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 nr. 254 638 van 18 mei 2021 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat G. VAEREWYCK 

Antwerpsesteenweg 165/2 

9100 SINT-NIKLAAS 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 10 maart 2021 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 22 februari 2021, 

waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 

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

van vreemdelingen ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard. 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 2 april 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 april 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. D’HAEYER, die loco advocaat G. VAEREWYCK verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat W. DE MULDER, die loco advocaten C. DECORDIER en T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker kwam als minderjarige naar België op 25 mei 2004. 

 

Op 26 mei 2005 werd verzoeker tijdelijk toegelaten tot verblijf in het Rijk. 

 

Op 13 maart 2008 werd verzoeker in het bezit gesteld van een A-kaart. 
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Verzoeker diende op 13 december 2009 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9, derde lid 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). Op 25 mei 2010 

werd verzoeker toegelaten tot een onbeperkt verblijf; hij werd op 30 juli 2010 in het bezit gesteld van B-

kaart. 

 

Op 2 maart 2017 werd verzoeker door het hof van beroep te Antwerpen veroordeeld tot een  

gevangenisstraf van acht jaar. 

 

Op 23 juli 2018 werd een beslissing genomen tot beëindiging van het verblijf van verzoeker. Tegen 

voormelde beslissing dient verzoeker een annulatieberoep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna de Raad), die bij arrest nr. 213 480 van 5 december 2018 de 

beslissing vernietigt.  

 

Op 16 april 2019 neemt de gemachtigde een nieuwe beslissing tot beëindiging van het verblijf van 

verzoeker. Tegen voormelde beslissing dient verzoeker geen annulatieberoep in.  

 

Op 28 oktober 2019 dient verzoeker een verzoek in tot internationale bescherming. Op 24 december 

2019 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing tot weigering 

van de toekenning van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus. Tegen 

voormelde beslissing dient verzoeker geen hoger beroep in.  

 

Op 27 november 2019 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Op 22 februari 2021 neemt de gemachtigde van de 

staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag ongegrond wordt verklaard, aan verzoeker ter kennis 

gebracht op 25 februari 2021. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt:  

 

“Mijnheer de Burgemeester, 

 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 27/11/2019 werd 

ingediend door : 

 

I., A. (N° R.N. …) geboren te Goroudey / Niger op (…)1988 

Nationaliteit: Republiek Niger 

 

Ook gekend als : 

 

 

 

Opmerking: op sommige documenten wordt foutief als nationaliteit Nigeria geschreven. 

 

Momenteel verblijvende in de penitentiaire instelling te (…) 

 

in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek ontvankelijk is doch ongegrond. 

 

Reden: 

 

Betrokkene reisde in 2004 via Spanje en Nederland naar België (aankomstverklaring: 12/07/2004). Er 

werd hem een voogd toegewezen. De voogdij werd op 16/07/2006 beëindigd. 

 

Betrokkene liet zich van bij aanvang opmerken door onaangepast gedrag en liet zich verleiden door de 

zogenaamde ‘gangsta rap’-cultuur. Later evolueerde hij in positieve zin. 

 

In toepassing van artikel 9 en 13 van de wet van 15 december 1980 besliste de dienst MINTEH om 

betrokkene tijdelijk tot het Rijk toe te laten. Op 26/05/2005 wordt betrokkene in het 

Vreemdelingenregister ingeschreven (Bivr/ A-kaart). Op 03/10/2012 wordt hij in het bezit gesteld van 

een B-kaart (B Kaart Nr Bxxx afgeleverd te Antwerpen). 
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In 2012 wil betrokkene zijn identiteitsgegevens wijzigen. Op 08/03/2012 beslist de dienst 

vreemdelingenzaken geen bezwaar te hebben om de identiteit van betrokkene met geboortejaar 1990 te 

wijzigen naar 1988. 

 

Een ernstig steekincident vindt plaats op 27/11/2015 en betrokkene wordt onder aanhoudingsmandaat 

op 05/12/2015 opgesloten in de gevangenis van Antwerpen omwille van poging tot moord. De 

rechterlijke macht veroordeelt hem definitief op 02/03/2017 tot een gevangenisstraf van 8 jaar. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan een poging om iemand opzettelijk en met voorbedachten 

rade te doden. 

