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 nr. 246 152 van 15 december 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. VRIJENS 

Kortrijksesteenweg 641 

9000 GENT 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Tunesische nationaliteit te zijn, op 14 augustus 2019 

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

beslissing van 4 juli 2019 van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

en van Asiel en Migratie tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 20 augustus 2019 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 10 november 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 1 december 

2020. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

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

de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij werd op 31 mei 2010 door de Correctionele rechtbank van Gent veroordeeld tot 

een gevangenisstraf van 18 maanden waarvan 9 maanden met uitstel. Op 15 juli 2010 werd zij uit de 

gevangenis ontslagen. 
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Op 17 september 2010 werd de verzoekende partij in onwettig verblijf aangetroffen tijdens een diefstal.  

 

Op 7 februari 2011 werd zij opnieuw geverbaliseerd wegens diefstal. 

 

Op 12 september 2015 werd de verzoekende partij geverbaliseerd wegens inbreuken op de 

drugswetgeving. 

 

Op 8 maart 2016 diende de verzoekende partij een aanvraag in tot erkenning van het kind van haar 

partner D.D.M. 

 

Op 27 april 2016 diende zij een aanvraag in tot verblijf in functie van haar Belgische partner. Deze 

aanvraag werd niet in overweging genomen. 

 

Op 27 maart 2017 diende zij een aanvraag tot verblijf in, in functie van haar Belgisch kind E.A.D. Ook 

deze aanvraag werd niet in overweging genomen, om reden dat de verzoekende partij onder een 

inreisverbod stond. 

 

Op 29 september 2017 diende de verzoekende partij opnieuw een aanvraag tot verblijf in, in functie van 

haar Belgisch kind E.A.D. Ook deze aanvraag werd als onbestaande beschouwd. Tegen deze 

beslissing diende de verzoekende partij een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Bij 

arrest nr. 223.165 van 9 januari 2018 werd de beslissing vernietigd. 

 

Op 4 juli 2019 nam de verwerende partij de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden, zonder bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de thans bestreden beslissing, waarvan 

de motivering luidt als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de 

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 29/09/2017 en op 

17/06/2019 werd ingediend door: 

 

Naam: E. A. 

Voorna(a)m(en): M. 

Nationaliteit: Tunesië 

Geboortedatum: 25.06.1990 

Geboorteplaats: R. 

Identificatienummer in het Rijksregister(…) 

Verblijvende te: (…) 

 

Betrokkene is gekend onder de volgende aliassen: 

 

A. K., geboren op (….) 

A. K., geboren te (…) 

B. M., geboren op (…) 

B. M. 

K. K., geboren op (…) 

L. M., geboren te (…) 

L. K., geboren op (…) 

L. K., geboren op (…) 

L. K., geboren op (…) 

L. K., geboren te (…) 

S. K., geboren te (…) 

M. L., geboren op (…) 

M. L., geboren op (…) 

 

om de volgende reden geweigerd: 

 

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

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

familielid van een burger van de Unie. 
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Betrokkene vraagt opnieuw gezinshereniging aan met zijn Belgisch minderjarig kind, de genaamde E.A. 

A. (RR: …) van Belgische nationaliteit in toepassing van artikel 40 ter van de wet van 15/12/80. 

 

De aanvraag van 29/09/2017 werd geweigerd met een niet-in overwegingname dd. 09/01/2018, dewelke 

werd nietig verklaard door de RVV op 25/06/2019 in zijn arrest van 223 165. Onderhavige beslissing 

heeft dus ook betrekking op de aanvraag van 29/09/2017. 

 

Het verblijfsrecht wordt geweigerd op basis van artikel 43 van de wet van 15.12.1980 dat stelt dat het 

verblijf geweigerd kan worden om redenen van openbare orde of nationale veiligheid; persoonlijk gedrag 

van betrokkene waardoor zijn verblijf ongewenst is om redenen van openbare orde of nationale 

veiligheid. 

