjarige, de mensenhandel en de seksuele uitbuiting van vrouwen en 

kinderen, illegale handel in drugs, illegale wapenhandel en het witwassen. Verzoeker stelt zich schuldig 

te hebben gemaakt aan diefstallen, poging tot diefstal, diefstal met inbraak, diefstal met geweld of om de 

vlucht te vergemakkelijken, vernieling van goederen, slagen en verwondingen, het bezit van cocaïne 

voor persoonlijke gebruik, en dat deze misdrijven niet door het Hof werden aangehaald. De motieven 

van de bestreden beslissing laten niet toe te besluiten dat verzoeker een actueel gevaar voor de 

openbare orde vormt. 

 

Vooreerst stelt de Raad dat verzoeker de door hem begane misdrijven niet betwist. 

 

De Raad benadrukt dat het begrip “ernstige redenen van openbare orde” niet beperkt is tot een 

limitatieve lijst van misdrijven. In dit opzicht dient ook te worden verwezen naar de discretionaire 

bevoegdheid waarover de gemachtigde beschikt. De Raad is niet bevoegd om 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 op 

kennelijk onredelijke wijze tot haar besluit is gekomen (RvS 7 november 2001, nr. 101.624). 

 

Het begrip “redenen van openbare orde of nationale veiligheid” houdt het bestaan in van een voldoende 

ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving, waarbij dit belang moet worden 

begrepen als ook de binnenlandse en buitenlandse veiligheid van de staat omvattend (arrest P.I., 22 

mei 2012, C 348/09, EU:C:2012:300, punt 34; arrest J.N., 15 februari 2016, C-601/15 PPU, 

EU:C:2016:84, punt 67).  De “ernstige redenen” vertalen het idee dat de omstandigheden van het geval 

een belangrijkere graad van ernst moeten vertonen, en de “dwingende redenen” vereisen dat de 
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omstandigheden van het geval nog ernstiger zijn. Daaruit volgt dat het begrip “ernstige redenen” breder 

is dan het begrip “dwingende redenen” (arrest P.I., 22 mei 2012, C- 348/09, EU:C:2012:300, punt 19, en 

vermelde rechtspraak).  

 

Verscheidene factoren kunnen van invloed zijn op de ernst van de bedreiging, zoals de aard of de 

omvang van de feiten, de aard en de ernst van de opgelopen of uitgesproken sancties, de juridische 

en/of politieke context van de feiten, zowel op nationaal als op internationaal vlak, de status van het 

slachtoffer, de graad van verantwoordelijkheid of betrokkenheid van de betrokkene, de sociale of 

beroepsstatus van de betrokkene, zijn neiging tot herhaling of tot volhouden van zijn gedrag, de modus 

operandi, enzovoort.  

 

Het recht van de Unie legt de lidstaten met betrekking tot de beoordeling van gedragingen die in strijd 

met de openbare veiligheid kunnen worden geacht, geen uniforme waardeschaal op (zie naar analogie 

arrest van 20 november 2001, Jany e.a., C 268/99, Jurispr. blz. I 8615, punt 60).  

 

In de bestreden beslissing wordt hieromtrent het volgende gesteld: Verzoeker liep reeds negen 

correctionele veroordelingen op, hij trekt geen lessen uit deze veroordelingen en lijkt de ernst van zijn 

daden niet in te zien, noch schijnt hij te begrijpen dat zijn gedrag maatschappelijk onaanvaardbaar is, hij 

pleegde een aanzienlijke reeks diefstallen waarbij hij telkens blijk gaf van een volstrekt gebrek aan 

normbesef, wanneer verzoeker op heterdaad betrapt werd, aarzelde hij niet om geweld te gebruiken om 

zijn vlucht te kunnen verzekeren, verzoeker heeft geen enkel respect voor andermans eigendomsrecht 

en privacy en tracht door in te breken en te stelen snel geld te verdienen, verzoeker werd tweemaal 

veroordeeld voor belaging, opzettelijke verwondingen of slagen en het binnendringen van een woning - 

feiten gepleegd jegens zijn ex-partner - ondanks de verschillende interventies van de politiediensten wist 

hij van geen ophouden, verzoeker ging akkoord met probatievoorwaarden maar leefde deze 

voorwaarden nauwelijks na, de betuigde spijt vergat verzoeker klaarblijkelijk alweer snel en het 