 

Op 23/07/2018 werd hem een beslissing tot beëindiging van het verblijf overhandigd met inreisverbod. 

Hij betekent deze beslissing op 26/07/2018. Deze beslissing wordt door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen op 05/12/2018 vernietigd. Op 16/04/2019 volgt de nieuwe beslissing om zijn 

verblijf te beëindigen (beëindiging recht op verblijf op basis van artikel 22 § 1, 3°). 

 

Op 28/10/2019 dient hij een verzoek om internationale bescherming in. Op 24/12/2019 neemt het 

Commissariaatgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een weigeringsbeslissing. Betrokkene 

wordt niet erkend als vluchteling en verkrijgt evenmin subsidiaire bescherming. 

 

In de aanvraag art. 9bis stelt betrokkene dat het niet toekennen van een verblijfstitel een ongeoorloofde 

inmenging vormt in zijn privé- en gezinsleven en hij verwijst naar artikel 8 van het EVRM. Hij stelt dat 

artikel 8 van het EVRM zich niet beperkt tot een huwelijkse relatie. Betrokkene wil zijn leven en banden 

die hij in België opbouwde beschermd zien. Betrokkene verklaart een kind te hebben die volgens zijn 

schrijven tijdelijk in Bulgarije verblijft bij de familie van de moeder van het kind. 

 

Hij leerde Nederlands, werd in België opgeleid (richting bouw metaal-schilderen en deeltijds onderwijs 

schilder/ behanger) en genoot tewerkstelling. Als bewijs legt hij volgende documenten voor: onthaalklas 

Groot Eiland te Brussel; VDAB-certifiaat stapelaar, elektrotranspallet, reachtruck, VCA; VDAB: logistiek 

goederenbehandelaar; Dimona → tewerkstelling U(…) BELGIUM als magazijnier/ productiemedewerker; 

curriculum vitae met een overzicht waar en wanneer hij tewerkgesteld was als magazijnier, 

winkelbediende, productiemedewerker, heftruckbestuurder, schoonmaker, afbraakmedewerker, 

klusjesman (schilderen, behangen, plaatsen van elektriciteit), studentenjob (inpakken, laden, lossen). 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigde dat artikel 8 van het EVRM geen absoluut recht is 

en dat een inmenging kan ter bescherming van de openbare orde: “Uit de rechtspraak van het Europees 

Hof voor de Rechten van Mens te Straatsburg blijkt dat niettegenstaande uit artikel 8 van het EVRM een 

aantal positieve verplichtingen voor de staat voortvloeien en de overheid een effectief respect dient te 

betonen voor het privé- en gezinsleven, de omvang van deze positieve verplichtingen die op de 

overheid rusten, evenwel afhankelijk is van de precieze omstandigheden die eigen zijn aan elke 

individuele zaak. Wanneer het recht op een privé- en gezinsleven wordt ingeroepen in het kader van 

een betwisting over de verblijfswetgeving, dient geduid te worden dat de positieve verplichtingen van de 

overheid begrensd zijn. Een staat heeft immers het recht om de toegang tot het grondgebied te 

controleren. Uit artikel 8 van het EVRM kan geen algemene verplichting voor een staat afgeleid worden 

om de keuze van de verblijfsplaats van een verzoeker te eerbiedigen.” (RVV, arrest nr. 60 174 d.d. 

26.04.2011) 

 

Het lijkt duidelijk dat zijn gedrag, dat een ernstige verstoring van de openbare orde vormt, blijk geeft van 

de afwezigheid van de wil om werkelijk te integreren in de samenleving waarbinnen hij zich ophoudt. 

Integratie veronderstelt ook dat men de Belgische reglementering respecteert en zich aldus onthoudt 

aan het plegen van strafbare feiten. Hier kan aan toegevoegd worden dat de Belgische maatschappij 

het recht heeft zich te beschermen tegen gevaarlijke individuen die er geen graten in zien iemand 

gewoon neer te steken als die persoon zich niet gedraagt zoals gewenst. 

