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 nr. 239 155 van 29 juli 2020  

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. DELBROUCK 

Maastrichterstraat 99 

3500 HASSELT 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn, op 6 april 2020 heeft 

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

van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

van 6 maart 2020 tot het opleggen van een inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

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 10 april 2020 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 15 juni 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 juli 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. VANDEKERKHOF, die loco advocaat L. DELBROUCK 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, 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 

 

Ten aanzien van verzoeker wordt op 6 maart 2020 een bevel om het grondgebied te verlaten 

afgegeven. Deze beslissing wordt hem op 9 maart 2020 ter kennis gebracht. 

 

Er wordt hem op diezelfde dag een inreisverbod van 10 jaar opgelegd. Dit is de thans bestreden 

beslissing, die als volgt gemotiveerd is: 

“(…) 
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Aan de Heer: 

Naam: J. 

Voornaam: T. 

Geboortedatum: 21.03.1989 

Geboorteplaats: B. 

Nationaliteit: Nederland 

 

wordt een inreisverbod voor 10 jaar opgelegd voor het grondgebied van België 

 

De beslissing tot verwijdering van 04.03.2020 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: hij heeft zich schuldig gemaakt aan 

inbreuk op de wetgeving inzake drugs, diefstal, feiten waarvoor hij op 11.09.2019 werd veroordeeld door 

het Hof van beroep te Antwerpen tot een gevangenisstraf van 4 jaar.  

 

Uit het arrest blijkt dat betrokkene betrokken was bij de uitbuiting van 2 professioneel ingerichte 

cannabisplantages met bijhorende diefstal van elektriciteit. Verdovende middelen houden onmiskenbaar 

reële gevaren in voor de volksgezondheid en leiden tot maatschappelijke overlast. Beide beklaagden 

werden evenwel gedreven door een hang naar gemakkelijk geldgewin, daarbij volledig de gevaren van 

hun handelen voor de gezondheid en de levenskwaliteit van -vaak jonge- druggebruikers negerende Het 

winstgevende karakter van het misdadig gedrag van betrokkene toont een ernstig en actueel risico aan 

van een nieuwe schending van de openbare orde. 

 

Gezien de ernst van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt een 

actuele en werkelijke, en voldoende ernstige bedreiging voor de openbare orde/nationale veiligheid te 

vormen. 

 

Betrokkene heeft op 26.02.2020 een hoorrecht ingevuld en verklaarde dat hij sinds 2 jaar in België 

verblijft; dat hij niet aan een ziekte lijdt die hem belemmert om te reizen; dat hij geen familie of 

minderjarige kinderen heeft in België; dat hij een duurzame relatie heeft met O.; dat hij niet kan 

terugkeren naar zijn land omdat hij in België woont. Vooraleer het recht op gezinsleven gehandhaafd 

kan worden, dient betrokkene eerst gebruik te maken van de voor hem openstaande wettelijke 

verblijfsmogelijkheden Het begrip 'gezinsleven' in het artikel 8, lid 1 van het EVRM is een autonoom 

begrip dat onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig te 

kunnen beroepen op artikel 8 van het EVRM dient verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van 

artikel 8 lid 1 van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een 

familie- of gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM. De vreemdeling dient in zijn 

aanvraag ten aanzien van het bestuur en ten laatste voor deze tot zijn beslissing komt, aannemelijk te 

maken dat hij een feitelijk gezin vormt met een Belg of een vreemdeling met legaal verblijf in België. 

Bovendien heeft de betrokkene inbreuken gepleegd die de openbare orde van het land schaden zoals 

bepaald in artikel 8§2 van het EVRM Uit de bepalingen van het tweede lid van art. 8 van het EVRM blijkt 

dat het recht op eerbieding van het privé- en gezinsleven niet absoluut is. Gelet op voorgaande, wordt 

geen schending van de artikelen 8 en 3 EVRM aangenomen. 

 

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/nationale veiligheid 

vormt, is een inreisverbod 10 jaar proportioneel. 

(…)” 
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2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan dat hij uiteenzet als volgt: 

 

“A/1 Schending van de artikelen 44nonies en 62, § 2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

Vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel, van het proporitonaliteitsbeginsel en van artikel 

8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend 

te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM). 