 

Overwegende dat betrokkene op 31/05/2010 werd veroordeeld door de Correctione rechtbank van Gent 

tot een gevangenisstraf van 18 maanden (5 jaar uitstel voor 9 maanden) voor feiten inzake verdovende 

middelen; 

 

Overwegende dat betrokkene onder alias A. K. op 04/01/2012 werd veroordeeld door de Correctionele 

rechtbank van Gent tot een gevangenisstraf van 1 jaar wegens diefstal door middel van braak; 

 

Overwegende dat betrokkene op 10/11/2016 werd veroordeeld door de Correctionele rechtbank van 

Gent tot een gevangenisstraf van 10 maanden (3 jaar uitstel voor 4 maanden) voor feiten inzake 

verdovende middelen; 

 

Overwegende dat betrokkene voor deze feiten een eerste inreisverbod heeft bekomen van acht jaar op 

08/08/2012 en een tweede inreisverbod van acht jaar op 08/11/2017. Hierdoor staat betrokkene geseind 

door België als ontoegankelijk op het Schengengrondgebied (Art. 24 S.I.S. II); 

 

Overwegende dat uit de aard, de ernst en de recentheid in de tijd van de feiten blijkt dat het persoonlijk 

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

fundamenteel belang van de samenleving; 

 

Overwegende dat in het vonnis van 10/11/2016 het volgende is terug te vinden: “Het strafdossier toont 

aan dat de beklaagde cocaïne aan de man in het Gentse brengt. Hierdoor brengt hij onze maatschappij 

nadeel toe, in het bijzonder de gezondheid van de gebruikers aan wie hij drugs verschaft. De beklaagde 

dient te beseffen dat de wetgever onafhankelijk van het eigen gebruik, zwaar tilt aan de handel in 

verdovende middelen”; 

 

Overwegende dat de ‘georganiseerde drugs een diffuse vorm van criminaliteit is, met indrukwekkende 

economische en operationele en zeer dikwijls grensoverschrijdende connecties. Gelet op de 

verwoestende effecten van de met deze handel verbonden criminaliteit wordt in kaderbesluit 

2004/757/JBZ van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften 

met betrekking tot de bestandsdelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied 

van de illegale drugshandel (PB L 335, blz. 8) in het eerste punt van de considerans overwogen dat de 

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

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

Drugsverslaving is een ramp voor de individuele mens en een economisch en sociaal gevaar voor de 

mensheid (…); ook kan de georganiseerde drugshandel zulke vormen aannemen dat zij een 

rechtstreekse bedreiging vormt voor de gemoedsrust en de fysieke veiligheid van de bevolking als 

geheel of een groot deel daarvan’. Vandaar dat de bestrijding van de georganiseerde drugscriminaliteit 

onder het begrip ‘ ernstige reden van openbare orde of openbare veiligheid’ valt (cf. HvJ 23 november 

2010, nr. C-145/09 Duitsland/ Tsakouridis (Grote Kamer); 

 

Gezien deze overwegingen wordt het persoonlijke en familiale belang, op basis van hetwelke 

betrokkene het verblijfsrecht wenst te bekomen, van betrokkene hier dan ook ondergeschikt geacht aan 

de vrijwaring van de openbare orde. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt immers in het arrest 

49.830 dd. 22.04.2010 onder andere dat uit artikel 8, tweede lid van het EVRM blijkt dat een inmenging 

in het privé – en gezinsleven mogelijk is wanneer er een wettelijke basis is en een maatregel nodig is 

om bepaalde doelstellingen, zoals de bescherming van de openbare orde, te verzekeren. 
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Deze beslissing houdt dus geen disproportionele inmenging in in het gezinsleven van betrokkene, gelet 

op alle omstandigheden eigen aan zijn zaak. Het niet respecteren van de strafrechtelijke bepalingen in 

België en het zich niet schikken naar de Belgische verblijfsreglementering leiden tot de conclusie dat 

betrokkene zich niet wenst aan te passen aan de normen en waarden in de Belgische samenleving, 

hetgeen getuigt van een gebrek aan integratie en dit ook niet na te streven. Betrokkene had moeten 

weten dat dergelijk gedrag niet ten goede zou komen aan het verwerven van regulier verblijfsrecht. 