weerhield hem er niet van om zijn ex-partner opnieuw te belagen en te slaan, zelfs terwijl zijn arm in het 

gips zat, verzoeker kreeg tal van kansen om zich te herpakken maar hij bleef volharden in het plegen 

van misdrijven, verzoeker werd zesmaal veroordeeld tot een gevangenisstraf waarbij de uitvoering van 

de straf voor een periode van drie jaar werd uitgesteld – het verleende uitstel werd telkens herroepen 

omdat verzoeker tijdens de proeftermijn nieuwe feiten pleegde, er wordt gesteld dat verzoeker zich niet 

aan zijn woord houdt, onbetrouwbaar is en weinig zin voor verantwoordelijkheid heeft, ondanks 

meerdere straffen bleef verzoeker volharden in een onverantwoordelijk gedrag, waardoor redelijkerwijze 

verondersteld kan worden dat een schuldgevoel of spijt na een misdrijf hem vreemd is, de aard van de 

gepleegde feiten en de persoonseigenschappen die hieruit voortvloeien, de lange periode tijdens 

dewelke verzoeker feiten pleegde, zijn gok-, drank- en drugsverslaving, het gegeven dat verzoeker 

reeds negen maal veroordeeld werd en dat deze veroordelingen geen verbetering in zijn gedrag konden 

bewerkstelligen, dat hij stelde verliefd te zijn op geld en hij de feiten pleegde uit obsessie voor geld, 

maken dat het risico dat hij ook in de toekomst opnieuw de openbare orde zou kunnen schaden 

aanwezig is. De door verzoeker gepleegde feiten en/of deelname daaraan hebben betrekking op naar 

hij zelf opsomt “diefstallen, poging tot diefstal, diefstal met inbraak, diefstal met geweld of om de vlucht 

te vergemakkelijken, vernieling van goederen, slagen en verwondingen, het bezit van cocaïne voor 

persoonlijke gebruik”, wat een ernstige misdrijven zijn. De mate waarin hij hieraan effectief heeft 

deelgenomen, heeft geen implicatie op de beoordeling voor het gevaar voor de openbare orde. De 

individuele verantwoordelijkheid voor een ernstig misdrijf moet blijken en deze vloeit in het algemeen 

voort uit het feit dat de betrokkene bewust het misdrijf heeft gepleegd of er op substantiële wijze aan 

heeft bijgedragen. Het is niet vereist dat hij het misdrijf fysiek heeft gepleegd, het aanzetten tot, de 

medeplichtigheid of de deelname aan een gemeenschappelijke criminele onderneming kunnen volstaan 

(RvS 24 mei 2016, nr. 234.824). Voorts wijst de Raad erop dat uit de omstandigheden die tot een 

strafrechtelijke veroordeling hebben geleid, wel degelijk het bestaan van een persoonlijk gedrag kan 

blijken dat een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van 

de samenleving vormt (HvJ 27 oktober 1977, C-30/77, Bouchereau, pt. 28). 

 

Het is niet kennelijk onredelijk om te oordelen dat de hoeveelheid aan strafrechtelijke feiten en de talrijke 

langdurige veroordelingen dienen te worden beschouwd als ernstige redenen van openbare orde of 

nationale veiligheid. Ook de aard van de strafbare feiten die verzoekende partij heeft gepleegd kunnen 

niet ontkend worden als zijnde feiten die op een ernstige wijze de openbare orde schaden.  

 

Verzoeker stelt vervolgens dat hij geen reëel en actueel gevaar vormt voor de openbare orde. Hij stelt 

dat hij toestemming kreeg om op penitentiair verlof te gaan en dat de gevangenisdirecteur hem hiertoe 

een positief advies verleende. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 13 

In de bestreden beslissing wordt dienaangaande het volgende gesteld: “In haar schrijven d.d. 

