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 nr. 250 471 van 4 maart 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. VAN DER STRAETEN 

Justitieplein 5/1 

9200 DENDERMONDE 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn, op 

12 november 2020 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 

13 oktober 2020 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten en tot het opleggen van een 

inreisverbod. 

 

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 18 november 2020 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 22 december 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 januari 

2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat K. VAN DER STRAETEN 

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 

 

1.1. Op 13 oktober 2020 neemt de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie een 

beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de eerste bestreden beslissing 

waarvan de motieven luiden als volgt: 
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“Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikelen van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten:  

Artikel 7, eerste lid, 3°, artikel 43§1, 2° en artikel 44ter, van de wet van 15 december 1980: wordt door 

de Minister voor Volksgezondheid en Sociale Zaken, Asiel en Migratie of zijn gemachtigde, geacht de 

openbare orde te kunnen schaden, het gedrag van de betrokkene vormt een actuele, werkelijke en 

voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving, hij heeft zich 

schuldig gemaakt aan inbreuken op de wetgeving inzake drugs, bendevorming-aanstoker of hoofd, 

diefstal, feiten waarvoor hij op 11.09.2019 werd veroordeeld door het Hof van Beroep te Antwerpen tot 

een gevangenisstraf van 5 jaar. Uit het vonnis blijkt dat betrokkene betrokken was in vereniging bij de 

uitbating van twee actieve en professioneel ingerichte cannabisplantages in het Antwerpse. Onderzoek 

heeft aangetoond dat betrokkene optrad als leidinggevend persoon. Verdovende middelen houden 

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

Betrokkene werd gedreven door een hang naar gemakkelijk geldgewin, daarbij volledig de gevaren van 

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

Ingevolge de ernst van de door betrokkene gepleegde feiten (inbreuken op de wetgeving inzake drugs, 

bendevorming-aanstoker of hoofd, diefstal) concludeert de Administratie dat betrokkene momenteel een 

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

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

bedreiging voor een fundamenteel belang van de maatschappij'.  

Uit het administratief dossier van betrokkene blijkt dat hij minstens sinds 30.06.2020 in het Rijk verblijft 

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

van burger van de Europese Unie. Artikel 44ter, van de wet van 15 december 1980: gezien voorgaande 

en gelet op het gegeven dat betrokkene het voorwerp uitmaakt van een tussenstaatse overbrenging, 

wordt aan betrokkene geen termijn toegekend om het grondgebied van het Rijk te verlaten.  

Betrokkene heeft op 02.07.2020 een vragenlijst hoorrecht ingevuld en verklaarde dat hij sinds 

30.06.2020 in België verblijft. Betrokkene heeft geen melding gemaakt van familieleden of minderjarige 

kinderen in België. Uit het administratief dossier blijkt dat betrokkene bezoek ontvangt in de gevangenis 

van verschillende familieleden. Het administratief dossier bevat geen informatie waaruit kan blijken dat 

deze familieleden verblijfsrecht hebben in België. Vooraleer het recht op gezinsleven gehandhaafd kan 

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

verblijfsmogelijkheden. Een schending van het artikel 8 EVRM is in dit geval niet aannemelijk. 

Betrokkene heeft geen vrees geuit in het kader van artikel 3 EVRM.” 

 

1.2. Op 13 oktober 2020 neemt de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie een 

beslissing houdende een inreisverbod. Dit is de tweede bestreden beslissing waarvan de motieven 

luiden als volgt: 

  

“Aan de Heer: (…) 

Nationaliteit: Nederland 

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

De beslissing tot verwijdering van 13.10.2020 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 

inbreuken op de wetgeving inzake drugs, bendevorming-aanstoker of hoofd, diefstal, feiten waarvoor hij 

op 11.09.2019 werd veroordeeld door het Hof van Beroep te Antwerpen tot een gevangenisstraf van 5 

jaar. Uit het vonnis blijkt dat betrokkene betrokken was in vereniging bij de uitbating van twee actieve en 

professioneel ingerichte cannabisplantages in het Antwerpse. Onderzoek heeft aangetoond dat 

betrokkene optrad als leidinggevend persoon. Verdovende middelen houden onmiskenbaar reële 

gevaren in voor de volksgezondheid en leiden tot maatschappelijke overlast. Betrokkene werd gedreven 

door een hang naar gemakkelijk geldgewin, daarbij volledig de gevaren van zijn 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 
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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 02.07.2020 een vragenlijst hoorrecht ingevuld en verklaarde dat hij sinds 30. 

06.2020 in België verblijft. Betrokkene heeft geen melding gemaakt van familieleden of minderjarige 

kinderen in België. Uit het administratief dossier blijkt dat betrokkene bezoek ontvangt in de gevangenis 

van verschillende familieleden. Het administratief dossier bevat geen informatie waaruit kan blijken dat 

deze familieleden verblijfsrecht hebben in België. Vooraleer het recht op gezinsleven gehandhaafd kan 

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

verblijfsmogelijkheden. Een schending van het artikel 8 EVRM is in dit geval niet aannemelijk. 

Betrokkene heeft geen vrees geuit in het kader van artikel 3 EVRM.  

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.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de formele motiveringsplicht 

zoals vervat in 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) en artikel 62 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) en van de materiële motiveringsplicht, de 

zorgvuldigheidsplicht, het redelijkheids- en het evenredigheidsbeginsel iuncto artikel 44ter van de 

Vreemdelingenwet. 

 

2.1.1. Het eerste middel licht de verzoekende partij toe als volgt: 

 

“De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen stipuleert in 

artikel 2 en 3 als volgt: (…) 

“Afdoende” impliceert volgens rechtspraak van de Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen “dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing" (RW arrest nr. 186 105 van 27 april 2017).  

De administratieve overheid dient in het kader van haar materiële motiveringsplicht bij de beoordeling 

van de aanvraag uit te gaan van de juiste feitelijke gegevens, zij dient deze correct te beoordelen en niet 

in onredelijkheid tot een besluit komen.  

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de administratie bij het nemen van een 

beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

Art. 44ter, eerste lid Vw. bepaalt als volgt: (…) 

De eerste beslissing bestreden beslissing betreft een bevel om het grondgebied te verlaten, genomen 

ten aanzien van een burger van de Unie aangezien verzoeker de Nederlandse nationaliteit heeft. 

Verzoeker stelt echter vast dat de eerste bestreden beslissing, in strijd met voormeld artikel 44tervan de 

vreemdelingenwet in samenhang gelezen met de formele motiveringsplicht, geen enkele termijn 

vermeldt waarbinnen hij het grondgebied moet verlaten, noch correcte motieven weergeeft waarom 

geen termijn zou worden toegestaan. De tekst van artikel 44fer bepaalt nochtans duidelijk “behalve in 

naar behoren aangetoonde dringende gevallen  

In de eerste bestreden beslissing vermeldt de verwerende partij aangaande artikel 44ter van de Wet van 

15 december 1980 (hierna: vreemdelingenwet) als volgt:  

“Artikel 44ter van de Wet van 15 december 1980: gezien voorgaande en gelet op het gegeven dat 

betrokkene het voorwerp uitmaakt van een tussenstaatse overbrenging, wordt aan betrokkene geen 

termijn toegekend om het grondgebied van het Rijk te verlaten.”  

Onder “gezien voorgaande" lijkt de verwerende partij te verwijzen naar de volgende stelling:  

“Uit het administratief dossier van betrokken blijkt dat hij minstens sinds 30.06.2020 in het Rijk verblijf en 

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

van burger van de Europese Unie"  

Vooreerst is het geheel incorrect dat verzoeker het voorwerp uitmaakt van een tussenstaatse 

overbrenging. Verzoeker heeft zich spontaan en op eigen initiatief in België, bij de diensten van het 

Openbaar Ministerie aangeboden teneinde de straf waartoe hij werd veroordeeld bij arrest van het Hof 

van Beroep dd. 11/09/2019 uit te voeren. Verzoeker brengt twee stukken bij waaruit duidelijk zowel blijkt 

dat hij zich uit eigen wil heeft aangeboden bij de diensten van het Openbaar Ministerie, als dat hij sinds 
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de ontvangst van het gevangenisbriefje zich onmiddellijk in de gevangenis heeft aangeboden om de 

gevangenisstraf uit te voeren.  

Het e-mail bericht van mevrouw Cindy De Paepe (stuk 4), hoofd van de dienst Strafuitvoering van het 

Openbaar Ministerie te Antwerpen, bevestigt vooreerst dat verzoeker zich vrijwillig aanbood in de 

gevangenis te Hasselt, nadat hem het gevangenisbriefje werd betekend. Er is bijgevolg geenszins 

sprake van een overname van de straf door de Nederlandse autoriteiten. Het gaat in casu om een straf 

uitgesproken door een Belgische justitiële overheid t.a.v. een onderdaan van een andere lidstaat, die 

echter volgens de Belgische strafuitvoeringswetgeving in het Belgische Rijk wordt tenuitvoergelegd.  

Uit de detentiefiche en het attest van gevangenschap (stuk 5 en stuk 6) blijkt duidelijk dat de uitvoering 

van de straf effectief een aanvang heeft genomen op 30/06/2020 in de Gevangenis te Hasselt. 

Verzoeker kan bovendien uit de eerste bestreden beslissing niet afleiden waarom het gegeven dat hij 

het voorwerp zou uitmaken van een tussenstaatse overbrenging, zou moeten betekenen dat hem geen 

termijn om het grondgebied te verlaten zou worden toegekend ( cf. stuk 7 - RW nr. 212 327 dd. 14 

november 2018, 5).  

Verzoeker wenst in dit verband te verwijzen naar artikel 4 van de Wet van de overbrenging tussen 

Staten van veroordeelde personen, de overname en de overdracht van het toezicht op voorwaardelijk 

veroordeelde of voorwaardelijk in vrijheid gestelde personen, en de overname en de overdracht van de 

tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen dat als volgt bepaalt:  

“Indien de Belgische Staat, met toepassing van een overeenkomst of van een internationaal verdrag, 

een verzoek tot overbrenging van een in België gevonniste en opgesloten persoon naar de vreemde 

Staat waarvan die persoon onderdaan is, ontvangt of doet, wordt voornoemde persoon gehoord door de 

procureur des Konings van de plaats van opsluiting, die hem inlicht over dit verzoek en over de 

gevolgen die zouden voortvloeien uit de overbrenging. Hij wordt bijgestaan dooreen raadsman, hetzij 

wanneer hij erom verzoekt, hetzij wanneer de procureur des Konings zulks nodig acht gelet op de 

mentale toestand of de leeftijd van de gedetineerde."  

De Belgische Staat heeft echter niet een verzoek tot overbrenging van verzoeker gedaan, aangezien 

verzoeker op eigen initiatief een afspraak heeft gemaakt om hem het gevangenisbriefje te laten 

betekenen.  

Ook het artikel 5bis van dezelfde Wet is in casu niet van toepassing, aangezien de laatste voorwaarde 

7voor zover]3° de opgesloten personen met de overbrenging instemmen” niet vervuld werd.   

Opdat verzoeker bovendien in aanmerking zou komen voor een tussenstaatse overbrenging zonder zijn 

instemming, is het onder meer noodzakelijk dat hij het voorwerp uitmaakt van een uitzettings- of 

terugleidingsmaatregel en/of een maatregel krachtens dewelke hij niet langer zal worden toegelaten tot 

het grondgebied van de Belgische staat om er te verblijven.  

Op grond van de stukken 4, 5 en 6 komt vast te staan dat verzoeker niet het voorwerp heeft uitgemaakt 

van een andere uitzettings- of terugleidingsmaatregel dan de thans eerste bestreden beslissing. 

Verzoeker maakt daarnaast het voorwerp uit van een inreisverbod van 10 jaar, een maatregel die kan 

beschouwd worden als een maatregel “krachtens welke deze persoon, als hij eenmaal in vrijheid gesteld 

is, niet meer tot het grondgebied van de Belgische Staat zal worden toegelaten om er te verblijven”. Dit 

inreisverbod moet op grond van artikel 44nonies vreemdelingenwet echter steeds gekoppeld worden 

aan een beslissing tot verwijdering, zoals de eerste bestreden beslissing, en kan niet uitsluitend op 

zichzelf bestaan.  