 

Wat het familiale leven in België betreft, heeft betrokkene een partner, de genaamde M. D.-D. en twee 

kinderen, de genaamden E. A. A. ° 10/04/2016 en E. A. D. °26/02/2017 met de Belgische nationaliteit. 

Het staat het gezin bovendien vrij zich elders als gezin te vestigen alwaar zij legaal kunnen 

binnenkomen en verblijven of hun gezinsleven zo in te richten dat het gezin in België verblijft en dat 

betrokkene een andere verblijfplaats kiest. Moderne communicatiemiddelen kunnen betrokkene namelijk 

in staat stellen om tijdens de scheiding in nauw contact te blijven met de kinderen en het gezins- en 

privéleven met hen verder te onderhouden. Bovendien zijn de kinderen nog jong en in het algemeen kan 

gesteld worden dat jonge kinderen zich makkelijker kunnen aanpassen aan nieuwe situaties. Het feit dat 

de kinderen in België zijn geboren, is op zichzelf geen reden om aan te nemen dat ze zich niet zouden 

kunnen aanpassen in het land van herkomst van betrokkene dan wel een derde land. Bovendien zijn de 

kinderen nog niet schoolplichtig. 

 

Verder wat de duur van het verblijf van betrokkene in België betreft, is betrokkene op 10/11/2009 voor 

de eerste keer in België gesignaleerd door de politie van Gent. Later werd hij gerepatrieerd naar zijn 

land van herkomst op 04/09/2012 naar aanleiding van feiten van openbare orde en een inreisverbod. Op 

12/09/2015 werd hij opnieuw opgepakt door de politie van Gent. Hij verbleef opnieuw in België, zonder 

dat het inreisverbod was opgegeven en diende in principe tot 2020 uit Schengen weg te blijven. Door 

het feit dat betrokkene is teruggekeerd, heeft hij het toen nog geldige inreisverbod niet gerespectreerd. 

Hij probeerde zijn verblijf te regulariseren door de indiening van een eerste aanvraag gezinshereniging 

op 27/04/2016. Zijn verblijf in België is dus eerder een gevolg van het niet respecteren en opvolgen van 

een inreisverbod. 

 

Wat betreft de economische situatie zijn er geen aanwijzingen in zijn dossier dat betrokkene hier is 

tewerkgesteld. Indien hij wel over een inkomen zou beschikken, dat is het louter hebben van een 

tewerkstelling en het verwerven van een inkomen geenszins een beletsel voor het nemen van 

onderhavige beslissing. Verder dient opgemerkt te worden dat betrokkene enkel vrije toegang kreeg tot 

de Belgische arbeidsmarkt door zijn aanvraag gezinshereniging en de afgite van het AI en hij zodoende 

vrijgesteld was van de verplichting om met een arbeidskaart te werken. 

 

Wat betreft de sociale- en culurele integratie kan worden gesteld dat deze hier niet aan de orde is 

gezien het niet respecteren van de strafrechtelijke bepalingen in België expliciet getuigt van het niet 

geïntegreerd zijn in de Belgische samenleving en dit eigenlijk ook niet na te streven. 

 

Wat betreft de medische toestand blijkt niet uit het administratief dossier dat er medische beletsels 

zouden zijn waarmee rekening moet worden gehouden. 

 

Zodoende wordt het verblijf in toepassing van artikel 43 geweigerd en dient het AI te worden 

ingetrokken. ” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 43 en 74/13 van de 

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

motivering van de bestuurshandelingen, van de algemene rechtsbeginselen en beginselen van 

behoorlijk bestuur, inzonderheid van het zorgvuldigheidsbeginsel en van de motiveringsplicht. Tevens 

voert de verzoekende partij aan dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout. 

 

De verzoekende partij licht haar middel toe als volgt: 

 

“Dat verweerder in de weigeringsbeslissing dd. 4 juli 2019 stelt dat verzoeker op 31 mei 2010 door de 

correctionele rechtbank van Gent werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden (5 jaar 

uitstel voor 9 maanden ) voor feiten inzake verdovende middelen, op 4 januari 2012 door de 

correctionele rechtbank van Gent werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar wegens diefstal 

door middel van braak, op 11 januari 2016 door de correctionele rechtbank van Gent werd veroordeeld 
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tot een gevangenisstraf van 10 maanden (drie jaar uitstel voor 4 maanden) voor feiten inzake 

verdovende middelen. 