 

8. 

Artikel 44nonies, lid 2 Vreemdelingenwet stelt dat er een inreisverbod van meer dan 5 jaar kan worden 

opgelegd indien de burger van de Unie of een familielid 'een ernstige bedreiging is voor de openbare 

orde of de nationale veiligheid'. De bestreden beslissing stelt: 

 

"Het persoonlijk gedrag van betrokkene toont een actuele en werkelijke en voldoende ernstige 

bedreiging aan voor de openbare orde op de nationale veiligheid: hij heeft zich schuldig gemaakt aan 

inbreuk op de wetgeving inzake drugs, diefstal, feiten waarvoor hij op 11.09.2019 werd veroordeeld door 

het Hof van Beroep te Antwerpen tot een gevangenisstraf van 4 jaar. 

 

Uit het arrest blijkt dat betrokkene betrokken was bij de uitbuiting van 2 professioneel ingerichte 

cannabisplantages met bijhorende diefstal van elektriciteit. Verdovende middelen houden onmiskenbaar 

reële gevaren in voor de volksgezondheid en leiden tot maatschappelijke overlast. Beide beklaagden 

werden evenwel gedreven door een hang naar gemakkelijk geldgewin, daarbij volledig de gevaren van 

hun handelen voor de gezondheid en de levenskwaliteit van - vaak jonge - druggebruikers negerende. 

 

Het winstgevend karakter van het misdadig gedrag van betrokkene toont een ernstig en actueel risico 

aan van een nieuwe schending van de openbare orde." 

 

Verwerende partij komt tot haar besluit louter en alleen op basis van één feit, m.n. het arrest van 

11.09.2019 uitgesproken door het Hof van Beroep te Antwerpen. In casu blijkt aldus dat de verwerende 

partij zich bij de beoordeling van het veiligheidsrisico uitsluitend heeft gesteund op het arrest van het Hof 

van Beroep te Antwerpen van 11.09.2019. Er blijkt uit de motieven van de bestreden beslissing niet of 

zij rekening heeft gehouden met andere elementen à décharge. 

 

De feiten waarvoor verzoeker veroordeeld werd bij arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen d.d. 

11.09.2019 dateren van vóór 2015. 

 

Verzoeker werkt sedert mei 2017 als werkvoorbereider bouw bij A. BV, een bouwonderneming 

gespecialiseerd in bedrijfshallen, kantoren, ... Verzoeker heeft bijgevolg een vast inkomen. Er is aldus 

geen ernstig en actueel risico op een nieuwe schending van de openbare orde daar verzoeker niet meer 

gedreven wordt door een hang naar gemakkelijk geldgewin. Verzoeker heeft bovendien schuldinzicht en 

heeft zich bovendien nooit aan zijn straf trachten te onttrekken. 

 

Nu uit het voormelde arrest van 11.09.2019 blijkt tevens dat verzoeker in België geen enkele 

veroordeling tot een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden of tot 

een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis van het 

Strafwetboek heeft opgelopen, dient te worden besloten dat de verwerende partij onbehoedzaam te 

werk is gegaan en niet met de gepaste zorgvuldigheid is nagegaan of er ook elementen waren die in het 

voordeel van verzoeker spraken.  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat verwerende partij rekening heeft gehouden met deze 

elementen o décharge. 

 

In die zin is er sprake van een schending van de motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Artikel 44nonies Vreemdelingenwet bepaalt dat voor wat betreft de duur van het in reisverbod 'rekening 

wordt gehouden met de specifieke omstandigheden van het geval'. Verwerende partij heeft echter op 
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geen enkele wijze rekening gehouden met de verschillende elementen à décharge. Dit artikel is 

bijgevolg niet nageleefd. 

 

9. 

Verder is er sprake van een schending van het proportionaliteitsbeginsel doordat verwerende partij geen 

proportionaliteitsafweging maakt in haar bestreden beslissing. Er dient namelijk ook - rekening houdend 

met de gevestigde rechtspraak - een ernstige proportionaliteitsafweging te geschieden. 