De eerste bestreden beslissing is bijgevolg noodzakelijk om verzoeker zonder diens instemming naar 

Nederland te kunnen overbrengen.  

Aangezien artikel 44ter van de vreemdelingenwet ondubbelzinnig vereist dat wanneer men een bevel 

om het grondgebied te verlaten aan een burger van de Unie afgeeft, de termijn wordt vermeld 

waarbinnen verzoeker het grondgebied van het Rijk moet verlaten, valt niet in te zien waarom het 

gegeven dat verzoeker al dan niet het voorwerp uitmaakt van een tussenstaatse overbrenging naar 

Nederland, zonder diens instemming, zou maken dat hem geen termijn om het grondgebied wordt 

toegekend.  

Bovendien stelt de verwerende partij dat verzoeker geen aanvraag voor een verblijf van meer dan 3 

maanden in de hoedanigheid van burger van de Europese Unie heeft ingediend. Het zou echter strijdig 

zijn met de openbare orde mocht verzoeker zich niet zonder verwijl bij de gevangenis aanbieden, nadat 

hem het gevangenisbriefje werd betekend. Van verzoeker kan niet verwacht worden een 

verblijfsaanvraag in te dienen bij de administratieve overheid, wanneer hij een dwingend bevel dient uit 

te voeren dat hem door de uitvoerende macht werd betekend. Verzoeker zou zich immers onttrekken 

aan de uitvoering van zijn straf wanneer hij niet zonder verwijl zich zou aanbieden bij de gevangenis, 

nadat hem het gevangenisbriefje werd betekend.  

De verwerende partij heeft geen enkele termijn toegestaan waarbinnen verzoeker het grondgebied dient 

te verlaten en heeft bovendien geen motieven waarom waarom geen termijn zou worden toegestaan.  



  

 

 

X - Pagina 5 

Uit al het bovenstaande blijkt dat het middel ernstig is en de eerste bestreden beslissing vanwege de 

miskenning van artikel 44ter vreemdelingenwet niet overeind kan blijven.” 

 

2.1.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve 

overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de 

beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 

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

beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. Hetzelfde geldt voor artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet. 

 

De eerste bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerende motief aan op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motivering van deze beslissing wordt immers verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregel, namelijk de artikelen 7, eerste lid, 3°, 43, §1, 2° en 44ter van de 

Vreemdelingenwet en naar het feit dat de verzoekende partij geacht wordt de openbare orde te kunnen 

schaden, dat het gedrag van de verzoekende partij een actuele, werkelijke en voldoende ernstige 

bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving uitmaakt, waarna wordt toegelicht op 

grond van welke overwegingen tot deze vaststelling werd gekomen. Daarnaast wordt gemotiveerd dat 

de verzoekende partij sinds minstens 30 juni 2020 in het Rijk verblijft en dat zij geen aanvraag heeft 

ingediend voor een verblijf van meer dan drie maanden in de hoedanigheid van burger van de Unie. 

Betreffende de toepassing van artikel 44ter van de Vreemdelingenwet wordt gesteld dat gelet op het 

voorgaande en gelet op het gegeven dat de verzoekende partij het voorwerp uitmaakt van een 

tussenstaatse overbrenging, de verzoekende partij geen termijn wordt toegekend om het grondgebied te 

verlaten. Tot slot wordt in de eerste bestreden beslissing overwogen dat de verzoekende partij op 2 juli 

2020 een vragenlijst heeft ingevuld en verklaarde dat zij sinds 30 juni 2020 in België verblijft, dat zij 

geen melding maakte van familieleden of minderjarige kinderen in België, dat uit het administratief 

dossier blijkt dat de verzoekende partij bezoek ontvangt in de gevangenis van familieleden, dat uit het 

administratief dossier niet blijkt dat deze familieleden een verblijfsrecht hebben in België, dat vooraleer 

het recht op een gezinsleven kan gehandhaafd worden de verzoekende partij eerst gebruik dient te 

maken van de voor haar openstaande wettelijke verblijfsmogelijkheden, dat een schending van artikel 8 

van het EVRM in dit geval niet aannemelijk is en de verzoekende partij geen vrees heeft geuit in het 

kader van artikel 3 van het EVRM.  

 

In de tweede bestreden beslissing wordt verwezen naar artikel 44nonies van de Vreemdelingenwet en 

wordt gesteld dat een inreisverbod van tien jaar wordt opgelegd, dat de eerste bestreden beslissing 

gepaard gaat met dit inreisverbod en dat het persoonlijk gedrag van de verzoekende partij een actuele 

en werkelijke, en voldoende ernstige bedreiging aantoont voor de openbare orde of de nationale 

veiligheid, waarna wordt toegelicht op grond van welke overwegingen tot deze vaststelling werd 

gekomen. Daarnaast wordt in de tweede bestreden beslissing overwogen dat de verzoekende partij op 

2 juli 2020 een vragenlijst heeft ingevuld en verklaarde dat zij sinds 30 juni 2020 in België verblijft, dat zij 

geen melding maakte van familieleden of minderjarige kinderen in België, dat uit het administratief 

dossier blijkt dat de verzoekende partij bezoek ontvangt in de gevangenis van familieleden, dat uit het 

administratief dossier niet blijkt dat deze familieleden een verblijfsrecht hebben in België, dat vooraleer 

het recht op een gezinsleven kan gehandhaafd worden de verzoekende partij eerst gebruik dient te 

maken van de voor haar openstaande wettelijke verblijfsmogelijkheden, dat een schending van artikel 8 

van het EVRM in dit geval niet aannemelijk is en de verzoekende partij geen vrees heeft geuit in het 

kader van artikel 3 van het EVRM. Concluderend wordt gesteld dat de verzoekende partij niet heeft 

getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en om de openbare orde zeer ernstig te verstoren, 

dat gelet op al deze elementen, het belang van de immigratiecontrole, het handhaven van de openbare 

orde, de familiale en medische situatie van de verzoekende partij en het feit dat de verzoekende partij 

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

vormt, een inreisverbod voor tien jaar proportioneel is. 

 

Waar de verzoekende partij meent dat de eerste bestreden beslissing, in strijd met artikel 44ter van de 

Vreemdelingenwet in samenhang met de formele motiveringsplicht, geen enkele termijn vermeldt 

waarbinnen zij het grondgebied dient te verlaten noch correcte motieven weergeeft waarom geen 

termijn zou worden toegestaan, kan zij geenszins worden gevolgd. Immers wordt in de eerste bestreden 

beslissing uitdrukkelijk gewezen op artikel 44ter van de Vreemdelingenwet en op het feit dat haar geen 

termijn wordt toegekend om het grondgebied te verlaten en uitdrukkelijk gemotiveerd waarom in casu 

geen termijn wordt toegestaan, waarbij aldus wordt gewezen op (i) het ‘voorgaande’ in de eerste 
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bestreden beslissing – en aldus op het feit dat de verzoekende partij geacht wordt de openbare orde te 

kunnen schaden, dat het gedrag van de verzoekende partij een actuele, werkelijke en voldoende 

ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving uitmaakt en op het feit dat de 

verzoekende partij sinds minstens 30 juni 2020 in het Rijk verblijft en dat zij geen aanvraag heeft 

ingediend voor een verblijf van meer dan drie maanden in de hoedanigheid van burger van de Unie – 

alsook op (ii) het gegeven dat de verzoekende partij het voorwerp uitmaakt van een tussenstaatse 

overbrenging. Waar de verzoekende partij betoogt dat dit geen correcte motieven betreffen, wordt 

gewezen naar wat hieromtrent verder wordt uiteengezet.  

 

De verzoekende partij toont voorts niet aan op welk punt de voormelde motiveringen in de bestreden 

beslissingen haar niet in staat stellen te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de 

bestreden beslissingen zijn genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de 

formele motiveringsplicht. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals deze voortvloeit uit de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 en uit artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet, blijkt niet.  

 

2.1.3. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling in 

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

wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475).  

 

Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die 

de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is 

kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. 

 

Het redelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel als concrete toepassing van het 

redelijkheidsbeginsel leggen aan de bestuurlijke overheid de verplichting op om bij de uitoefening van 

haar wettelijke bevoegdheid redelijk te werk te gaan. Een schending van voornoemde beginselen kan 

slechts worden vastgesteld wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot een bepaalde beslissing is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel en het 

evenredigheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men dus voor een beslissing staan 

waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Deze 

beginselen staan de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel 

onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde 

verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 

82.301). 

 

2.1.4. De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel 

en van het redelijkheids- en evenredigheidsbeginsel wordt onderzocht in het licht van artikel 44ter van 

de Vreemdelingenwet, waarvan de verzoekende partij eveneens de schending aanvoert. 

 

Artikel 44ter, §2 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Het bevel om het grondgebied te verlaten, afgegeven aan een burger van de Unie of zijn familielid, 

vermeldt de termijn binnen welke hij het grondgebied van het Rijk moet verlaten. Behalve in naar 

behoren aangetoonde dringende gevallen, mag deze termijn niet korter zijn dan een maand te rekenen 

vanaf de kennisgeving van de beslissing. 

De in het eerste lid bedoelde termijn kan door de minister of zijn gemachtigde worden verlengd 

wanneer: 

1° de vrijwillige terugkeer niet kan worden gerealiseerd binnen deze termijn, of 

2° de omstandigheden die specifiek zijn voor de situatie van de betrokkene dit rechtvaardigen. 
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De aanvraag voor een verlenging van de termijn om het grondgebied van het Rijk te verlaten moet door 

de burger van de Unie of zijn familielid worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde.” 

 

2.1.5. De verzoekende partij betoogt dat de eerste bestreden beslissing, in strijd met artikel 44ter van de 

Vreemdelingenwet in samenhang met de formele motiveringsplicht, geen enkele termijn vermeldt 

waarbinnen zij het grondgebied dient te verlaten noch correcte motieven weergeeft waarom geen 

termijn zou worden toegestaan, dat voormeld artikel 44ter nochtans duidelijk bepaalt “behalve in naar 

behoren aangetoonde dringende gevallen”. De verzoekende partij meent dat onder “gezien voorgaande” 

de verwerende partij lijkt te verwijzen naar de stelling dat uit het administratief dossier blijkt dat zij 

minstens sinds 30 juni 2020 in het Rijk verblijft en dat zij geen aanvraag heeft ingediend voor een verblijf 

van meer dan drie maanden in de hoedanigheid van burger van de Unie.  

 

2.1.6. Met voormelde kritiek lijkt de verzoekende partij voorbij te gaan aan de uitdrukkelijke motieven in 

de bestreden beslissing betreffende artikel 44ter van de Vreemdelingenwet. Immers wordt naast het 

motief dat het bevel om het grondgebied te verlaten wordt gegeven “met het oog op een tussenstaatse 

overbrenging zonder instemming waardoor er geen termijn om het grondgebied te verlaten kan worden 

toegestaan” eveneens gemotiveerd wat volgt: 

“(…) artikel 44ter, van de wet van 15 december 1980: wordt door de Minister voor Volksgezondheid en 

Sociale Zaken, Asiel en Migratie of zijn gemachtigde, geacht de openbare orde te kunnen schaden, het 

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

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

wetgeving inzake drugs, bendevorming-aanstoker of hoofd, diefstal, feiten waarvoor hij op 11.09.2019 

werd veroordeeld door het Hof van Beroep te Antwerpen tot een gevangenisstraf van 5 jaar. Uit het 

vonnis blijkt dat betrokkene betrokken was in vereniging bij de uitbating van twee actieve en 

professioneel ingerichte cannabisplantages in het Antwerpse. Onderzoek heeft aangetoond dat 

betrokkene optrad als leidinggevend persoon. Verdovende middelen houden onmiskenbaar reële 

gevaren in voor de volksgezondheid en leiden tot maatschappelijke overlast. Betrokkene werd gedreven 

door een hang naar gemakkelijk geldgewin, daarbij volledig de gevaren van zijn handelen voor de 

gezondheid en de levenskwaliteit van -vaak jonge- druggebruikers negerende. Ingevolge de ernst van 

de door betrokkene gepleegde feiten (inbreuken op de wetgeving inzake drugs, bendevorming-

aanstoker of hoofd, diefstal) concludeert de Administratie dat betrokkene momenteel een gevaar kan 

betekenen voor de rust van de burgers evenals voor de handhaving van de openbare orde. Met andere 

woorden, het gedrag van betrokkene betekent een reële, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor 

een fundamenteel belang van de maatschappij'.  