Daarnaast verwijst verweerder naar de verzoeker betekende inreisverboden op 8.08.2012 en op 

8.11.2017 van telkens acht jaar. 

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

openbare orde en nationale veiligheid. 

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

Dat evenwel artikel 43 Vw. het volgende stelt : 

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

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

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

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

verkrijgen van het verblijf; 

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

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

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

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

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

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

2016 voor feiten inzake verdovende middelen en komt tot het besluit dat de bestrijding van de 

georganiseerde drugscriminaliteit onder het begrip ‘ernstige reden van openbare orde of openbare 

veiligheid’ ressorteert. 

Verzoeker wil in eerste instantie verwijzen naar het art. 27 van de richtlijn 2004/38/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 

grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van 

verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 

72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG 

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

“Artikel 27 

Algemene beginselen 

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

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

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

doeleinden worden aangevoerd. 

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

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

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

Het gedrag moet een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel 

belang van de samenleving vormen. Motiveringen die los staan van het individuele geval of die verband 

houden met algemene preventieve redenen mogen niet worden aangevoerd. 

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

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

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

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

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

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

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

antwoordt binnen twee maanden”(eigen onderlijning). 

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

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

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

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

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

135.6271. 

Verweerder heeft echter geen enkel grondig onderzoek gevoerd naar de strafrechtelijke feiten zelf, 

waarop zijn beslissing steunt, en naar het huidige persoonlijke gedrag van verzoeker. 

Dat de loutere verwijzing naar veroordeling van verzoeker in 2016, waaruit blijkt dat verzoeker cocaïne 

in het Gentse verkocht, zonder enig bijkomend persoonlijk onderzoek, op zich geen indicatie is dat het 

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

het fundamenteel belang van de samenleving. 
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Dat geenszins uit de motivatie van de bestreden beslissing op een afdoende manier blijkt of het huidige 

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

fundamenteel belang van de samenleving vormt. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en de hiermee gepaard gaande veroordeling van de maatschappelijk orde. 

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

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

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

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

Verweerder citeert in de bestreden beslissing uit de strafrechtelijke veroordeling van verzoeker in 2016, 

waaruit blijkt dat verzoeker cocaïne in het Gentse heeft verkocht, zonder ook maar op enige wijze de 

“actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging” te onderzoeken en te motiveren4. 

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

Dat er tevens sprake is van een manifeste beoordelingsfout. 

Dat de correctionele veroordeling van verzoeker ondertussen dateert van 3 jaar geleden en bijgevolg 

niet meer als « actueel » kan worden beschouwd. 

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

2016 in België precies werd veroordeeld. 

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

verzoeker in het verleden “onze maatschappij heeft schade toegebracht”. 

Dat vaststaat dat verzoeker sinds 2016 niet meer in aanraking kwam met het gerecht, bij zijn gezin in 

Evergem woont, Nederlandse taallessen en de opleiding maatschappelijke oriëntatie volgde en in 2017 

via Start People bij Bpost werkte (cf. stukken 2 en 3), wat erop wijst dat verzoeker geenszins een 

“daadwerkelijk en actueel gevaar voor de openbare orde vormt”. 

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

Dat er tevens sprake is van een manifeste beoordelingsfout. 

Dat, gezien er geen onderzoek gebeurde naar de “actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging 

voor de openbare orde” in hoofde van verzoeker, verweerder dan ook geenszins kan verwijzen naar « 

georganiseerde drugshandel » of « georganiseerde drugscriminaliteit » of naar « drugsverslaving » en al 

zeker niet naar het arrest van het Hof van Justitie dd. 23.11.2010. 

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

beslissing. 

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

verricht waardoor er sprake is van schending van de zorgvuldigheidsplicht. 

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

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

motivering van de bestuurshandelingen en van de motiveringsplicht. 