 

Een proportionaliteitsafweging impliceert dat de belangen van de Belgische Staat worden afgewogen 

tegen de belangen van de betrokkene. De fair balance'-toets impliceert dat wordt uitgegaan van een 

balans, een afweging. Deze is in casu afwezig. De beslissing stelt formeel het volgende: 

 

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

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, het feit dat betrokkene een 

actuele en werkelijke, en voldoende ernstige bedreiging voor de openbare orde/nationale veiligheid 

vormt, is een inreisverbod van 10 jaar proportioneel. " 

 

Verwerende partij beweert dat verzoeker op illegale wijze in België verbleef doch toont dit niet aan. 

 

Bovendien is bovenvermelde conclusie van verwerende partij een loutere frase, die, zoals hoger reeds 

aangegeven, niet door een afdoende motivering wordt ondersteund en geen rekening houdt met de 

specifieke omstandigheden. 

 

In feite vermeldt de beslissing als motief feiten aangaande drugs en diefstal, feiten waarvoor verzoeker 

werd veroordeeld bij arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen d.d. 11.09.2019. De beslissing houdt 

op geen enkele wijze rekening met de elementen à décharge die ruimschoots in het dossier aanwezig 

zijn.  

 

Zo houdt de beslissing geen rekening met de specifieke omstandigheden van verzoeker.  

 

De feiten waarvoor verzoeker veroordeeld werd bij arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen d.d. 

11.09.2019 dateren van vóór 2015. 

 

Verzoeker werkt sedert mei 2017 als werkvoorbereider bouw bij A. BV, een bouwonderneming 

gespecialiseerd in bedrijfshallen, kantoren, ... Verzoeker heeft bijgevolg een vast inkomen. Er is aldus 

geen ernstig en actueel risico op een nieuwe schending van de openbare orde daar verzoeker niet meer 

gedreven wordt door een hang naar gemakkelijk geldgewin. Verzoeker heeft bovendien schuldinzicht en 

heeft zich bovendien nooit aan zijn straf trachten te onttrekken. 

 

Uit het voormelde arrest van 11.09.2019 blijkt tevens dat verzoeker in België geen enkele veroordeling 

tot een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden of tot een 

gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis van het 

Strafwetboek heeft opgelopen. 

 

Een dergelijk lang inreisverbod is dan ook zeer ernstig en buiten proportie, ook rekening houdend met 

de reeds aangehaalde elementen van werk, familieleven in België en duurzame relatie met mevr. P. 

 

Verzoeker beschikt enkel in België over een netwerk, met name zijn vriendin en vrienden. In Nederland 

zal verzoeker nergens terecht kunnen. 

 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de 

Vreemdelingenwet, blijkt dat artikel 44nonies van de Vreemdelingenwet een onderdeel betreft van de 

omzetting van artikel 11 van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van de 

Europese Unie van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten 

voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (Pb.L. 

24 december 2008, afl. 348, 98 e.v.). 

 

In die zin wordt in de parlementaire voorbereiding m.b.t. artikel 44nonies van de Vreemdelingenwet en 

het inreisverbod het volgende benadrukt: "De richtlijn legt echter op dat men tot een individueel 

onderzoek overgaat (overweging 6), dat men rekening houdt met "alle omstandigheden eigen aan het 
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geval" en dat men het evenredigheidsbeginsel respecteert. "(Parl.St: Kamer, 2011-2012, nr. 

53K1825/001, 23). 

 

Er dient een individueel onderzoek en individuele beoordeling te geschieden 'eigen aan de 

omstandigheden van het geval'. 

 

In feite hanteert de beslissing een automatisme door een termijn van tien jaar op te leggen en daarbij 

gewoon te verwijzen naar het verleden van verzoeker. Er moet evenwel specifiek worden aangeduid 

waarom met betrekking tot verzoekers specifieke situatie, tot die termijn wordt gekomen. 

 

De wet voorziet een maximumtermijn van vijfjaar; het is slechts in het uitzonderlijk geval van 'ernstige 

bedreiging voor de openbare orde of de nationale veiligheid' dat van die termijn kan worden afgeweken. 

Er is in de beslissing geen enkel motief waarom dergelijk lange termijn die duidelijk disproportioneel is 

wordt opgelegd. 