Uit het administratief dossier van betrokkene blijkt dat hij minstens sinds 30.06.2020 in het Rijk verblijft 

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

van burger van de Europese Unie. Artikel 44ter, van de wet van 15 december 1980: gezien voorgaande 

en gelet op het gegeven dat betrokkene het voorwerp uitmaakt van een tussenstaatse overbrenging, 

wordt aan betrokkene geen termijn toegekend om het grondgebied van het Rijk te verlaten.” 

 

In de eerste bestreden beslissing wordt, het weze herhaald, uitdrukkelijk gewezen op artikel 44ter van 

de Vreemdelingenwet en op het feit dat aan de verzoekende partij geen termijn wordt toegekend om het 

grondgebied te verlaten en uitdrukkelijk gemotiveerd waarom in casu geen termijn wordt toegestaan, 

waarbij aldus wordt gewezen op (i) het ‘voorgaande’ in de eerste bestreden beslissing – en aldus op het 

feit dat de verzoekende partij geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden, dat het gedrag van de 

verzoekende partij een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel 

belang van de samenleving uitmaakt en op het feit dat de verzoekende partij sinds minstens 30 juni 

2020 in het Rijk verblijft en dat zij geen aanvraag heeft ingediend voor een verblijf van meer dan drie 

maanden in de hoedanigheid van burger van de Unie – alsook op (ii) het gegeven dat de verzoekende 

partij het voorwerp uitmaakt van een tussenstaatse overbrenging. 

 

De verzoekende partij kan niet gevolgd worden waar zij lijkt te menen dat onder “gezien voorgaande” 

enkel kan begrepen worden de stelling dat uit het administratief dossier blijkt dat zij minstens sinds 30 

juni 2020 in het Rijk verblijft en dat zij geen aanvraag heeft ingediend voor een verblijf van meer dan drie 

maanden in de hoedanigheid van burger van de Unie. Immers blijkt uit de voormelde motieven dat reeds 

voor het wijzen op het feit dat de verzoekende partij geacht worden de openbare orde te schaden en dat 

het gedrag van de verzoekende partij een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een 

fundamenteel belang van de samenleving uitmaakt, ook melding wordt gemaakt van artikel 44ter van de 

Vreemdelingenwet, zodat ook deze motieven betrekking hebben op het niet toekennen van een termijn 

om het grondgebied te verlaten. 
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De eerste bestreden beslissing heeft aldus wel degelijk een motivering in feite en in rechte waarom haar 

geen termijn om het grondgebied te verlaten wordt toegekend. Het gegeven dat het woord ‘dringend’ 

niet voorkomt in de motivering van de bestreden beslissing, doet niets af aan het gegeven dat in de 

bestreden beslissing wel degelijk de redenen worden uiteengezet waarom aan de verzoekende partij 

geen termijn om het grondgebied te verlaten wordt toegekend. 

 

Uit voormelde motieven blijkt voorts wel degelijk waarom de verwerende partij van mening is dat er 

sprake is van een dringend geval of noodzakelijkheid. De verzoekende partij toont, zoals verder zal 

blijken, niet aan dat de verwerende partij foutief of op kennelijk onredelijke wijze besloten heeft dat, gelet 

op (i) het feit dat het gedrag van de verzoekende partij een actuele, werkelijke en voldoende ernstige 

bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving uitmaakt, waarbij gewezen wordt op het 

zich schuldig maken aan inbreuken op de drugswetgeving, bendevorming-aanstoker of hoofd en 

diefstal, feiten waarvoor zij op 11 september 2019 werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar 

en waarbij uit het vonnis blijkt dat de verzoekende partij betrokken was in vereniging bij de uitbating van 

twee actieve en professioneel ingerichte cannabisplantages, dat onderzoek heeft aangetoond dat zij 

optrad als leidinggevend persoon en wordt gesteld dat verdovende middelen een onmiskenbaar gevaar 

inhouden voor de volksgezondheid en leiden tot maatschappelijke overlast, dat de verzoekende partij 

werd gedreven door een hang naar gemakkelijk geldgewin, daarbij volledig de gevaren van haar 

handelen voor de gezondheid en de levenskwaliteit van de vaak jonge drugsgebruikers negerende, (ii) 

het feit dat zij sinds 30 juni 2020 in het Rijk verblijft en geen aanvraag heeft ingediend voor een verblijf 

van meer dan drie maanden als burger van de Unie en (iii) het feit dat de verzoekende partij het 

voorwerp uitmaakt van een tussenstaatse overbrenging, aan haar conform artikel 44ter van de 

Vreemdelingenwet geen termijn wordt toegekend om het grondgebied te verlaten. De verzoekende partij 

maakt niet aannemelijk dat de verwerende partij niet naar behoren heeft aangetoond dat er in casu 

sprake is van een dringend geval. 

 

2.1.7. De verzoekende partij stelt verder dat het geheel incorrect is dat zij het voorwerp uitmaakt van 

een tussenstaatse overbrenging, dat zij zich spontaan en op eigen initiatief heeft aangeboden in België, 

bij de diensten van het Openbaar Ministerie teneinde haar straf uit te voeren, dat zij sinds de ontvangst 

van het gevangenisbriefje zich onmiddellijk en vrijwillig aangemeld heeft in de gevangenis, dat dit blijkt 

uit de door haar bij het verzoekschrift gevoegde stukken, dat er bijgevolg geen sprake is van een 

overname van de straf door de Nederlandse autoriteiten, dat het gaat om een straf uitgesproken door 

een Belgische justitiële overheid ten aanzien van een onderdaan van een andere lidstaat, die echter 

volgens de Belgische strafuitvoeringswetgeving in het Belgische Rijk ten uitvoer wordt gelegd, dat uit de 

detentiefiche en het attest van gevangenschap blijkt dat de uitvoering van de straf effectief een aanvang 

heeft genomen op 30 juni 2020 in de gevangenis te Hasselt. Vervolgens wijst de verzoekende partij op 

artikel 4 van de wet van 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen staten van veroordeelde personen, 

de overname en de overdracht van het toezicht op voorwaardelijke veroordeelde of voorwaardelijk in 

vrijheid gestelde personen, en de overname en de overdracht van de tenuitvoerlegging van 

vrijheidsbenemende straffen en maatregelen (hierna: Wet overbrenging) en stelt dat de Belgische staat 

geen verzoek tot overbrenging heeft gedaan aangezien zij op eigen initiatief een afspraak heeft gemaakt 

om haar het gevangenisbriefje te betekenen.  

 

Met haar betoog toont de verzoekende partij geenszins aan dat het loutere feit dat zij zich op eigen 

initiatief heeft aangeboden in België om haar straf uit te voeren en zij zich onmiddellijk en vrijwillig 

aangemeld heeft in de gevangenis in België na de ontvangst van het gevangenisbriefje, dat zij op eigen 

initiatief een afspraak heeft gemaakt om het gevangenisbriefje te betekenen en de uitvoering van de 

straf effectief een aanvang heeft genomen op 30 juni 2020 in de gevangenis van Hasselt, er toe zou 

leiden dat zij heden niet in aanmerking komt voor een overname van de straf door de Nederlandse 

autoriteiten. Evenmin toont zij dit aan met haar betoog dat gezien het gaat om een straf uitgesproken 

door een Belgische justitiële overheid ten aanzien van een onderdaan van een andere lidstaat, deze 

straf volgens de Belgische strafuitvoeringswetgeving (volledig) in het Belgische Rijk ten uitvoer moet 

worden gelegd. De Raad wijst erop dat een tussenstaatse overbrenging gaat over de overbrenging 

tussen lidstaten van veroordeelde personen en de overname en overdracht van de tenuitvoerlegging 

van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen. Met haar betoog toont de verzoekende partij niet aan 

dat eenmaal de strafuitvoering reeds een aanvang heeft genomen, van een overname en overdracht 

niet langer sprake kan zijn.  

 

Waar de verzoekende partij betoogt dat ook artikel 5bis van de Wet overbrenging niet van toepassing is 

aangezien de laatste voorwaarde niet vervuld is, dat opdat zij in aanmerking zou komen voor een 

tussenstaatse overbrenging zonder haar instemming, het onder meer noodzakelijk is dat zij het 
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voorwerp uitmaakt van een uitzettings- of terugleidingsmaatregel en/of een maatregel krachtens 

dewelke zij niet langer zal worden toegelaten tot het grondgebied van België om er te verblijven, dat zij 

niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een andere uitzettings- of terugleidingsmaatregel dan de thans 

eerste bestreden beslissing, gaat zij eraan voorbij dat zij door het nemen van de in casu bestreden 

beslissingen het voorwerp uitmaakt van een verwijderingsmaatregel (bevel om het grondgebied te 

verlaten) en een maatregel krachtens dewelke zij niet langer zal worden toegelaten tot het grondgebied 

van België om er te verblijven (inreisverbod) en dat in de eerste bestreden beslissing niet kan gelezen 

worden dat reeds een beslissing tot overbrenging werd genomen door de regering, doch wel dat de 

verzoekende partij een bevel om het grondgebied te verlaten wordt gegeven met het oog op een 

tussenstaatse overbrenging zonder instemming waardoor er geen termijn om het grondgebied te 

verlaten kan worden toegestaan, dat mede gelet op het gegeven dat de verzoekende partij voorwerp 

uitmaakt van een (procedure tot) tussenstaatse overbrenging, geen termijn wordt toegekend om het 

grondgebied van het Rijk te verlaten. Gelet op voormelde motieven wordt aldus in de eerste bestreden 

beslissing reeds erkend dat deze beslissing noodzakelijk is om de verzoekende partij zonder haar 

toestemming naar Nederland te kunnen overbrengen. De verzoekende partij maakt met haar betoog niet 

aannemelijk dat in het kader van het al dan niet toekennen van een termijn om het grondgebied te 

verlaten op foutieve of kennelijk onredelijke wijze wordt gewezen op het feit dat de verzoekende partij in 

aanmerking komt voor een tussenstaatse overbrenging. Het betoog dat het inreisverbod gegrond op 

artikel 44nonies van de Vreemdelingenwet niet op zichzelf kan bestaan, doch steeds gekoppeld moet 

worden aan een beslissing tot verwijdering, is dan ook niet dienstig.  

 

2.1.8. Daarnaast betoogt de verzoekende partij dat zij uit de eerste bestreden beslissing niet kan 

afleiden waarom het gegeven dat zij het voorwerp zou uitmaken van een tussenstaatse overbrenging, 

zou moeten betekenen dat haar geen termijn om het grondgebied te verlaten zou worden toegekend. Zij 

stelt ook dat aangezien artikel 44ter van de Vreemdelingenwet ondubbelzinnig vereist dat wanneer men 

een bevel om het grondgebied te verlaten aan een burger van de Unie afgeeft, de termijn wordt vermeld 

waarin zij het grondgebied moet verlaten, niet valt in te zien waarom het gegeven dat zij al dan niet het 

voorwerp uitmaakt van een tussenstaatse overbrenging naar Nederland zonder haar instemming zou 

maken dat haar geen termijn om het grondgebied te verlaten wordt toegekend.  