Dat de bestreden beslissing nergens een datum weergeeft wanneer de strafrechtelijke feiten, waarvoor 

verzoeker werd veroordeeld, plaatsvonden. 

Noch wordt enige verdere informatie gegeven betreffende de precieze strafrechtelijke feiten. 

Dat verzoeker dan ook geenszins kan nagaan op welke feiten verweerder zich precies baseert, zodat de 

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

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

bestuurshandelingen en van de motiveringsplicht. 

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

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

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

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

oorsprong. 

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

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

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

onderdaan van een derde land». 
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Dat vaststaat dat verzoeker samenwoont te Evergem met zijn levenspartner, hun 2 minderjarig 

kinderen, en hij in België ondertussen tewerkgesteld was bij B-post via Start People (cf. stuk 3). 

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

tewerkstellingen in België. 

Dat er sprake is van schending van de motiverings-en de zorgvuldigheidsverplichting en van de 

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

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

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

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

bepaald het zorgvuldigheidsbeginsel en de motiveringsplicht. 

Tevens is er sprake van manifeste beoordelingsfouten. 

De bestreden beslissing dient dan ook vernietigd te worden.” 

 

Het verblijfsrecht wordt aan de verzoekende partij geweigerd op grond van artikel 43 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“§ 1. 

De minister of zijn gemachtigde kan de binnenkomst en het verblijf van de burgers van de Unie en hun 

familieleden weigeren : 

(…) 

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

(…)” 

 

In casu motiveert de verwerende partij haar beslissing als volgt: 

 

“Overwegende dat betrokkene op 31/05/2010 werd veroordeeld door de Correctione rechtbank van 

Gent tot een gevangenisstraf van 18 maanden (5 jaar uitstel voor 9 maanden) voor feiten inzake 

verdovende middelen; 

 

Overwegende dat betrokkene onder alias A. K. op 04/01/2012 werd veroordeeld door de Correctionele 

rechtbank van Gent tot een gevangenisstraf van 1 jaar wegens diefstal door middel van braak; 

 

Overwegende dat betrokkene op 10/11/2016 werd veroordeeld door de Correctionele rechtbank van 

Gent tot een gevangenisstraf van 10 maanden (3 jaar uitstel voor 4 maanden) voor feiten inzake 

verdovende middelen; 

 

Overwegende dat betrokkene voor deze feiten een eerste inreisverbod heeft bekomen van acht jaar op 

08/08/2012 en een tweede inreisverbod van acht jaar op 08/11/2017. Hierdoor staat betrokkene geseind 

door België als ontoegankelijk op het Schengengrondgebied (Art. 24 S.I.S. II); 

 

Overwegende dat uit de aard, de ernst en de recentheid in de tijd van de feiten blijkt dat het persoonlijk 

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

fundamenteel belang van de samenleving; 

 

Overwegende dat in het vonnis van 10/11/2016 het volgende is terug te vinden: “Het strafdossier toont 

aan dat de beklaagde cocaïne aan de man in het Gentse brengt. Hierdoor brengt hij onze maatschappij 

nadeel toe, in het bijzonder de gezondheid van de gebruikers aan wie hij drugs verschaft. De beklaagde 

dient te beseffen dat de wetgever onafhankelijk van het eigen gebruik, zwaar tilt aan de handel in 

verdovende middelen”; 

 

Overwegende dat de ‘georganiseerde drugs een diffuse vorm van criminaliteit is, met indrukwekkende 

economische en operationele en zeer dikwijls grensoverschrijdende connecties. Gelet op de 

verwoestende effecten van de met deze handel verbonden criminaliteit wordt in kaderbesluit 

2004/757/JBZ van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften 

met betrekking tot de bestandsdelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied 

van de illegale drugshandel (PB L 335, blz. 8) in het eerste punt van de considerans overwogen dat de 

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

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

Drugsverslaving is een ramp voor de individuele mens en een economisch en sociaal gevaar voor de 
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mensheid (…); ook kan de georganiseerde drugshandel zulke vormen aannemen dat zij een 

rechtstreekse bedreiging vormt voor de gemoedsrust en de fysieke veiligheid van de bevolking als 

geheel of een groot deel daarvan’. Vandaar dat de bestrijding van de georganiseerde drugscriminaliteit 

onder het begrip ‘ ernstige reden van openbare orde of openbare veiligheid’ valt (cf. HvJ 23 november 

2010, nr. C-145/09 Duitsland/ Tsakouridis (Grote Kamer);” 

 

De verzoekende partij betwist geenszins dat zij de genoemde veroordelingen heeft opgelopen. Zij is 

echter van oordeel dat dit niet volstaat om haar het verblijfsrecht te weigeren op grond van redenen van 

openbare orde. 