 

Op zich volstaat het hierbij niet te verwijzen naar het verleden van verzoeker, daar de wet bepaalt dat 

rekening wordt gehouden met 'alle' omstandigheden van elke geval. Er diende precies in hoofde van de 

persoon van verzoeker aangeduid te worden waarom die tien jaar werden opgelegd. Zo kan louter op 

basis van het verleden van verzoeker niet worden besloten dat hij vandaag een gevaar voor de 

nationale veiligheid vormt. 

 

Temeer daar verwerende partij zelf aangeeft in haar beslissing dat verzoeker zin in 2014 tot de feiten 

van drugs en diefstal heeft laten verleiden uit geldgewin en dat verzoeker sedert mei 2017 een vaste 

arbeidsbetrekking heeft bij A. BV als werkvoorbereider bouw wat in feite inhoudt dat de dreiging 

onwaarschijnlijk is. 

 

Verder is er geen rekening gehouden met het gegeven dat verzoeker reeds geruime tijd zijn focus 

gelegd heeft op zijn gezins- en familieleven.  

 

De bestreden beslissing schendt aldus de materiële motiveringsplicht, en is zodoende onzorgvuldig en 

onredelijk tot stand gekomen. 

 

Verzoeker verwijst naar de rechtspraak van de Raad van State, arrest 18 december 2013, nr. 225.871, 

waarin geoordeeld werd dat er een schending is van de materiële motiveringsplicht wanneer niet 

afdoende gemotiveerd wordt waarom de maximumtermijn wordt opgelegd. 

 

Verzoeker verwijst naar de rechtspraak van de RvV, ondermeer arrest nr. 109 923 van 17 september 

2013, in de zaak X. t. Belgische Staat, arresten nr. 118 075, 118 076 en 118 077 telkens van 30 januari 

2014 inzake [M.] t. Belgische Staat. Gezien de verstrekkende gevolgen van een inreisverbod, heeft 

verwerende partij op een kennelijk onredelijke wijze heeft gehandeld. Er dient te worden vastgesteld dat 

artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen, artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet en van het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel schromelijk met de voeten 

werden getreden.  

 

De handelswijze van de verwerende partij getuigt van een kennelijk onredelijk en een kennelijk 

onzorgvuldig bestuur. De bestreden beslissing schendt de vermelde wetsbepalingen 

 

10. 

De beslissing kan verder enkel genomen worden als wordt aangetoond dat verzoeker een ernstig en 

actueel gevaar vormt voor de openbare orde. 

 

De bestreden beslissing motiveert op geen enkele wijze over het actueel karakter van het gevaar voor 

de openbare orde. 

 

In de rechtspraak van het Hof van Justitie wordt gepreciseerd dat het begrip 'openbare orde' hoe dan 

ook, afgezien van de verstoring van de maatschappelijke orde die bij elke wetsovertreding plaatsvindt, 

veronderstelt dat er sprake is van een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging die een 

fundamenteel belang van de samenleving aantast (zie arresten Rutili, punt 28 en Bouchereau, § 35, en 

arrest van 29 april 2004, Orfanopoulos en Oliveri, C-482/01 en C-493/01, Jurispr. Biz I 5257, § 66). In 

het arrest Oberburgmeisterin der Stadt Remscheid van 22 mei 2012 (zaak C-348/09) stelde het Hof dat 

opdat zou kunnen worden vastgesteld dat het gedrag van de betrokken persoon een reële en actuele 
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bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving of van het betrokken gastland vormt, de 

vaststelling is vereist dat de betrokken persoon een neiging vertoont om dit gedrag in de toekomst voort 

te zetten. 

 

Uit deze interpretatie blijkt een veroordeling wegens feiten welke dateren van vóór 2015 op zich niet 

volstaat om een inreisverbod op te leggen. 

 

De verblijfsweigering moet daarentegen gebaseerd zijn op het persoonlijke gedrag van de betrokken 

vreemdeling en dit gedrag dient van die aard te zijn dat hieruit een actuele, werkelijke en voldoende 

ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving kan afgeleid worden. 

 

Het Hof van Justitie interpreteert dit actueel karakter van de bedreiging dus in de regel in de zin dat 

moet worden vastgesteld dat de betrokken persoon een neiging vertoont om dit gedrag in de toekomst 

voort te zetten. (RvV arrest nr. 165 107 van 31 maart 2016, [R.R.] t. Belgische Staat). 