 

Het komt de Raad niet foutief, onzorgvuldig of kennelijk onredelijk voor om bij het al dan niet toekennen 

van een termijn om het grondgebied te verlaten, te wijzen op het feit dat het bevel om het grondgebied 

te verlaten wordt genomen met het oog op een tussenstaatse overbrenging waardoor aldus aan de 

verzoekende partij geen termijn kan worden toegekend om het grondgebied te verlaten. Immers wordt 

er in het kader van het verlaten van het grondgebied door de overheid een specifieke procedure, met 

name een tussenstaatse overbrenging, beoogd, zodat hieruit wel degelijk duidelijk blijkt waarom de 

verzoekende partij geen termijn wordt toegekend om het grondgebied te verlaten. De verzoekende partij 

toont met haar betoog niet aan waarom uit de verwijzing naar het gegeven dat zij het voorwerp zou 

uitmaken van een tussenstaatse overbrenging, niet zou afgeleid kunnen worden waarom haar geen 

termijn om het grondgebied te verlaten zou worden toegekend. Bovendien herhaalt de Raad dat het niet 

toekennen van een termijn om het grondgebied te verlaten niet enkel gebaseerd wordt op de 

tussenstaatse overbrenging, doch ook op het gedrag van de verzoekende partij dat een actuele, 

werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving 

uitmaakt en het feit dat zij geen aanvraag heeft ingediend voor een verblijf van meer dan drie maanden 

in haar hoedanigheid van burger van de Unie.  

 

Waar de verzoekende partij verwijst naar rechtspraak van de Raad, wordt opgemerkt dat in de 

continentale rechtstraditie vonnissen en arresten geen precedentenwaarde hebben.  

 

2.1.9. Betreffende het motief dat zij geen aanvraag voor een verblijf van meer dan drie maanden heeft 

ingediend in hoedanigheid van burger van de Unie, betoogt de verzoekende partij dat dit strijdig zou zijn 

met de openbare orde mocht zij zich niet zonder verwijl bij de gevangenis aanbieden, nadat haar het 

gevangenisbriefje werd betekend, dat van haar niet kan verwacht worden dat zij een verblijfsaanvraag 

indient bij de administratieve overheid, wanneer zij een dwingend bevel dient uit te voeren dat haar door 

de uitvoerende macht werd betekend, dat zij zich immers zou onttrekken aan de uitvoering van haar 

straf wanneer zij niet zonder verwijl zich zou aanbieden bij de gevangenis nadat haar het 

gevangenisbriefje werd betekend. 

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt geenszins dat het de verzoekende partij ten kwade 

wordt geduid geen aanvraag te hebben ingediend. In de bestreden beslissing wordt enkel de feitelijke 

vaststelling gemaakt dat de verzoekende partij minstens sinds 30 juni 2020 in het Rijk verblijft en dat zij 
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geen aanvraag heeft ingediend voor een verblijf van meer dan drie maanden in de hoedanigheid van 

een burger van de Unie. De verzoekende partij toont geenszins aan dat deze vaststelling foutief is. Het 

komt niet kennelijk onredelijk voor het feit dat er voor de verzoekende partij geen (hangende) aanvraag 

is om een verblijf van meer dan drie maanden als burger van de Unie, mee te nemen in de beoordeling 

al dan niet een termijn om het grondgebied te verlaten toe te staan.  

 

2.1.10. Gelet op voormelde vaststellingen kan de verzoekende partij worden gevolgd dat de verwerende 

partij haar geen enkele termijn heeft toegestaan waarbinnen zij het grondgebied dient te verlaten, doch 

toont zij geenszins aan dat er geen of geen correcte motieven zijn waarom geen termijn wordt 

toegestaan.  

 

2.1.11. Met haar betoog in het eerste middel maakt de verzoekende partij aldus geenszins een 

schending van de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel 

en/of het evenredigheidsbeginsel in samenhang met artikel 44ter van de Vreemdelingenwet 

aannemelijk. 

 

2.1.12. Het eerste middel is ongegrond.  

 

2.2. In een tweede middel beroept de verzoekende partij zich op de schending van artikel 44nonies van 

de Vreemdelingenwet. 

 

2.2.1. De verzoekende partij zet haar tweede middel uiteen als volgt: 

 

“Aan de eerste bestreden beslissing werd een inreisverbod van 10 jaar-de tweede bestreden beslissing- 

gekoppeld.  

Het bestreden inreisverbod is genomen op grond van artikel 44nonies van de vreemdelingenwet, dat 

luidt als volgt: (…) 

Uit de bewoordingen van het eerste lid van het voormeld artikel 44nonies van de vreemdelingenwet 

blijkt reeds dat een inreisverbod slechts kan worden opgelegd wanneer dit gekoppeld is aan de in de 

artikelen 43, §1 eerste lid, 2° een 44bis van de vreemdelingenwet bedoelde beslissingen. Het in casu 

bestreden inreisverbod van 13 oktober 2020 is - zo blijkt ook uitdrukkelijk uit deze beslissing - gekoppeld 

aan het eveneens bestreden bevel om het grondgebied te verlaten van 13 oktober 2020, waarin 

uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het onder meer op grond van artikel 43, §1, eerste lid, 2° van de 

vreemdelingenwet werd genomen.  

Naast uit de duidelijke tekst van artikel 44nonies, eerste lid van de vreemdelingenwet blijkt ook uit de 

hoger vermelde parlementaire voorbereidingen van de wet van 24 februari 2017 dat het inreisverbod 

moet gekoppeld worden aan een bevel om het grondgebied te verlaten (cf. Memorie van toelichting, 

Pari. St. 2016-2017, nr.54-2215/001 40 en zie ook stuk 7 - RW nr. 212 327 dd. 14 november 2018, 7). In 

de memorie van toelichting wordt tevens aangegeven dat het doel van de nieuwe bepalingen is “de 

burgers van de Unie en hun familieleden een verwijderingsregeling te garanderen die niet minder 

gunstig is dan de regeling die de onderdanen van derde landen genieten" {Pari. St. 2016-2017, nr. 54- 

2215/001, 38). De regeling van het inreisverbod voor derdelanders voorziet dat een inreisverbod 

gepaard gaat met een beslissing tot verwijdering (artikel 74/11, §1, tweede lid van de 

vreemdelingenwet) en ook de Raad van State oordeelde in het kader van deze regeling reeds dat er 

geen inreisverbod mogelijk is zonder beslissing tot verwijdering (RvS 26 juni 2014, nr. 227.898 en RvS 

18 december 2012, nr. 225.871 ). Aangezien de regeling voor burgers van de Unie niet minder gunstig 

mag zijn dan die voor derdelanders, kan bijgevolg niet worden voorgehouden dat een inreisverbod voor 

burgers van de Unie wel mogelijk zou zijn zonder beslissing tot verwijdering.  

Zoals reeds eerder geoordeeld door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient een op artikel 

44nonies van de vreemdelingenwet gestoeld inreisverbod, steeds gekoppeld te zijn aan een op de 

artikelen 43, §1, eerste lid, 2° of 44bis van de vreemdelingenwet gestoeld bevel om het grondgebied te 

verlaten. Aangezien de eerste bestreden beslissing niet overeind kan blijven, komt ook de tweede 

bestreden beslissing van dezelfde datum te vervallen.  

Dat het middel bijgevolg ernstig is.“ 

 

2.2.2. Gezien uit het eerste en derde middel niet blijkt dat de eerste bestreden beslissing niet overeind 

kan blijven, kan de verzoekende partij niet dienstig betogen dat ook de tweede bestreden beslissing 

houdende het inreisverbod komt te vervallen omwille van het feit dat de eerste bestreden beslissing niet 

overeind kan blijven. 

 

Een schending van artikel 44nonies van de Vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt. 
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2.2.3. Het tweede middel is in de mate het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

2.3. In een derde middel voert de verzoekende partij de schending aan van de formele motiveringsplicht 

zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de Vreemdelingenwet 

en van de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheids- en 

evenredigheidsbeginsel iuncto de artikelen 43 en 44nonies van de Vreemdelingenwet en de artikelen 27 

en 28 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 (hierna: Burgerschapsrichtlijn). 

 

2.3.1. De verzoekende partij licht haar derde middel toe als volgt: 

 

“Bij het opleggen van bevel om het grondgebied te verlaten (eerste bestreden beslissing) en het 

inreisverbod en bij het bepalen van de duur hiervan (tweede bestreden beslissing) heeft de 

administratieve overheid de verplichtingen in de hierboven vermelde regels geschonden.  

Art. 43 vreemdelingenwet bepaalt: (…) 

Art. 28 Burgerschapsrichtlijn bepaalt: (…) 

Art. 44nonies Vw. stipuleert: (…) 

Art. 27 van de Burgerschapsrichtlijn stipuleert onder punt 1 en 2: (…) 

In de eerste plaats dient de vraag te worden gesteld of hier sprake is van een ernstige bedreiging voor 

de openbare orde of de nationale veiligheid en er dus een inreisverbod van langer dan 5 jaar kan 

worden opgelegd. Deze bedreiging moet actueel, werkelijk en voldoende ernstig zijn.  

In de tweede plaats, ongeacht of deze beperking tot 5 jaar nu wel of niet geldt, dient de administratieve 

overheid rekening te houden met het evenredigheidsbeginsel.  

Bij dit alles moet de administratieve overheid rekening houden met alle gekende elementen en deze op 

correcte wijze beoordelen. De overheid dient de motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

redelijkheidsbeginsel in acht te nemen.  

De ernstige bedreiging voor de openbare orde of de nationale veiligheid  

In zijn rechtspraak licht het HvJ toe dat het begrip "openbare orde” hoe dan ook, naast 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.  

De algemene vaststelling dat strafbare feiten werden gepleegd die de openbare orde of nationale 

veiligheid in het gedrang kunnen brengen, volstaat op zich niet om beperkende verblijfsmaatregelen te 

nemen. Maatregelen die worden genomen ter bescherming van de openbare orde, zoals een 

beëindiging van verblijf of een inreisverbod, mogen uitsluitend gebaseerd zijn op het persoonlijk gedrag 

van de betrokken vreemdeling waaruit een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor 

een fundamenteel belang van de samenleving blijkt. Dit impliceert een individueel onderzoek van het 

voorliggende geval.  

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde hierover reeds als volgt:  

“Bij het beoordelen van een bedreiging voor de openbare orde moet rekening worden gehouden met de 

aard en ernst van de strafbare feiten, het aantal strafbare feiten en de veroorzaakte schade. Naast 

voldoende ernstig en werkelijk, dient deze bedreiging ook actueel te zijn. De vaststelling van een actuele 

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

in de toekomst voort te zetten, vol te houden of te herhalen (HvJ 22 mei 2012, C-348/09, P.I., pt. 30; 

Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2016-2017, DOC 54 2215/001, p. 24). Het is aan de nationale 

overheden, in casu de staatssecretaris, om in elk afzonderlijk geval te (be)oordelen of het gedrag van de 

betrokken vreemdeling een gevaar voor nieuwe ernstige verstoringen van de openbare orde of nationale 

veiligheid oplevert, wat desgevallend een onderzoek naar het risico van recidive kan omvatten. De 

staatssecretaris moet derhalve zijn besluit baseren op een inschatting van het toekomstig gedrag van de 

betrokken vreemdeling en dit aan de hand van de objectieve elementen zoals deze voorliggen op het 

ogenblik dat hij een beslissing neemt en die blijken uit het administratief dossier. ”  

De administratieve overheid verwijst naar de loutere veroordeling van verzoeker voor feiten inzake 

drugs. Hierbij heeft de administratieve overheid geen analyse gemaakt van de concrete situatie van 

verzoeker en geen rekening gehouden met andere voorhanden zijnde elementen.  

Verder zou het ernstig en actueel risico van een nieuwe schending van de openbare orde betreft 

eenvoudigweg moeten kunnen worden afgeleid uit het winstgevend karakter van het misdadig gedrag. 
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Nochtans dateren de feiten van meer dan vijfjaar geleden. Minstens dringt een recentere analyse zich 

op.  