 

Inzake de redenen van openbare orde, zoals vermeld in het in voorliggende zaak toegepaste artikel 43 

van de Vreemdelingenwet, wordt in artikel 45, § 2 van de Vreemdelingenwet vermeld dat de 

beslissingen zoals vermeld in artikel 43 van de Vreemdelingenwet, in overeenstemming moeten zijn met 

het evenredigheidsbeginsel en uitsluitend gebaseerd zijn op het persoonlijk gedrag van het familielid 

van de burger van de Unie. Het gedrag van dit familielid van een burger van de Unie moet een 

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

samenleving. 

 

Waar de verzoekende partij in eerste instantie stelt dat er enkel wordt verwezen naar haar 

veroordelingen zonder een grondig onderzoek te voeren naar de strafrechtelijke feiten zelf en naar haar 

huidig gedrag, kan zij niet worden gevolgd. De bestreden beslissing verwijst niet enkel naar de 

opgelopen veroordelingen, doch zet ook uiteen waarvoor de verzoekende partij werd veroordeeld zo 

wordt gesteld “het strafdossier toont aan dat de beklaagde cocaïne aan de man bracht in het Gentse”. 

Er wordt verwezen naar handel in verdovende middelen en tevens wordt uitgebreid gemotiveerd 

waarom drugshandel als een gevaar voor de openbare orde wordt gezien. Er wordt gewezen op het feit 

dat de verzoekende partij door zijn drugshandel een nadeel toebrengt aan de maatschappij en meer 

bepaald aan de gezondheid van de gebruikers aan wie hij drugs verschaft. Anders dan wat de 

verzoekende partij poogt voor te houden is dit wel een indicatie dat verzoeker een gevaar voor de 

openbare orde vormt. 

 

Daarnaast betwist de verzoekende partij dat er sprake is van een actuele dreiging. Ze stelt dat de 

laatste correctionele veroordeling ondertussen dateert van drie jaar geleden en dus niet meer als 

actueel kan worden beschouwd. 

 

Reeds uitgesproken strafrechtelijke veroordelingen kunnen relevant zijn voor zover uit de 

omstandigheden die tot deze veroordeling hebben geleid, het bestaan blijkt van een persoonlijk gedrag 

dat een actuele bedreiging van de openbare orde vormt. De autoriteiten moeten hun besluit op een 

inschatting van het toekomstige gedrag van de betrokkene baseren. De Raad stelt vast dat in de 

bestreden beslissing wel wordt uitgelegd waarom drugshandel een gevaar uitmaakt voor de openbare 

orde, doch nergens wordt uitgelegd waarom de verzoekende partij drie jaar na de laatste veroordeling 

nog steeds een actueel gevaar uitmaakt voor de openbare orde. De verwerende partij betwist niet dat 

de verzoekende partij sedert haar laatste veroordeling geen strafrechtelijke feiten meer heeft gepleegd. 

De loutere verwijzing naar drie veroordelingen van meer dan drie jaar geleden volstaat niet om een 

recidivegevaar aannemelijk te maken. Op dit punt kan de verzoekende partij worden gevolgd. 

 

Een schending van artikel 43 van de Vreemdelingenwet juncto de materiële motiveringsplicht wordt 

aannemelijk gemaakt. 

 

Het eerste middel is in de aangeven mate gegrond. 

 

3. Kosten 

 

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

partij.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van 4 juli 2019 van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder 

bevel om het grondgebied te verlaten, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien december tweeduizend twintig door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT J. CAMU 

 