 

Het is mogelijk dat hij tijdens zijn verblijf in België vriendschappen heeft opgebouwd en dat zijn sociale 

leven zich hier afspeelde. Uit niks blijkt echter dat de banden die hij met België opgebouwd heeft van 

een dergelijk uitzonderlijke aard zouden zijn dat deze vermogen op te wegen tegen het ernstig en 

actueel gevaar dat hij door zijn persoonlijk gedrag kan worden geacht te vormen voor de openbare orde. 

 

Uit de omstandigheden die tot zijn veroordeling hebben geleid, blijkt het bestaan van een persoonlijk 

gedrag dat een actuele bedreiging van de openbare orde vormt. Dergelijke mentaliteit getuigt van een 
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fundamenteel gebrek aan normbesef, een misprijzen voor het leven van een ander en van een 

gevaarlijke ingesteldheid. 

 

Uit zijn persoonlijk handelen komt een voor de maatschappij gevaarlijke ingesteldheid naar voren en het 

valt helemaal niet uit te sluiten dat betrokkene dergelijk gedrag in de toekomst zal herhalen indien hij 

opnieuw gekrenkt zou worden. 

 

Er zijn dan ook ernstige redenen van openbare orde waardoor het beëindigen van zijn verblijf op het 

Belgische grondgebied een noodzakelijke maatregel vormde voor de bescherming van de orde en ter 

preventie van strafbare feiten daar zijn gedrag een werkelijke, actuele en ernstige bedreiging vormt voor 

een fundamenteel belang van de samenleving. 

 

Er ligt in de aanvraag art. 9bis geen enkel stuk voor waaruit blijkt dat er sprake is van schuldbesef, 

schuldinzicht of spijt. 

De bescherming van de openbare orde weegt in dit geval zwaarder dan de privébelangen die hij kan 

doen gelden. 

 

Het gegeven dat betrokkene in België gewerkt heeft, doet niets af aan het feit dat hij een actueel en 

ernstig gevaar vormt voor de openbare orde. De vaardigheden die betrokkene tijdens zijn verblijf in 

België aanleerde, kan hij aanwenden om in Niger in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. 

 

Hoewel betrokkene dit niet bewijst, verklaart hij een dochter te hebben. Uit geen enkel element blijkt het 

bestaan van affectieve en financiële banden tussen hem en een kind met de naam D.. De advocaat 

geeft zelf aan dat het kind en de moeder van het kind bij hun familie in Bulgarije verblijven. Betrokkene 

heeft geen gezins- en familieleven in België. 

 

Betrokkene slaagde er niet in een vrees voor vervolging in zijn land van herkomst aannemelijk te 

maken. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen verwees onder meer naar 

een gesprek die hij op 05/02/2018 voerde met een migratie-ambtenaar. Hij stelde toen letterlijk geen 

problemen te kennen in zijn land van herkomst, er welkom te zijn en geen reden te hebben om niet 

terug te keren. 

 

Betrokkene zijn meest nauwe verwanten, zijnde zijn vader, 2 broers en 2 zussen, verblijven in het land 

van herkomst, Niger, waar hij zelf tot zijn 15de verbleef. De Republiek Niger is hem dus zeker niet 

onbekend en hij beschikt er over een netwerk waar hij onmiddellijk kan op terug vallen. 

 

Uit hetgeen voorafgaat mag duidelijk zijn dat betrokkene een ernstig gevaar betekent voor onze 

openbare orde. Niettemin hebben wij nagegaan of de bescherming van de openbare orde in verhouding 

staat met de concrete individuele belangen van de verzoekende partij. Uit hetgeen voorafgaat blijkt 

duidelijk dat wij tot de conclusie kwamen dat de actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging die 

betrokkene door zijn persoonlijk gedrag vormt voor de openbare orde en openbare veiligheid zwaarder 

doorweegt dan de belangen van betrokkene. Betrokkene kan aldus absoluut geen verblijf in België 

worden toegestaan.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In het eerste middel voert verzoeker de schending aan van de motiveringsplicht. In het tweede 

middel voert verzoeker de schending aan van het redelijkheidsbeginsel. Ter adstruering van beide 

middelen zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

“SCHENDING MOTIVERINGSPLICHT 

 

De schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen en van de artikelen 7 en 62 74/13 en van de Vreemdelingenwet 

en van artikel 8 van het Europees Verdrag van de rechten van de mens artikelen 3 en 28 van het 

Kinderrechtenverdrag van 20 november 1989 en de schending van de verplichting tot uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen en van de beginselen van behoorlijk bestuur in het algemeen en 

van het beginsel van zorgvuldigheid in het bijzonder. 