Wat de actualiteit van het risico betreft, wordt verder klaarblijkelijk geen rekening gehouden met het feit 

dat verzoeker absoluut geen recidivist is. De feiten waarvoor hij werd veroordeeld, kaderen in een 

moeilijke periode in zijn leven.  

Er wordt hierbij evenmin rekening gehouden met het feit dat verzoeker steun krijgt vanuit familiale 

context, hetgeen blijkt uit de regelmatige bezoeken van de ouders en broer van verzoeker en toch een 

tegenindicatie vormt voor recidive (stuk 8). Zijn neven zijn woonachtig op het Belgische grondgebied en 

hebben een wettige verblijfstitel.  

Bovendien heeft verzoeker een getuigschrift van vakbekwaamheid voor vrachtverkeer binnen de 

Europese Unie. Verzoeker zou bijgevolg in de onmogelijkheid zijn om de tewerkstelling waarvoor hij een 

opleiding genoot te kunnen uitoefenen, aangezien het vrachtverkeer vanuit Nederland meestal langs het 

grondgebied van België geschiedt.  

Uit bovenstaande motivering blijkt dat de administratieve overheid bij het nemen van de bestreden 

beslissingen geen correcte afweging heeft gemaakt van alle beschikbare gegevens en geen verdere 

analyse van de actuele situatie heeft gedaan dan de verwijzing naar één veroordeling voor feiten van 

meer dan vijfjaar geleden.  

Het evenredigheidsbeginsel (als concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel)  

Er wordt verzoeker een inreisverbod van 10 jaar opgelegd. Dit is niet louter een overschrijding van de 

normale maximumtermijn van 5 jaar, maar een verdubbeling ervan.  

Ondanks het feit dat dit een uitzonderlijk zwaar inreisverbod is, is de motivering van de duur van dit 

inreisverbod uiterst beperkt.  

Er wordt quasi pro forma verwezen naar de veroordeling, het vermeend illegaal verblijf, het belang van 

de immigratiecontrole, het handhaven van de openbare orde en de familiale en medische situatie van 

verzoeker en de voldoende ernstige bedreiging voor de openbare orde/nationale veiligheid.  

De administratieve overheid heeft de plicht niet enkel de overschrijding van de normale maximumduur 

van 5 jaar te motiveren en hierbij de nodige belangenafweging te maken, ook de bepaling van de 

eigenlijke duur moet worden gemotiveerd waarbij de beginselen vermeld onder dit middel in acht 

moeten worden genomen.  

Er wordt verwezen naar de ernst van de feiten waarvoor verzoeker is veroordeeld, maar zoals hierboven 

reeds uiteengezet, is er geen sprake van een actueel gevaar (of een concrete analyse hiervan) en wordt 

er geen rekening gehouden met de omstandigheden die als tegenaanwijzingen dienen voor recidive.  

Zo gaat het om slechts één veroordeling voor feiten van meer dan vijf jaar geleden. Er zijn geen 

indicaties die wijzen op recidive - enkel tegenindicaties, zoals de afwezigheid van andere inbreuken op 

de Belgische strafwetgeving en de steun vanuit familiale context, die reeds duidelijk blijkt uit de huidige 

detentieperiode (stuk 8).  

Ook de geografische werkelijkheid van de tewerkstelling waarvoor verzoeker gekwalificeerd is, draagt er 

toe bij dat een inreisverbod, zeker voor een duur van 10 jaar, kennelijk niet voldoet aan de 

evenredigheidseis vervat in de bovenvermelde wetsbepalingen.  

De duur van het inreisverbod dient minstens afgewogen te worden tegen een mogelijke schending van 

art. 8 EVRM. Doordat de facto verzoeker zijn tewerkstelling niet dreigt te kunnen uitoefenen, zal hij niet 

kunnen bijdragen in de lasten van het gezin.  

Uit bovenstaande motivering blijkt dat de administratieve overheid bij het nemen van de bestreden 

beslissingen geen correcte afweging heeft gemaakt van alle beschikbare gegevens; zij heeft geen 

rekening gehouden met het individueel en actueel gedrag van verzoeker en is zo tot een besluit 

gekomen dat de proportionaliteitstoets niet doorstaat.  

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

2.3.2. Betreffende de aangevoerde schending van de formele motiveringsplicht zoals vervat in de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, kan dienstig 

verwezen worden naar wat hieromtrent reeds werd uiteengezet in punt 2.1.2. 

 

2.3.3. Voor een toelichting over de geschonden geachte beginselen, met name de materiële 

motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheids- en het evenredigheidsbeginsel, kan 

verwezen worden naar de uiteenzetting in punt 2.1.3. 

 

2.3.4. De Raad merkt op dat de verzoekende partij zich niet rechtstreeks kan beroepen op een 

schending van de Burgerschapsrichtlijn. Deze richtlijn is immers reeds omgezet in de Belgische 

wetgeving, zodat aan deze richtlijn geen directe werking kan worden toegeschreven. De verzoekende 

partij voert evenmin aan dat de bepalingen van de Burgerschapsrichtlijn niet op correcte wijze zou zijn 

omgezet. 
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2.3.5. De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel 

en van het redelijkheids- en evenredigheidsbeginsel wordt onderzocht in het licht van de toepasselijke 

wettelijke bepalingen. 

 

Artikel 43 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1. 

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

familieleden weigeren : 

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.” 

 

Artikel 44ter, §1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“§ 1. 

Wanneer een burger van de Unie of zijn familielid niet of niet meer het recht heeft om op het 

grondgebied te verblijven, kan de minister of zijn gemachtigde hem, met toepassing van artikel 7, eerste 

lid, een bevel geven om het grondgebied te verlaten. 

Wanneer de minister of zijn gemachtigde overweegt een bevel om het grondgebied te verlaten te geven, 

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, gezinssituatie en economische situatie, 

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

oorsprong.” 

 

Artikel 7, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde of, in de in 1°, 2°, 5°, 9°, 11° of 12° bedoelde gevallen, moet de minister of zijn 

gemachtigde een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven aan de 

vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan drie maanden in het 

Rijk of om er zich te vestigen : 

(…) 

3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen 

schaden;” 

 

Artikel 44nonies van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 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.” 

 

2.3.6. Er wordt benadrukt dat artikel 43 van de Vreemdelingenwet een omzetting vormt van artikel 27 

van de Burgerschapsrichtlijn (zie memorie van toelichting bij Wetsontwerp van 11 januari 2007 tot 

wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Parl.St. Kamer, 2006- 2007, doc. nr. 51-2845/001, 40). 

Artikel 43 van de Vreemdelingenwet dient dan ook richtlijnconform te worden uitgelegd. De Raad 
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benadrukt dat lidstaten er immers toe gehouden zijn hun nationale recht conform het Unierecht uit te 

leggen (zie HvJ 6 november 2003, C-101/01, Lindqvist, punt 87; HvJ 26 juni 2007, C-305/05, Ordre des 

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

 

Artikel 27 van de Burgerschapsrichtlijn luidt: 

 

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

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

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

doeleinden worden aangevoerd. 

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

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

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

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

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

houden met algemene preventieve redenen mogen niet worden aangevoerd. 

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

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

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

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

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

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

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

antwoordt binnen twee maanden. 

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

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

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

de nationaliteit van de houder wordt betwist.” 

 

Artikel 43, §1, 2° van de Vreemdelingenwet heeft betrekking op situaties van openbare orde, nationale 

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

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

werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor een fundamenteel belang van de samenleving. 

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

overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel en uitsluitend gebaseerd zijn op het persoonlijk 

gedrag van de betrokken vreemdeling. Strafrechtelijke veroordelingen vormen als zodanig geen reden 

voor deze maatregelen. 

 

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

Vreemdelingenwet, wordt ook 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 de burger van de 

Unie. Het gedrag van de burger van de Unie moet een werkelijke, actuele en voldoende ernstige 

bedreiging zijn voor een fundamenteel belang van de samenleving. 

 

Artikel 45 van de Vreemdelingenwet, dat werd hersteld en vervangen door artikel 35 van de wet van 24 

februari 2017 tot wijziging van de vreemdelingenwet met het doel de bescherming van de openbare 

orde en de nationale veiligheid te versterken (BS 19 april 2017) (hierna: de wet van 24 februari 2017), 

vormt een omzetting van artikel 28 van de Burgerschapsrichtlijn (Memorie van toelichting, Parl.St. 

Kamer 2016-2017, DOC 54 2215/001, p. 32 in fine en 34-37, zie ook bijlage, p. 138-143). In de 

voorbereidende werken van de wet van 24 februari 2017 grijpt de wetgever herhaaldelijk terug naar 

rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het HvJ) om de begrippen 

“openbare orde”, “nationale veiligheid”, “ernstige redenen” en “dwingende redenen” nader te duiden. Het 

HvJ heeft deze begrippen in het kader van de artikelen 27 en 28 van de Burgerschapsrichtlijn, die 

voorzien in de mogelijkheid voor lidstaten om beperkende maatregelen inzake het inreisrecht en het 

verblijfsrecht, dan wel verwijderingsbeslissingen te nemen om redenen van openbare orde en nationale 

veiligheid, al meermaals nader uitgelegd (HvJ 23 november 2010, C-145/09, Tsakouridis; HvJ 4 oktober 

2012, C-249/11, Byankov). 

 

In zijn rechtspraak licht het HvJ toe dat het begrip “openbare orde” hoe dan ook, naast de verstoring van 

de maatschappelijke orde die bij elke wetsovertreding plaatsvindt, veronderstelt dat er sprake is van een 
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werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging die een fundamenteel belang van de samenleving 

aantast. 

 

De algemene vaststelling dat strafbare feiten werden gepleegd die de openbare orde of nationale 

veiligheid in het gedrang kunnen brengen, volstaat op zich niet om beperkende verblijfsmaatregelen te 

nemen. Maatregelen die worden genomen ter bescherming van de openbare orde mogen uitsluitend 

gebaseerd zijn op het persoonlijk gedrag van de betrokken vreemdeling waaruit een werkelijke, actuele 

en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving blijkt, zoals artikel 

45, §2 van de Vreemdelingenwet stipuleert (zie in deze zin HvJ 13 september 2016, C-165/14, Rendon 

Marin, pt. 59-61). Dit impliceert een individueel onderzoek van het voorliggende geval.  

 

In die zin kan het bestaan van strafrechtelijke veroordelingen op zichzelf geen reden of motivering 

vormen voor het opleggen van beperkende verblijfsmaatregelen. Dit betekent evenwel niet dat 

strafrechtelijke veroordelingen niet mee in overweging mogen worden genomen binnen het individueel 

onderzoek naar de mogelijkheid tot het afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten omwille 

van redenen van openbare orde. Immers kan uit de omstandigheden die tot de strafrechtelijke 

veroordelingen hebben geleid, het bestaan van een persoonlijk gedrag blijken dat een werkelijke, 

actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormt die 

de weigering van het verblijfsrecht noodzaakt om de openbare orde of de nationale veiligheid te 

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

 

Het komt de staatssecretaris/minister toe om op individuele basis te onderzoeken wat in het persoonlijk 

gedrag van een vreemdeling of in de strafbare feiten die deze vreemdeling heeft gepleegd een 

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

vormt die ter bescherming van de openbare orde of de nationale veiligheid een beslissing die een 

beperking van het inreisrecht of het verblijfsrecht van een vreemdeling inhoudt, kan rechtvaardigen (HvJ 

13 september 2016, C-304/14, CS, pt. 46). 