 

Verwerende partij beschikt over een zekere appreciatievrijheid en de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen oefent een marginale toetsing uit en stelt zijn beoordeling van  de feiten niet 

in de plaats. Maar de Raad is wel bevoegd om na te gaan of de overheid is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet tot een onredelijk 

besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, nr. 101.624)  

 

In casu worden als feitelijke argumenten het arrest van 11.09.2019 vermeld. 

 

Verzoeker stelt dat de overheid op basis van deze feitelijke gegevens niet kon besluiten dat hij een 

gevaar voor de nationale veiligheid vormt. Bovendien werkt verzoeker sedert mei 2017 vast bij A. BV als 

werkvoorbereider bouw wat in feite inhoudt dat de dreiging onwaarschijnlijk is. Er is geen enkele 

aanduiding in het gedrag van verzoeker waaruit een actueel gevaar blijkt. Integendeel, zelfs verweerder 

haalt aan dat verzoeker zich liet verleiden tot de feiten van drugs door een hang naar gemakkelijk 

geldgewin. Verzoeker heeft echter sedert mei 2017 een vast inkomen en bijgevolg geen nood meer aan 

gemakkelijk geldgewin  

 

De beslissing schendt op deze punten de vermelde wettelijke bepalingen. 

 

De beslissing is niet proportioneel, niet zorgvuldig en schendt het redelijkheidsbeginsel. 

 

De beslissing is in strijd met artikel 44nonies Vreemdelingenwet. 

11. 

Voor zover de motivering betrekking heeft op artikel 8 EVRM stelt verzoeker het volgende.  

 

Het EHRM stelt dat er sprake is van een familie en van toepassing van artikel 8 EVRM wanneer er een 

voldoende nauwe band is tussen de familieleden (EHRM 12 juli 2001, K. en T. /Finland,§150). 

 

De verplichtingen van artikel 8 EVRM zijn garanties en zijn niet enkel van louter praktische regeling 

(EHRM 5 februari 2002, Conka / België, § 83). Ook diverse arresten van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens bevestigen dat de evenredigheidsafweging op basis van concrete en 

uitzonderingscriteria dient te geschieden. In de recente zaak SHAKUROV v. RUSSIA (Application no. 

55822/10) 5 juni 2012, besliste het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in die zin. 

 

Dat verzoeker het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod. 

 

In het kader van artikel 8 EVRM had verzoeker opgeworpen dat hij een duurzame relatie heeft met 

mevr. O. P. (stuk 2) Verzoeker brengt tevens diverse foto's bij waaruit blijkt dat hij een relatie heeft met 

mevr. P.  

 

Verwerende partij had moeten nagaan of er daadwerkelijk sprake is van een familie- of gezinsleven in 

de betekenis van artikel 8 van het EVRM. Verzoeker heeft in de vragenlijst van 26.02.2020 aangegeven 

dat hij een duurzame relatie heeft met mevr. O.P.  

 

Verwerende partij stelt in de bestreden beslissing hieromtrent enkel het volgende: 

 

“(…) dat hij een duurzame relatie heeft met O., (...)" 
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Hieruit blijkt dat verwerende partij op de hoogte is van verzoekers relatie met mevr. O.P. Uit de motieven 

die betrekking hebben op het bevel om het grondgebied te  verlaten kan echter niet worden afgeleid dat 

verwerende partij met deze specifieke omstandigheden rekening heeft gehouden. Verwerende partij 

heeft geen zorgvuldig onderzoek verricht naar het gezinsleven van verzoeker. 

 

Op grond van art. 62 van de Vreemdelingenwet en art. 8 EVRM moet uit de motieven zelf van een 

uitzettings- of uitwijzingsbeslissing blijken dat de overheid heeft afgewogen of er evenredigheid bestaat 

tussen de motieven van de verwijderingsmaatregel en de door die maatregel veroorzaakte ontwrichting 

van het gezin van de betrokken vreemdeling.  

 

Uit de motivering van de bestreden beslissing d.d. 06.03.2020 blijkt niet dat dergelijke afweging is 

gebeurd. Art. 8 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en 

van de fundamentele vrijheden wordt om deze reden geschonden door de bestreden beslissing. 