29.01.2019 stelt meester M(…) B(…) dat uit verschillende rapporten in uw strafdossier blijkt dat u geen 

gevaar (meer) zou vertegenwoordigen voor de maatschappij. Er wordt hierbij verwezen naar het 

(ongedateerde) "Standaardverslag met het oog op Beperkte Detentie", het "Verslag en advies van de 

directeur betreffende de beperkte detentie" d.d. 21.05.2018 en de "Beslissing Directie Detentiebeheer - 

toekenning penitentiair verlof" d.d.15.10.2018. Meester B(…) wijst er in het bijzonder op dat u de feiten 

pleegde onder de invloed van alcohol en drugs. Uit de verschillende vonnissen en rapporten komt 

inderdaad naar voor dat u met een verslavingsproblematiek worstelt. Uit het "Verslag en advies van de 

directeur betreffende de beperkte detentie" d.d. 21.05.2018 blijkt onder de rubriek het risico van het 

plegen van nieuwe ernstige strafbare feiten", dat uw feiten nauw samenhangen met alcohol- en 

druggebruik Eveneens blijkt: "Er dient dus zeker voor deze zaken een degelijke begeleiding te zijn, wat 

op heden niet het geval is eigen onderlijning!'. De gevangenisdirecteur adviseerde mede daarom 

negatief m.b.t. beperkte detentie Het is inderdaad zo dat u later, bij beslissing van 15.10.2018, 

toestemming kreeg om op penitentiair verlof te gaan en dat de gevangenisdirecteur hiertoe een positief 

advies verleend had. Hierbij kan opgemerkt worden dat uit de beslissing d.d. 15.10.2018 blijkt dat er 

weldegelijk nog steeds tegenaanwijzingen bestonden in uw hoofde maar dat hieraan tegemoet kon 

worden gekomen door het opleggen van bijzondere voorwaarden waaronder begeleiding voor uw drug- 

en gokprobleem en verblijven bij uw broer M(…) Uit de beslissing d.d. 15.10.2018 blijkt: Het is aan 

betrokkene om te bewijzen dat hij zich aan de opgelegde voorwaarden en gemaakte afspraken kan 

houden en een verlof tot een goed einde kan brengen " Zelfs uw broer M(…) wenste eerst het verloop 

van uw verloven af te wachten alvorens een verder engagement in overweging te nemen. Sindsdien 

bent u 2 maal in penitentiair ver of geweest ni van 1510.2018 tot 16.10.2018 en van 18.11.2018 tot 

19.11.2018. Dat u reeds penitentiair verlof verkreeg dat zonder problemen verlopen is, wil echter 

geenszins zeggen dat u geen gevaar meer zou vormen voor de openbare orde. Het is immers in uw 

eigen belang dat u zich gedraagt tijdens uw penitentiair verlof daar enige misstap aanleiding zou geven 

aan het niet meer verlenen van penitentiair verlof. Penitentiair verlof is ook aan strikte voorwaarden 

onderworpen waardoor het moeilijk is om tijdens dergelijk penitentiair verlof te recidiveren. U hebt in het 

verleden reeds heel veel kansen gekregen die u niet gegrepen hebt waardoor het risico blijft bestaan dat 

u ook nu zou hervallen in het gedrag dat u a! meerdere jaren heeft. Uw advocate herhaalt, zoals u zelf 

aangaf in het formulier hoorrecht dat u op 17.01.2019 invulde, dat u de mooie kansen die u kreeg, niet 

aangegrepen heeft door uw verslaving maar dat u geleerd heeft uit uw fouten. Volgens uw advocate 

bent u, dankzij uw verblijf in de gevangenis, afgekickt waardoor, nog steeds volgens uw advocate, het 

risico op recidive alsook het gevaar dat u mogelijkerwijze zou vertegenwoordigen voor de maatschappij 

aanzienlijk gereduceerd wordt. Uit uw dossier blijkt dat, hoewel u op 16.01.2017 ook al beweerde geen 

drugs meer te gebruiken (zie vonnis d.d. 20.02.2017 p. 5) er op 13.12.2017 in de gevangenis van Ieper 

een rapport opgemaakt werd voor u wegens bezit verboden substantie. Noch een bewering van 

uwentwege, noch een verblijf in de gevangenis biedt een garantie dat u afgekickt zou zijn, helaas blijkt 

ook daar drugs verkrijgbaar te zijn. U stelt dat dit eenmalig zou geweest zijn maar u neemt het niet altijd 

zo nauw met de waarheid zoals reeds gebleken is, Bovendien blijkt dat er op datum van 21.05.2018 nog 

geen degelijke begeleiding voor uw verslaving was. Uit de "Beslissing tot toekenning van penitentiair 