 

Bij het beoordelen van een bedreiging voor de openbare orde moet rekening worden gehouden met de 

aard en ernst van de strafbare feiten, het aantal strafbare feiten en de veroorzaakte schade. Naast 

voldoende ernstig en werkelijk dient deze bedreiging ook actueel te zijn. De vaststelling van een actuele 

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

in de toekomst voort te zetten, vol te houden of te herhalen (HvJ 22 mei 2012, C-348/09, P.I., pt. 30; 

Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2016-2017, DOC 54 2215/001, p. 24). Het is aan de nationale 

overheden om in elk afzonderlijk geval te (be)oordelen of het gedrag van de betrokken vreemdeling een 

gevaar voor nieuwe ernstige verstoringen van de openbare orde of nationale veiligheid oplevert, wat 

desgevallend een onderzoek naar het risico van recidive kan omvatten. De minister moet derhalve zijn 

besluit baseren op een inschatting van het toekomstig gedrag van de betrokken vreemdeling en dit aan 

de hand van de objectieve elementen zoals deze voorliggen op het ogenblik dat hij een beslissing 

neemt en die blijken uit het administratief dossier. Hierbij weze opgemerkt “dat het ook mogelijk is dat 

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

van de openbare orde” (HvJ 27 oktober 1977, C-30/77 Bouchereau, pt. 29). In deze zin heeft ook het 

EHRM geoordeeld dat in sommige gevallen de ernst van een misdrijf op zichzelf genoeg kan zijn om 

een beperkende verblijfsmaatregel te rechtvaardigen (EHRM 20 september 2011, nr. 8000/08, A.A. v. 

Verenigd Koninkrijk, §63).  

 

Artikel 45, §2 van de Vreemdelingenwet onderlijnt dat de in de artikelen 43 en 44bis van de 

Vreemdelingenwet bedoelde beslissingen “in overeenstemming [moeten] zijn met het 

evenredigheidsbeginsel”. 

 

Artikel 43, §2 van de Vreemdelingenwet stipuleert dat rekening moet worden gehouden met volgende 

elementen: de duur van het verblijf van betrokkene op het grondgebied van 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. 

 

Deze evenredigheidstoets moet worden uitgevoerd met inachtneming van de fundamentele rechten 

waarvan het HvJ de eerbiediging verzekert, in het bijzonder het recht op eerbiediging van het privéleven 

en het gezins- en familieleven dat is neergelegd in artikel 7 van het Handvest en artikel 8 van het 

EVRM. In de beoordeling of de voorgenomen inmenging evenredig is aan het nagestreefde legitieme 

doel (belangenafweging), dient onder meer rekening te worden gehouden met de aard en de ernst van 

het gepleegde strafbare feit, de duur van het verblijf van de belanghebbende in de gastlidstaat, de tijd 
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die is verstreken sinds het strafbare feit is gepleegd en het gedrag van de belanghebbende in die 

periode, alsook de hechtheid van de sociale, culturele en familiebanden met de gastlidstaat (HvJ 29 

april 2004, gevoegde zaken C-482/01 en C-493/01, Orfanopoulos en Oliveri, pt. 95-99; HvJ 23 

november 2010, C-145/09, Tsakouridis, pt. 52-53; HvJ 13 september 2016, C-304/14, CS, pt. 48-49 en 

HvJ 13 september 2016, C-165/14, Rendon Marin, pt. 66). 

 

2.3.7. De verzoekende partij betoogt dat in de eerste plaats de vraag dient gesteld te worden of hier 

sprake is van een ernstige bedreiging voor de openbare orde of de nationale veiligheid en er dus een 

inreisverbod van langer dan vijf jaar kan worden opgelegd, dat deze bedreiging actueel, werkelijk en 

voldoende ernstig dient te zijn, dat in de tweede plaats de overheid rekening dient te houden met het 

evenredigheidsbeginsel, dat bij dit alles de administratie rekening moet houden met alle gekende 

elementen en deze op correcte wijze beoordelen.  

 

Betreffende de ernstige bedreiging voor de openbare orde of de nationale veiligheid wijst de 

verzoekende partij op rechtspraak van het Hof van Justitie en de Raad, zoals omschreven in  punt 

2.3.6., en stelt dat de verwerende partij verwijst naar de loutere veroordeling voor feiten inzake drugs, 

dat zij hierbij geen analyse heeft gemaakt van haar concrete situatie en geen rekening heeft gehouden 

met andere voorhanden zijnde elementen, dat verder het ernstig en actueel risico van een nieuwe 

schending van de openbare orde zou moeten kunnen worden afgeleid uit het winstgevend karakter van 

het misdadig gedrag, dat nochtans de feiten dateren van meer dan vijf jaar geleden, dat minstens een 

recentere analyse zich opdringt, dat wat de actualiteit van het risico betreft, verder klaarblijkelijk geen 

rekening wordt gehouden met het feit dat zij absoluut geen recidivist is, dat de feiten waarvoor zij 

veroordeeld werd kaderen in een moeilijke periode in haar leven, dat evenmin rekening wordt gehouden 

met het feit dat zij steun krijgt vanuit familiale context, hetgeen blijkt uit de regelmatige bezoeken van 

haar ouders en broer en toch een tegenindicatie vormt voor recidive, dat haar neven woonachtig zijn op 

het Belgische grondgebied en hier een wettige verblijfstitel hebben, dat zij bovendien een getuigschrift 

van vakbekwaamheid voor vrachtverkeer binnen de EU heeft, dat zij bijgevolg in de onmogelijkheid zou 

zijn om de tewerkstelling waarvoor zij een opleiding genoot te kunnen uitoefenen, aangezien het 

vrachtverkeer vanuit Nederland meestal langs het grondgebied van België geschiedt, dat blijkt dat de 

verwerende partij geen correcte afweging heeft gemaakt van alle beschikbare gegevens en geen 

verdere analyse van de actuele situatie heeft gedaan dan de verwijzing naar één veroordeling voor 

feiten van meer dan vijf jaar geleden. 

 

Betreffende het evenredigheidsbeginsel, betoogt de verzoekende partij dat haar een inreisverbod voor 

de duur van tien jaar wordt opgelegd, dat dit niet louter een overschrijding is van de normale 

maximumduur van vijf jaar, maar een verdubbeling ervan, dat ondanks het feit dat dit een uitzonderlijk 

zwaar inreisverbod is, de motivering van de duur van het inreisverbod uiterst beperkt is. De 

verzoekende partij stelt dat er quasi pro forma wordt verwezen naar de veroordeling, het vermeend 

illegaal verblijf, het belang van de immigratiecontrole, het handhaven van de openbare orde en de 

familiale en medische situatie en de voldoende ernstige bedreiging van de openbare orde/nationale 

veiligheid, dat de verwerende partij de plicht heeft niet enkel de overschrijding van de normale 

maximumduur van 5 jaar te motiveren en hierbij de nodige belangenafweging te maken, dat ook de 

bepaling van de eigenlijke duur moet worden gemotiveerd waarbij de beginselen vermeld onder dit 

middel in acht moeten worden genomen, dat er verwezen wordt naar de ernst van de feiten waarvoor zij 

veroordeeld is, maar dat er geen sprake is van een actueel gevaar of een concrete analyse hiervan en 

er geen rekening wordt gehouden met de omstandigheden die als tegenaanwijzingen dienen voor 

recidive, dat het slechts om één veroordeling gaat voor feiten van meer dan vijf jaar geleden, dat er 

geen indicaties zijn die wijzen op recidive, enkel tegenindicaties, zoals de afwezigheid van andere 

inbreuken op de Belgische strafwetgeving, de steun vanuit familiale context, die duidelijk blijkt uit de 

huidige detentieperiode, dat ook de geografische werkelijkheid van de tewerkstelling waarvoor zij 

gekwalificeerd is ertoe bijdraagt dat een inreisverbod, zeker voor de duur van tien jaar, kennelijk niet 

voldoet aan de evenredigheidseis, dat de duur van het inreisverbod minstens moet worden afgewogen 

tegen een mogelijke schending van artikel 8 van het EVRM, dat de facto de verzoekende partij dreigt 

haar tewerkstelling niet te kunnen uitoefenen, dat zij niet zal kunnen bijdragen in de lasten van het 

gezin. Zij meent dat de verwerende partij bij het nemen van de bestreden beslissingen geen correcte 

afweging heeft gemaakt van alle beschikbare gegevens, dat zij geen rekening heeft gehouden met het 

individueel en actueel gedrag van de verzoekende partij en tot een besluit gekomen is dat de 

proportionaliteitstoets niet doorstaat.  

 

2.3.8. Uit de motieven van de bestreden beslissingen blijkt dat deze beslissingen worden genomen 

omwille van redenen van openbare orde. De verwerende partij motiveert in het bestreden bevel dat de 
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verzoekende partij geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden en in het bestreden inreisverbod 

dat zij een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid, dat haar 

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

fundamenteel belang van de samenleving en voor de openbare orde of de nationale veiligheid, dat de 

verzoekende partij zich schuldig heeft gemaakt aan inbreuken op de wetgeving inzake drugs, 

bendevorming-aanstoker of hoofd en diefstal, feiten waarvoor zij op 11 september 2019 veroordeeld 

werd door het Hof van Beroep te Antwerpen tot een gevangenisstraf van 5 jaar, dat uit het vonnis blijkt 

dat de verzoekende partij betrokken was in vereniging bij de uitbating van twee actieve en professioneel 

ingerichte cannabisplantages in het Antwerpse, dat onderzoek heeft aangetoond dat de verzoekende 

partij optrad als leidinggevend persoon, dat verdovende middelen onmiskenbaar reële gevaren 

inhouden voor de volksgezondheid en leiden tot maatschappelijke overlast, dat zij werd gedreven door 

een hang naar gemakkelijk geldgewin, daarbij volledig de gevaren van haar handelen voor de 

gezondheid en de levenskwaliteit van – vaak jonge – druggebruikers negerende, dat het winstgevende 

karakter van het misdadig gedrag een ernstig en actueel risico aantoont op een nieuwe schending van 

de openbare orde, dat ingevolge de ernst van de door de verzoekende partij gepleegde feiten, 

geconcludeerd wordt dat de verzoekende partij momenteel een gevaar kan betekenen voor de rust van 

de burgers evenals voor de handhaving van de openbare orde, dat met andere woorden het gedrag van 

de verzoekende partij een reële, actuele en voldoende ernstige bedreiging betekent voor een 

fundamenteel belang van de samenleving. 

 

2.3.9. Gelet op voormelde motieven kan de verzoekende partij niet ernstig stellen dat de verwerende 

partij verwijst naar de loutere veroordeling voor feiten inzake drugs, dat zij hierbij geen analyse heeft 

gemaakt van haar concrete situatie. 

 

Immers wordt het oordeel dat de verzoekende partij een reële, actuele en voldoende ernstige bedreiging 

voor een fundamenteel belang van de samenleving betekent, niet enkel gebaseerd op de strafrechtelijke 

veroordeling op zich, doch ook gegrond op de ernst van de feiten (inbreuken op de wetgeving inzake 

drugs, bendevorming-aanstoker of hoofd en diefstal), op de strafmaat (5 jaar gevangenisstraf), de aard 

van de feiten (betrokkenheid in vereniging bij de uitbating van twee actieve en professioneel ingerichte 

cannabisplantages waarbij de verzoekende partij optrad als leidinggevend) en de impact van de feiten 

(dat verdovende middelen onmiskenbaar reële gevaren inhouden voor de volksgezondheid en leiden tot 

maatschappelijke overlast, dat de verzoekende partij volledig de gevaren van haar handelen voor de 

gezondheid en de levenskwaliteit van – vaak jonge – druggebruikers negeerde) alsook naar de 

beweegredenen van de verzoekende partij (gemakkelijk geldgewin). 