 

Dat er in casu wel degelijk sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven in de zin van het 

EVRM, hoeft niet in vraag te worden gesteld. Verzoeker is verregaand geïntegreerd binnen de lokale 

gemeenschap van zijn verblijfplaats in Lommel.  

 

Verweerder had (cfr. artikel 8, eerste lid van het EVRM) een billijke afweging dienen te doen en rekening 

dienen te houden met de elementen die in het administratief dossier aanwezig waren. 

 

Het eerste middel is aldus gegrond.” 

 

2.2.1. De bestreden beslissing legt aan de verzoeker, een Nederlands burger, een inreisverbod op voor 

de duur van tien jaar.  

 

Artikel 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 vreemdelingenwet) bepaalt:  

 

“§ 1. Wanneer een bevel om het grondgebied te verlaten wordt genomen ten aanzien van een burger 

van de Unie of zijn familielid, kan de minister of zijn gemachtigde dit bevel met een inreisverbod voor het 

grondgebied van het Rijk gepaard laten gaan, en dit uitsluitend om redenen van openbare orde, 

nationale veiligheid of volksgezondheid. 

§ 2. De duur van het inreisverbod mag vijf jaar niet overschrijden, behalve indien de burger van de Unie 

of zijn familielid een ernstige bedreiging is voor de openbare orde of de nationale veiligheid. 

De duur wordt vastgesteld door rekening te houden met alle specifieke omstandigheden van elk geval. 

§ 3. Het inreisverbod kan niet ingaan tegen het recht op internationale bescherming.” 

 

Hieruit volgt dat een inreisverbod kan worden opgelegd aan een burger van de Europese Unie, om 

redenen van openbare orde, nationale veiligheid of volksgezondheid en dit voor een maximale duur van 

vijf jaar. In geval van een ernstige bedreiging van de openbare orde of de nationale veiligheid mag het 

inreisverbod langer zijn dan vijf jaar. Met betrekking tot het risico dat verzoeker voor de maatschappij 

vormt, vermeldt de bestreden beslissing: 

 

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

bedreiging aan voor de openbare orde of de nationale veiligheid: hij heeft zich schuldig gemaakt aan 

inbreuk op de wetgeving inzake drugs, diefstal, feiten waarvoor hij op 11.09.2019 werd veroordeeld door 

het Hof van beroep te Antwerpen tot een gevangenisstraf van 4 jaar.  

 

Uit het arrest blijkt dat betrokkene betrokken was bij de uitbuiting van 2 professioneel ingerichte 

cannabisplantages met bijhorende diefstal van elektriciteit. Verdovende middelen houden onmiskenbaar 

reële gevaren in voor de volksgezondheid en leiden tot maatschappelijke overlast. Beide beklaagden 

werden evenwel gedreven door een hang naar gemakkelijk geldgewin, daarbij volledig de gevaren van 

hun handelen voor de gezondheid en de levenskwaliteit van -vaak jonge- druggebruikers negerende Het 

winstgevende karakter van het misdadig gedrag van betrokkene toont een ernstig en actueel risico aan 

van een nieuwe schending van de openbare orde. 

 

Gezien de ernst van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt een 

actuele en werkelijke, en voldoende ernstige bedreiging voor de openbare orde/nationale veiligheid te 

vormen.” 
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Wat betreft het risico voor de openbare orde is de bestreden beslissing inderdaad gesteund op het 

arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen van 11 september 2019 waarbij verzoeker werd 

veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar wegens inbreuken op de wetgeving inzake drugs en 

diefstal. De bestreden beslissing preciseert dat uit dit arrest blijkt dat verzoeker betrokken was bij de 

uitbating van twee professioneel ingerichte cannabisplantages met bijhorende diefstal van elektriciteit. 

Er wordt gemotiveerd dat verdovende middelen onmiskenbaar een reëel gevaar voor de 

volksgezondheid inhouden en tot maatschappelijke overlast leiden. De beide beklaagden werden 

gedreven door een drang naar gemakkelijk geldgewin, en negeerden daarbij volledig de gevaren van 

hun handelen voor de gezondheid en de levenskwaliteit van vaak jongere gebruikers. 