verlof" blijkt enkel dat u gemotiveerd bent begeleiding te volgen voor uw drug- en gokprobleem en dat u 

daartoe aangemeld werd bij T(…). Hieruit kan niet afgeleid worden dat u weldegelijk afgekickt bent en 

niet langer met een verslaving te kampen zou hebben. Uit de beslissing kan eveneens afgeleid worden 

dat u zich nog diende te bewijzen, m.a.w. men leek er ook nog niet van overtuigd dat u zich zeker aan 

de voorwaarden zou houden. Uit uw strafverleden blijkt immers dat u al meer dan eens toegezegd heeft 

bepaalde voorwaarden te respecteren maar dat u die dan later toch aan uw laars lapte ondanks al uw 

mooie beloften en ondanks de straffen die boven uw hoofd hingen. U uitte meermaals spijt over de 

feiten, maar toch herviel u steeds opnieuw. Er ligt geen enkel! stuk voor waaruit blijkt dat er nu 

weldegelijk geen risico meer zou bestaan op recidive. Zelfs indien u momenteel effectief geen drugs of 

drank meer zou gebruiken, blijft een risico bestaan dat wanneer u vrijgesteld bent en u weer met de 

verkeerde mensen in contact komt, u weer zou gaan drinken of gebruiken. Zelfs wanneer u 

gecontroleerd zou worden door uw broer(s). Uit het ongedateerde "Standaardverslag met het oog op 

beperkte detentie" blijkt immers dat de meeste van uw vrienden in het drugmilieu zitten en dat u nog 

verschillende schulden hebt staan bij meerdere personen. Bovendien blijkt dat de maatschappelijk 

assistente die het ongedateerde verslag opstelde, moeite had om uw positieve intenties, net als uw spijt, 

altijd ais even oprecht te ervaren. U leek zich tijdens de gesprekken anders voor te doen dat hoe u 

werkelijk bent, U gaf bovendien blijkbaar aan dat u uw straf te zwaar vond in vergelijking met de feiten 

die u pleegde, u erkende de feiten wel maar minimaliseerde ze door de verantwoordelijkheid af te 

schuiven op het alcohol- en druggebruik. Meester B(…) verwijst naar het ongedateerde 

"Standaardverslag met het oog op Beperkte Detentie" om te stellen dat u zich onberispelijk gedraagt in 

de gevangenis, dat u er werkt en dat de bewakers u beschrijven als beleefd en als iemand die zijn taken 
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serieus opneemt. Ze gaat hierbij volledig voorbij aan de opmerking: "Zo heeft betrokkene ook al 

verschillende tuchtrapporten gekregen in de gevangenis. Dit omwille van opstandig gedrag maar ook 

verbale agressiviteit." Uit de "Beslissing tot toekenning van penitentiair verlof d.d.15.10.2018 blijkt wel 

dat "noemenswaardige disciplinaire problemen niet vermeid worden", dat is uiteraard nog iets anders 

dan het onberispelijk gedrag" waarnaar uw advocaat verwijst. Zelfs indien u zich inmiddels onberispelijk 

zou gedragen in de gevangenis, is dit niet meer dan normaal en geenszins een garantie dat u zich ook 

zo zou blijven gedragen na uw vrijlating wanneer u niet meer onder strikte bewaking staat. Enige 

verbetering in uw gedrag dat afbreuk vermag te doen aan het ernstig, reëel en actueel gevaar dat u 

vormt voor de openbare orde, wordt niet op geloofwaardige wijze aangetoond. De aard van de 

gepleegde feiten en de persoonseigenschappen die hieruit voortvloeien, de lange periode tijdens 

dewelke u feiten pleegde, uw gok- drank- en drugsproblemen, het gegeven dat u reeds 9 maal 

veroordeeld werd en dat deze veroordelingen geen verbetering in uw gedrag konden bewerkstelligen, 

dat u stelde verliefd te zijn op geld en u de feiten pleegde uit obsessie voor geld, maken dat het risico 

dat u ook in de toekomst opnieuw de openbare zou kunnen schaden niet uitgesloten kan worden. Enige 

verbetering in uw persoonlijk gedrag dat afbreuk vermag te doen aan het ernstig, reëel en actueel 

gevaar dat u vormt voor de openbare orde, kan niet worden vastgesteld. Uw gedrag vormt een 

werkelijke, actuele en ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving. U bent 

niet geneigd u te conformeren aan de maatschappelijke norm dat u zich aan de wet moet houden en 

hebt een onbetrouwbaar karakter.” 