 

Uit voormelde motieven blijkt ook dat de verwerende partij een grondig onderzoek heeft gevoerd naar 

het feit of zij actueel nog een gevaar vormt voor de openbare orde en veiligheid. Het komt de Raad niet 

kennelijk onredelijk voor om uit het feit dat de verzoekende partij zich schuldig heeft gemaakt aan 

inbreuken op de wetgeving inzake drugs, bendevorming-aanstoker of hoofd en diefstal, waarbij de 

verwerende partij wijst op de gevangenisstraf van vijf jaar en de aard en de ernst van de feiten, en uit de 

impact van de feiten alsook de beweegredenen van de verzoekende partij, af te leiden dat de 

verzoekende partij momenteel een gevaar kan betekenen voor de rust van de burgers en voor de 

handhaving van de openbare orde, dat aldus het gedrag van de verzoekende partij een reële, actuele 

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

 

De Raad herhaalt dat strafrechtelijke veroordelingen mee in overweging mogen worden genomen 

binnen het individueel onderzoek naar de mogelijkheid tot het afleveren van een bevel om het 

grondgebied te verlaten omwille van redenen van openbare orde. Immers kan uit de omstandigheden 

die tot de strafrechtelijke veroordelingen hebben geleid, het bestaan van een persoonlijk gedrag blijken 

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

samenleving vormt die de weigering van het verblijfsrecht noodzaakt om de openbare orde of de 

nationale veiligheid te beschermen (HvJ 27 oktober 1977, C-30/77, Bouchereau, pt. 28). 

 

In casu blijkt afdoende dat en waarom de verwerende partij geoordeeld heeft dat de ernst van de feiten 

waarvoor de verzoekende partij op 11 september 2019 werd veroordeeld ertoe leiden dat het gedrag 

van de verzoekende partij een reële, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel 

belang van de samenleving betekent.  

 

De Raad wijst er hieromtrent nog op dat de vaststelling van een actuele bedreiging in regel weliswaar 

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

voort te zetten, vol te houden of te herhalen, doch “dat het ook mogelijk is dat het enkele feit van het 
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voorafgaand gedrag voldoet aan de voorwaarden voor een dergelijke bedreiging van de openbare orde” 

(HvJ 27 oktober 1977, C-30/77 Bouchereau, pt. 29). Het actueel karakter van de bedreiging kan in 

bepaalde gevallen derhalve reeds voortvloeien uit de aard en ernst van de gepleegde feiten. De 

verzoekende partij toont met haar betoog niet aan dat er in haar geval niet kon worden geoordeeld dat 

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

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

belang van de maatschappij betekent. 

 

Het feit dat de verzoekende partij geen recidivist is en de feiten waarvoor zij veroordeeld werd kaderen 

in een moeilijke periode in haar leven – waarbij zij dit geenszins verder toelicht – doet aan voormelde 

vaststellingen geen afbreuk. Hoewel het oplopen van één veroordeling niet wil zeggen dat de 

verzoekende partij een actueel, ernstig en werkelijk gevaar is voor de openbare orde, stelt de Raad 

vast, zoals blijkt uit wat voorafgaat, dat de verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat de verwerende 

partij in casu, op grond van de in de bestreden beslissing weergegeven motieven waarbij onder meer 

gewezen wordt op de aard, de ernst en de maatschappelijke impact van de feiten waarvoor de 

verzoekende partij veroordeeld werd evenals op de strafmaat en de beweegredenen van de 

verzoekende partij, onterecht geoordeeld heeft dat de verzoekende partij door haar gedrag geacht wordt 

een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor de openbare orde of de nationale 

veiligheid te vormen.  

 

Waar de verzoekende partij erop wijst dat de feiten dateren van meer dan vijf jaar geleden en dat een 

recentere analyse zich opdrong, toont de verzoekende partij door te wijzen op het loutere tijdsverloop 

niet aan dat de gemachtigde ten onrechte heeft vastgesteld dat zij door haar persoonlijk gedrag een 

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

samenleving. De Raad herhaalt dat de vaststelling van een actuele bedreiging in regel weliswaar vereist 

dat de betrokken vreemdeling een neiging vertoont om een crimineel gedrag in de toekomst voort te 

zetten, vol te houden of te herhalen, doch “dat het ook mogelijk is dat het enkele feit van het 

voorafgaand gedrag voldoet aan de voorwaarden voor een dergelijke bedreiging van de openbare orde” 

(HvJ 27 oktober 1977, C-30/77 Bouchereau, pt. 29). Het actueel karakter van de bedreiging kan in 

bepaalde gevallen derhalve reeds voortvloeien uit de aard en ernst van de gepleegde feiten. 

 

Zoals blijkt uit een lezing van de bestreden beslissingen heeft de gemachtigde nadrukkelijk de aandacht 

gevestigd op de strafmaat en de aard en de ernst van de gepleegde feiten, waarbij onder meer wordt 

gewezen op het feit dat verdovende middelen onmiskenbaar reële gevaren inhouden voor de 

volksgezondheid en leiden tot maatschappelijke overlast, dat de verzoekende partij volledig de gevaren 

van haar handelen voor de gezondheid en de levenskwaliteit van – vaak jonge – druggebruikers 

negeerde. De verzoekende partij toont met haar betoog inzake het tijdsverloop sedert de gepleegde 

feiten niet aan dat er in haar geval niet kon worden geoordeeld dat de gedragingen, die aan haar 

strafrechtelijke veroordeling ten grondslag liggen, van zodanige aard zijn dat hieruit voortvloeit dat zij 

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

maatschappij vormt.  

 

Betreffende het betoog van de verzoekende partij dat geen rekening werd gehouden met andere 

voorhanden zijnde elementen, dat geen rekening wordt gehouden met het feit dat zij steun krijgt vanuit 

familiale context, hetgeen blijkt uit de regelmatige bezoeken van haar ouders en broer en toch een 

tegenindicatie vormt voor recidive, dat haar neven woonachtig zijn op het Belgische grondgebied en hier 

een wettige verblijfstitel hebben, dat zij bovendien een getuigschrift van vakbekwaamheid voor 

vrachtverkeer binnen de EU heeft, dat zij bijgevolg in de onmogelijkheid zou zijn om de tewerkstelling 

waarvoor zij een opleiding genoot te kunnen uitoefenen, aangezien het vrachtverkeer vanuit Nederland 

meestal langs het grondgebied van België geschiedt, dat blijkt dat de verwerende partij geen correcte 

afweging heeft gemaakt van alle beschikbare gegevens en geen verdere analyse van de actuele situatie 

heeft gedaan dan de verwijzing naar één veroordeling voor feiten van meer dan vijf jaar geleden, stelt 

de Raad vast dat de verzoekende partij geenszins aantoont op welke wijze (een analyse van) deze 

elementen zouden kunnen aantonen dat het gedrag van de verzoekende partij niet langer, in 

tegenstelling tot wat gemotiveerd wordt in de bestreden beslissingen, kan beschouwd worden als een 

reële, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving. De 

Raad ziet niet in, en de verzoekende partij verduidelijkt geenszins, op welke wijze haar familiale context 

zou kunnen aantonen dat zij niet langer kan beschouwd worden als een gevaar voor de openbare orde. 

De verzoekende partij stelt dat zij steun krijgt van haar familie, doch beperkt zich in dit kader enkel tot 

het verwijzen naar het feit dat haar ouders en broer regelmatig op bezoek komen in de gevangenis. De 

Raad ziet niet in en de verzoekende partij verduidelijkt niet op welke wijze dit een tegenindicatie vormt 
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voor recidive. Ook uit het loutere feit dat haar verblijfsgerechtigde neven hier op het grondgebied 

verblijven, kan niet afgeleid worden, minstens toont de verzoekende partij dit niet aan, dat er niet langer 

sprake is van een gevaar voor de openbare orde of dat het toekomstig gedrag anders dient beoordeeld 

te worden. De verzoekende partij toont voorts ook niet aan op welke wijze het feit dat zij beschikt over 

een getuigschrift van vakbekwaamheid voor vrachtverkeer binnen de EU, zou kunnen aantonen dat zij 

niet langer kan beschouwd worden als een gevaar voor de openbare orde. Immers neemt dit niet weg 

dat uit de gepleegde feiten de specifieke ingesteldheid van verzoekende partij naar voren is gekomen 

en dat daaruit is gebleken dat zij naar de toekomst toe nog steeds een gevaar kan zijn voor de 

openbare orde. Het loutere gegeven dat verzoekende partij thans beschikt over een getuigschrift van 

vakbekwaamheid afgegeven op 28 februari 2020 in Nederland doet hieraan geen afbreuk. Het behalen 

van een getuigschrift wil niet zeggen dat daardoor het gevaar voor de maatschappij geweken is 

aangezien hieruit niet kan besloten worden dat de specifieke ingesteldheid van verzoekende partij, met 

name het uit zijn op gemakkelijk geldgewin, niet meer zou kunnen spelen. 

 

Het louter hebben van een getuigschrift toont geenszins aan dat de verzoekende partij niet langer uit 

zou zijn op gemakkelijk geldgewin, minstens toont de verzoekende partij dit niet aan. Waar zij stelt dat 

zij in de onmogelijkheid zou zijn om de tewerkstelling waarvoor zij een opleiding genoot te kunnen 

uitoefenen, aangezien het vrachtverkeer vanuit Nederland meestal langs het grondgebied van België 

geschiedt, toont zij geenszins aan dat zij een tewerkstelling, een aanbod tot tewerkstelling of zelfs maar 

de intentie heeft om een tewerkstelling waarvoor zij een opleiding genoot, uit te oefenen. In zoverre dit 

zou dienen te blijken uit het bij haar verzoekschrift gevoegde attest van vergunning, kan de Raad enkel 

vaststellen dat uit het gevoegde attest geenszins blijkt dat deze vergunning aan de verzoekende partij 

werd toegekend. Geen enkel element uit het bij het verzoekschrift gevoegde attest tot vergunning laat 

toe vast te stellen dat deze vergunning aan de verzoekende partij werd toegekend.  

 

De verzoekende partij toont met haar betoog dan ook niet aan dat zij heden niet langer een bedreiging 

voor een fundamenteel belang van de samenleving vormt of dat er relevante elementen of 

omstandigheden waren die dit kunnen aantonen, doch waarmee de verwerende partij ten onrechte geen 

rekening heeft gehouden.  

 

Door het louter oneens zijn met de motieven van de bestreden beslissingen toont de verzoekende partij 

geenszins aan dat er in casu geen redenen van openbare orde voorhanden zijn. 

 

2.3.10. Het bestreden inreisverbod wordt gemotiveerd als volgt: 

 

“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 

inbreuken op de wetgeving inzake drugs, bendevorming-aanstoker of hoofd, diefstal, feiten waarvoor hij 

op 11.09.2019 werd veroordeeld door het Hof van Beroep te Antwerpen tot een gevangenisstraf van 5 

jaar. Uit het vonnis blijkt dat betrokkene betrokken was in vereniging bij de uitbating van twee actieve en 

professioneel ingerichte cannabisplantages in het Antwerpse. Onderzoek heeft aangetoond dat 

betrokkene optrad als leidinggevend persoon. Verdovende middelen houden onmiskenbaar reële 

gevaren in voor de volksgezondheid en leiden tot maatschappelijke overlast. Betrokkene werd gedreven 

door een hang naar gemakkelijk geldgewin, daarbij volledig de gevaren van zijn 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 02.07.2020 een vragenlijst hoorrecht ingevuld en verklaarde dat hij sinds 30. 

06.2020 in België verblijft. Betrokkene heeft geen melding gemaakt van familieleden of minderjarige 

kinderen in België. Uit het administratief dossier blijkt dat betrokkene bezoek ontvangt in de gevangenis 

van verschillende familieleden. Het administratief dossier bevat geen informatie waaruit kan blijken dat 

deze familieleden verblijfsrecht hebben in België. Vooraleer het recht op gezinsleven gehandhaafd kan 

worden, dient betrokkene eerst gebruik te maken van de voor hem openstaande wettelijke 
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verblijfsmogelijkheden. Een schending van het artikel 8 EVRM is in dit geval niet aannemelijk. 

Betrokkene heeft geen vrees geuit in het kader van artikel 3 EVRM.  

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.” 