 

Waar verzoeker aanvoert dat het in casu slechts om een enkel feit zou gaan, merkt de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) op dat er in het arrest van het Hof van Beroep sprake is 

van een samenloop van verschillende feiten. Zo ging het niet om één maar om twee cannabisplantages 

en ging dit ook gepaard met diefstal van elektriciteit. Deze plantages bleken professioneel te zijn 

opgezet. Het gaat aldus niet om, zoals verzoeker beweert, een geïsoleerde misstap, maar om 

georganiseerde drughandel. De feiten werden door het Hof van Beroep als ernstig gekwalificeerd en 

verzoeker werd veroordeeld tot een zware straf. De Raad kan het niet onredelijk achten dat de 

bestreden beslissing hierin een ernstig gevaar voor de openbare orde ziet.  

 

Waar verzoeker aanvoert dat de feiten dateren van 2015 en dat hij reeds sinds 2017 een nieuwe 

tewerkstelling had zodat hij geen actueel risico zou zijn voor de openbare orde, dient te worden 

vastgesteld dat de verwerende partij in de bestreden beslissing wijst op de aard van de feiten, met name 

de uitbating van twee professionele ingerichte cannabisplantages met bijhorende diefstal van elektriciteit 

en de impact van deze feiten op de volksgezondheid en de maatschappelijke overlast. Daarenboven 

blijkt uit de lezing van het arrest van 11 september 2019 dat verzoeker ook in het verleden reeds 

betrokken was bij hennepteelt met bijhorende diefstal in de periode van januari 2009 tot 4 juni 2009 

waarvoor hij werd veroordeeld in Nederland. Verzoeker werd ook in Duitsland veroordeeld voor 

strafbare feiten in verband met verdovende middelen. De bestrijding van georganiseerde 

drugscriminaliteit behoort onmiskenbaar tot het begrip ‘openbare orde’ (zie in die zin HvJ, 23 november 

2010, Tsakouridis, C-145/09). In casu kan ook niet worden ontkend dat verzoeker een neiging vertoont 

om zijn gedrag in de toekomt voort te zetten, zodat kan worden aangenomen dat het gevaar voor de 

openbare orde niet onredelijk is (HvJ 27 oktober 1977, C-30/77, Bouchereau: HvJ 22 mei 2012, C-

348/09, P.I.). Het enkele feit dat verzoeker in 2017, voorafgaand aan zijn veroordeling, een 

tewerkstelling had gevonden, maakt het oordeel dat verzoeker een ernstige bedreiging vormt voor de 

openbare orde niet onredelijk. De verwerende partij kon in deze omstandigheden dan ook conform 

artikel 44nonies, §2, van de vreemdelingenwet een inreisverbod van meer dan vijf jaar opleggen.  

 

2.2.2. Daarnaast voert verzoeker aan dat onvoldoende rekening werd gehouden met zijn bindingen in 

België, in het bijzonder zijn werk, familieleven en zijn relatie met O.P. 

 

Met betrekking tot de banden met België werd verzoeker door de verwerende partij uitgenodigd deze 

uiteen te zetten in een vragenlijst die hij invulde op 26 februari 2020. Hierin verklaarde verzoeker dat hij 

sinds twee jaar in België verblijft en een duurzame relatie heeft met O.P. De bestreden beslissing 

motiveert dat de inbreuk op artikel 8 van het EVRM in casu werd genomen ter bescherming van de 

openbare orde, en derhalve in overeenstemming is met artikel 8.2 van het EVRM. 

 

De Raad merkt aldus vooreerst op dat de verzoeker de gelegenheid werd gegeven zijn standpunt te 

geven en dit ook gedaan heeft. De verwerende partij was er dan ook toe gehouden met deze elementen 

rekening te houden en hieromtrent gepast te motiveren. De verwerende partij dient evenwel niet te 

motiveren omtrent de elementen die verzoeker, hier naar behoren toe uitgenodigd, niet heeft vermeld.  