 

Uit bovenstaande motieven blijkt dat de verwerende partij rekening heeft gehouden met de toekenning 

van het penitentiair verlof en gemotiveerd heeft omtrent de reële en actuele bedreiging voor de 

openbare orde. Het louter niet akkoord zijn met de verwerende partij volstaat niet.   

 

Onder verwijzing naar de motieven van de bestreden beslissing kan de gemachtigde worden bijgetreden 

in de vaststelling dat het feit dat verzoeker reeds penitentiair verlof verkreeg dat zonder problemen 

verlopen is, niet wil zeggen dat hij geen gevaar meer zou vormen voor de openbare orde. Het 

penitentiair verlof is aan strikte voorwaarden onderworpen waardoor het moeilijk is om tijdens dergelijk 

penitentiair verlof te recidiveren. Verzoeker kreeg in het verleden kansen die hij niet gegrepen heeft 

waardoor het risico blijft bestaan dat hij zou hervallen in het gedrag dat hij al meerdere jaren heeft. Uit 

de beslissing tot toekenning van penitentiair verlof blijkt trouwens dat verzoeker zich nog diende te 

bewijzen. Er wordt in de beslissing vermeldt dat verzoeker gemotiveerd zou zijn om begeleiding te 

volgen voor zijn drug- en gokprobleem, en dat hij aangemeld werd bij T., zodat hieruit niet afgeleid kan 

worden dat hij wel degelijk afgekickt zou zijn en niet langer met een verslaving te kampen zou hebben. 

Verzoeker laat na te bewijzen dat hij inmiddels afgekickt zou zijn. Uit het strafverleden van verzoeker 

blijkt trouwens dat hij reeds meermaals toegezegd heeft om bepaalde voorwaarden te respecteren maar 

dat hij die dan later toch aan zijn laars lapte ondanks de mooie beloften en ondanks de straffen die 

boven zijn hoofd hingen. In de gegeven omstandigheden, waarbij verzoeker meermaals blijk heeft 

gegeven van een volgehouden, voor de maatschappij gevaarlijke ingesteldheid, is het niet kennelijk 

onredelijk van de gemachtigde om het verblijf van verzoeker te beëindigen. De gemachtigde wijst er ook 

op dat er geen enkel stuk voorligt waaruit blijkt dat er geen risico meer zou bestaan op recidive. Zelfs 

indien verzoeker geen drugs of drank meer zou gebruiken, blijft een risico bestaan dat wanneer hij 

vrijgesteld wordt en hij weer met de verkeerde mensen in contact komt, hij weer zou gaan drinken of 

gebruiken. Uit het “standaardverslag met het oog op beperkte detentie” blijkt immers dat de meeste van 

zijn vrienden in het drugmilieu zitten en dat verzoeker nog verschillende schulden heeft staan bij 

meerdere personen. Ook de maatschappelijke assistente die het verslag opstelde, had moeite om de 

beweerde positieve intenties, net zoals zijn spijt, altijd als even oprecht te ervaren. Verzoeker leek zich 

tijdens de gesprekken anders voor te doen dan hij werkelijk is en gaf aan dat hij zijn straf te zwaar vond 

in vergelijking met de feiten die hij pleegde en trachtte zijn verantwoordelijkheid af te schuiven op zijn 

alcohol- en druggebruik. Ingevolge de ernst, de aard en de hoeveelheid van de feiten die gericht waren 

op het bekomen van snel en illegaal voordeel, het herhaaldelijk karakter, het gegeven dat verzoeker 

geweld of bedreiging niet schuwt, zijn immorele ingesteldheid die in zijn handelen blijk geeft van een 

gebrek aan respect voor de eigendommen van anderen, de fysieke integriteit van anderen en de 

psychische integriteit van anderen werd niet op kennelijk onredelijke wijze geconcludeerd dat verzoeker 

een ernstig gevaar betekent voor de openbare orde.  

 

Verzoeker maakt geen schending aannemelijk van de opgeworpen bepalingen en beginselen. 

 

Het enig middel is ongegrond. 
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3. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien december tweeduizend negentien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