 

Uit voormelde motieven blijkt dat het bestreden inreisverbod afdoende is gemotiveerd zowel omtrent de 

reden van het opleggen van het inreisverbod, de burger van de Unie vormt een ernstige bedreiging voor 

de openbare orde of de nationale veiligheid, als omtrent de duur waar gewezen wordt op het feit dat de 

verzoekende partij niet getwijfeld heeft om op illegale wijze in België te verblijven en om de openbare 

orde zeer ernstig te verstoren, dat gelet op al de elementen van de beslissing, het belang van de 

immigratiecontrole, het handhaven van de openbare orde, de familiale en medische situatie van de 

verzoekende partij en het feit dat betrokkene een actuele en werkelijke, en voldoende ernstige 

bedreiging voor de openbare orde/nationale veiligheid vormt, een inreisverbod 10 jaar proportioneel is. 

 

Waar de verzoekende partij met haar betoog dat de verwerende partij de plicht heeft niet enkel de 

overschrijding van de normale maximumduur van 5 jaar te motiveren en hierbij de nodige 

belangenafweging te maken, dat ook de bepaling van de eigenlijke duur moet worden gemotiveerd 

waarbij de beginselen vermeld onder dit middel in acht moeten worden genomen, zou wensen te stellen 

dat de bestreden beslissing geen motivering bevat omtrent de duur van tien jaar kan zij aldus niet 

gevolgd worden.  

 

Het enkele feit dat eenzelfde motivering wordt gehanteerd bij het opleggen van het inreisverbod om de 

ernstige bedreiging voor de openbare orde te staven, leidt er niet toe vast stellen dat deze motivering 

niet dienend zou zijn als onderdeel van de motivering voor de duur van het inreisverbod. Dezelfde 

vaststellingen kunnen immers leiden tot zowel het vaststellen van de ernst van de bedreiging voor de 

openbare orde en de graad van ernst. Zij toont voorts niet aan waarom de verwerende partij bij het 

bepalen van een termijn voor het inreisverbod geen rekening zou mogen houden met de afwegingen 

van openbare orde, zoals onder meer de aard en ernst van de feiten waarvoor de verzoekende partij 

veroordeeld werd en de strafmaat.  

 

Door het enkel voor te houden dat haar een inreisverbod voor de duur van tien jaar wordt opgelegd, dat 

dit niet louter een overschrijding is van de normale maximumduur van vijf jaar, maar een verdubbeling 

ervan, dat ondanks het feit dat dit een uitzonderlijk zwaar inreisverbod is, de motivering van de duur van 

het inreisverbod uiterst beperkt is, en dat er quasi pro forma wordt verwezen naar de veroordeling, het 

vermeend illegaal verblijf, het belang van de immigratiecontrole, het handhaven van de openbare orde 

en de familiale en medische situatie en de voldoende ernstige bedreiging van de openbare 

orde/nationale veiligheid, lijkt zij eraan voorbij te gaan dat betreffende de duur van tien jaar gewezen 

wordt op alle elementen van de bestreden beslissing. Zij toont met haar betoog niet aan dat de motieven 

van de duur van het inreisverbod niet afdoende zijn.  

 

Waar de verzoekende partij betoogt dat er verwezen wordt naar de ernst van de feiten waarvoor zij 

veroordeeld is, maar dat er geen sprake is van een actueel gevaar of een concrete analyse hiervan en 

er geen rekening wordt gehouden met de omstandigheden die als tegenaanwijzingen dienen voor 

recidive, dat het slechts om één veroordeling gaat voor feiten van meer dan vijf jaar geleden, dat er 

geen indicaties zijn die wijzen op recidive, enkel tegenindicaties, zoals de afwezigheid van andere 

inbreuken op de Belgische strafwetgeving en de steun vanuit familiale context, die duidelijk blijkt uit de 

huidige detentieperiode, kan verwezen worden naar wat hieromtrent gesteld wordt in punt 2.3.9. Waar 

de verzoekende partij meent dat het feit dat het slechts om één veroordeling gaat voor feiten van meer 

dan vijf jaar gelegen en de afwezigheid van andere inbreuken op de Belgische strafwetgeving 

tegenaanwijzingen vormen voor recidive, stelt zij in wezen opnieuw dat zij geen recidivist is en de feiten 

dateren van meer dan vijf jaar geleden en kan ook hier verwezen worden naar punt 2.3.9. 

 

Voorts stelt de Raad vast dat de verzoekende partij meent dat de geografische werkelijkheid van de 

tewerkstelling waarvoor zij gekwalificeerd is ertoe bijdraagt dat een inreisverbod, zeker voor de duur van 

tien jaar, kennelijk niet voldoet aan de evenredigheidseis, doch toont zij geenszins aan dat er heden een 

tewerkstelling, een aanbod tot tewerkstelling of een intentie om een tewerkstelling uit te oefenen is. Uit 

het louter beschikken over een getuigschrift kan dit niet afgeleid worden. Ook uit het bij het 

verzoekschrift gevoegde attest van vergunning blijkt dit niet gezien hieruit niet kan afgeleid worden dat 
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de vergunning werd toegekend aan de verzoekende partij. Evenmin blijkt dat indien de verzoekende 

partij een tewerkstelling zou bekomen of een zaak zou opstarten, na het uitzitten van haar straf, deze 

tewerkstelling noodzakelijkerwijze zou vereisen dat zij het Belgische grondgebied zou moeten betreden. 

De Raad stelt dan ook vast dat de verzoekende partij geenszins aantoont dat er concrete 

omstandigheden zijn, waardoor het noodzakelijk is dat zij op kortere termijn terug toegang zou 

verkrijgen tot het Belgische grondgebied. 

 

Bovendien wijst de Raad erop dat de verzoekende partij, indien zij na het uitzitten van haar straf wel 

effectief een tewerkstelling aangaat waarvoor zij blijkens het getuigschrift gekwalificeerd is en het 

hiertoe nodig zou zijn toegang te hebben tot het Belgische grondgebied, zij in de mogelijkheid is om de 

intrekking van het inreisverbod te vragen op grond van artikel 44decies van de Vreemdelingenwet dat, in 

omzetting van artikel 32 van de Burgerschapsrichtlijn, voorziet dat een burger van de Unie die een 

inreisverbod voor het grondgebied van het Rijk krijgt, de schorsing of de intrekking kan aanvragen na 

een redelijke termijn en in elk geval na drie jaar te rekenen vanaf de uitvoering ervan.  

 

Betreffende het betoog van de verzoekende partij dat de duur van het inreisverbod minstens moet 

worden afgewogen tegen een mogelijke schending van artikel 8 van het EVRM, dat de facto de 

verzoekende partij dreigt haar tewerkstelling niet te kunnen uitoefenen, dat zij niet zal kunnen bijdragen 

in de lasten van het gezin, toont zij vooreerst geenszins aan dat er sprake is van een 

beschermingswaardig gezin in haar hoofde, in welk zij zou bijdragen in de lasten. Waar zij voorts lijkt te 

menen dat het inreisverbod diende afgewogen te worden tegen de mogelijke schending van haar 

privéleven gelet op het feit dat zij dreigt haar tewerkstelling niet te kunnen uitoefenen, wijst de Raad er 

opnieuw op dat de verzoekende partij geenszins aantoont dat er heden sprake is van een tewerkstelling 

of van een aanbod tot tewerkstelling, zodat zij geenszins dienstig kan voorhouden dat op dit ogenblik 

dient geoordeeld te worden dat omwille van het privéleven van de verzoekende partij een inreisverbod 

van tien jaar disproportioneel is.  

 

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover 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.” 

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven dat beschermingswaardig is onder artikel 8 van het 

EVRM. 

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het gezins- en privéleven wordt aangevoerd, 

kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een gezinsleven bestaat in de zin van het EVRM, vooraleer te 

onderzoeken of de verzoekende partij zich kan beroepen op artikel 8 van het EVRM. Bij de beoordeling 

of er al dan niet sprake is van een gezins- en privéleven dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip 

waarop de bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 21; EHRM 31 

oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 13 februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25). 

 

Betreffende het gezinsleven wordt in de bestreden beslissing gemotiveerd dat de verzoekende partij in 

de vragenlijst hoorrecht geen melding maakt van familieleden of minderjarige kinderen in België, dat uit 

het administratief dossier blijkt dat zij bezoek ontvangt in de gevangenis van familieleden, dat het 

administratief dossier geen informatie bevat waaruit kan blijken dat deze familieleden een verblijfsrecht 

in België hebben, dat vooraleer het recht op gezinsleven gehandhaafd kan worden de verzoekende 

partij eerst gebruik dient te maken van de voor haar openstaande wettelijke verblijfsmogelijkheden, dat 

een schending van artikel 8 van het EVRM in dit geval niet aannemelijk is. 

 

Door in het verzoekschrift enkel te wijzen op steun van de familie die bestaat uit regelmatige bezoeken 

van haar ouders en broer, weerlegt, noch ontkracht de verzoekende partij voormelde motieven. Voorts 

wijst zij enkel op haar neven met verblijfsrecht in België, doch toont zij geenszins aan dat zij met 

voormelde personen een gezin vormt, laat staan een beschermingswaardig gezinsleven onderhoudt. De 
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verzoekende partij toont dan ook niet aan dat hieromtrent enige afweging in het licht van artikel 8 van 

het EVRM diende of dient te gebeuren.  

 

In zoverre zij met het hebben van een getuigschrift wenst te wijzen op het bestaan van een privéleven 

en meent dat door het bestreden inreisverbod de inmenging hierop onevenredig is daar zij dreigt haar 

tewerkstelling niet te kunnen uitoefenen, wijst de Raad erop dat het louter bezitten van een getuigschrift 

niet wijst op een beschermingswaardig privéleven dat eveneens in België dient uitgeoefend te worden.  

 

Aangezien de verzoekende partij niet aantoont dat zij een beschermingswaardig privéleven heeft in 

België in de zin van artikel 8 van het EVRM, kan zij zich niet dienstig op deze bepaling beroepen en 

maakt zij niet aannemelijk dat de verwerende partij moest overgaan tot een belangenafweging in het 

licht van deze bepaling.   

 

Bovendien wijst de Raad erop dat niet blijkt dat de verzoekende partij met de kwalificaties waarover zij 

beschikt volgens het getuigschrift enkel een tewerkstelling zou kunnen aannemen die een toegang tot 

het Belgische grondgebied vereist. Met haar betoog toont de verzoekende partij dan ook niet aan dat 

een inreisverbod van tien jaar een onevenredige inbreuk zou betekenen op haar privéleven. 

 

Gelet op voorgaande vaststellingen maakt de verzoekende partij geenszins aannemelijk dat bij het 

nemen van de bestreden beslissingen geen correcte afweging werd gemaakt van alle beschikbare 

gegevens, dat geen rekening werd gehouden met het individueel en actueel gedrag van de 

verzoekende partij en dat tot een besluit werd gekomen dat de proportionaliteitstoets niet doorstaat.  

 

2.3.11. Gelet op voormelde vaststellingen, wordt een schending van het evenredigheidsbeginsel niet 

aannemelijk gemaakt. 

 

De uiteenzetting van de verzoekende partij laat de Raad voorts niet toe vast te stellen dat het bestuur 

enig dienstige, relevante omstandigheid ten onrechte niet heeft betrokken bij zijn beoordeling. De 

verzoekende partij toont met haar uiteenzetting niet aan dat de verwerende partij zich steunde op 

verkeerde feitelijke gegevens, kennelijk onredelijk handelde of handelde in strijd met de wet.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht of van het zorgvuldigheidsbeginsel, noch van de 

artikelen 43 en 44nonies van de Vreemdelingenwet wordt aannemelijk gemaakt.  

 

Nu geen kennelijke wanverhouding werd aangetoond tussen de overwegingen die de bestreden 

beslissingen onderbouwen en het dispositief van deze beslissingen kan de verzoekende partij ook niet 

worden gevolgd waar zij stelt dat het redelijkheidsbeginsel werd geschonden (RvS 20 september 1999, 

nr. 82.301).  

 

2.3.12. Het derde middel is, in de mate ontvankelijk, ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

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

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

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

4. Kosten 

 

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

partij.  
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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 vier maart tweeduizend eenentwintig door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN N. VERMANDER  

 