 

Verzoeker voert aan dat onvoldoende rekening werd gehouden met zijn relatie. De Raad dient evenwel 

op te merken dat verzoeker niet de minste toelichting verstrekt met betrekking tot de aard en de duur 

van zijn relatie. Uit  de gegevens van de zaak blijkt dat verzoeker slechts in België verblijft op grond van 

een recht op verblijf van maximum drie maanden, overeenkomstig artikel 40, §3, van de 

vreemdelingenwet. Ter terechtzitting gevraagd naar de verblijfsstatus en de nationaliteit van zijn partner 

O., verklaart de advocate van verzoeker dat het gaat om een Roemeense staatsburger, die eveneens in 

het kader van een verblijfsrecht van ten hoogste drie maanden in België verblijft.  
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De Raad dient vast te stellen dat de inbreuk op verzoekers gezinsleven bij wet voorzien is en een 

legitiem doel nastreeft, zoals voorzien door artikel 8.2 van het EVRM. Verzoeker brengt geen concrete 

gegevens aan waaruit blijkt dat deze inmenging disproportioneel zou zijn. Verzoeker voert immers geen 

elementen aan waaruit blijkt dat de relatie enkel kan verdergezet worden in België. Verzoekers partner 

kan als Unieburger immers ook aanspraak maken op een recht op verblijf in Nederland. Daarenboven 

kan ook gewezen worden op de geografische nabijheid van Nederland en voert verzoeker geen enkel 

element aan dat verhindert dat hij zijn relatie verder zou uitbouwen in Nederland.  

 

Het eerste middel is niet gegrond.  

 

2.3.1. Verzoeker voert een tweede middel aan dat hij uiteenzet als volgt:  

 

“B. Het tweede middel 

 

B/1 Het inreisverbod is gesteund op een beslissing tot verwijdering waar verzoeker geen kennis van 

heeft gekregen. 

 

12. 

Verzoeker stelt vast dat de bestreden beslissing verwijst naar een beslissing tot verwijdering van 

04.03.2020.  

 

Verzoeker heeft echter nooit kennis gekregen van een beslissing tot verwijdering van 04.03.2020. 

 

Verzoeker heeft op 09.03.2020 kennis gekregen van een bevel om het grondgebied te verlaten van 

06.03.2020. 

 

Artikel 44nonies van de Vreemdelingenwet stelt dat de minister of zijn gemachtigde het bevel om het 

grondgebied te verlaten met een inreisverbod voor het grondgebied van het Rijk gepaard kan laten 

gaan.  

 

Voor zover de bestreden beslissing steunt op een beslissing tot verwijdering van 04.03.2020 - welke niet 

ter kennis werd gebracht van verzoeker - is zij niet geldig en dient zij bijgevolg vernietigd te worden. 

 

Het tweede middel is gegrond.” 

 

2.3.2. Verzoeker voert aan dat de bestreden beslissing vermeldt dat deze gepaard gaat met de 

beslissing tot verwijdering van 4 maart 2020, die hem niet ter kennis werd gebracht.  

 

Uit de gegevens van het administratief dossier blijkt dat ten aanzien van verzoeker een bevel om het 

grondgebied te verlaten werd genomen op 6 maart 2020, op dezelfde datum als het thans bestreden 

inreisverbod. Dit bevel steunt op dezelfde feitelijke overwegingen als de thans bestreden beslissing. 

Verzoeker heeft tegen dit bevel een afzonderlijk beroep tot nietigverklaring ingediend, gekend onder het 

algemeen rolnummer RvV 246 411, dat samen met de huidige zaak werd behandeld ter terechtzitting 

van 7 juli 2020. Er kan niet ernstig worden betwist dat tegen de verwijderingsmaatregel, waarmee het 

bestreden inreisverbod gepaard gaat, die van 6 maart 2020, verzoeker op ontvankelijke wijze een 

beroep heeft kunnen indienen. De verwijzing naar een bevel van 4 maart 2020 moet dan ook worden 

beschouwd als een materiële vergissing. Ter terechtzitting gevraagd of die vergissing de verzoeker 

enige belangenschade heeft toegebracht, erkent zijn advocate dat dit niet het geval is.  

 

Het tweede middel is niet gegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing kan leiden. 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 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 
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4. 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 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden 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 negenentwintig juli tweeduizend twintig 

door: 

 

dhr. C. VERHAERT,    wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN,    griffier. 

 

 

De griffier,      De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN     C. VERHAERT 

 

 

 

 

 

 

  

 