 

Dit houdt o. a in de verplichting tot aangepaste motivatie en de verplichting te beslissen rekening 

houdend met alle elementen van de zaak. 
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In de bestreden beslissing wordt algemeen verwijzend naar het gedrag lees de veroordeling van 

verzoeker, gestipuleerd dat hij een ernstige verstoring voor de openbare orde vormt alsook een ernstig 

en actueel gevaar en/of bedreiging vormt voor de openbare orde. 

 

Verder wordt totaal wereldvreemd als algemeen argument (en bijgevolg opnieuw zonder rekening te 

houden met de zaak specifieke omstandigheden - noodzakelijk voor een afdoende motivering van de 

beslissing) en simplistisch gemeld dat er geen sprake van schuldbesef, schuldinzicht of spijt zou zijn, 

louter omdat desbetreffend niet expliciet stukken worden voorgelegd. 

 

Het is verzoeker volstrekt onduidelijk welke stukken dit oprecht zouden kunnen aantonen, loutere 

verklaringen op eer?! 

 

Hierbij dient tevens worden meegenomen dat verzoeker zijn sociale reclassering, inclusief vergoeden 

burgerlijke partijen, nog niet heeft kunnen uitwerken en dit omdat hij bij gebrek aan verblijfsrecht voor 

België ook geen enkel perspectief heeft op een vervroegde invrijheidstelling onder elektronisch toezicht 

of voorwaarden. 

 

Verzoeker wordt ingevolge het ontbreken van verblijfsrecht immers gedwongen tot ofwel strafeinde doen 

ofwel invrijheidstelling met oog op verwijdering te kiezen 

 

Pas na toekennen van een verblijfsrecht zal verzoeker zijn intenties naar reclassering toe, incl. 

behandeling volgen en vergoeding burgerlijke partijen, in de praktijk kunnen omzetten. 

 

Volledigheidshalve geeft verzoeker mee dat hij in de beginfase van zijn detentie, ondanks zijn uiterst 

beperkte inkomsten, wel degelijk betalingen aan de burgerlijke partijen heeft kunnen uitvoeren. 

 

Daarnaast wordt in de bestreden beslissing geargumenteerd dat de verzoeker gelet op zijn capaciteiten 

en verblijf aldaar tot zijn 15de een leven in Niger zou moeten kunnen uitbouwen alsook dat er geen 

vrees voor vervolging jegens hem aldaar aannemelijk wordt gemaakt. 

 

Deze algemene verwoordingen overtuigen geenszins, minstens weerleggen zij niet de argumentatie dat 

verzoeker volledig geïntegreerd is (school, werk taal) een gezin heeft (partner V. S. en minderjarige 

dochter D. S.). geen enkele effectieve band heeft met zijn thuisland Niger (geen contact met broers en 

zussen, vader overleden in 2020, nagenoeg geen contact sinds vertrek uit Niger met familie). 

 

4.3 

SCHENDING VAN DE BILLIJKHEID REDELIJKHEID, e a  

 

De bestreden beslissing ontbeert elke billijkheid of redelijkheid 

 

Elke situatie die dermate klemmend is dat de persoon zich er niet van kan ontdoen en waarbij een 

verwijdering een schending van een fundamenteel recht met directe werking in België zou kunnen 

inhouden. zodat een verder verblijf in België de enige oplossing is. moet als een prangende humanitaire 

situatie worden beschouwd 

 

Het kan, noch mag de bedoeling zijn dat de fundamentele rechten van verzoeker als gedetineerde 

worden beperkt gelet op het ontbreken van een verblijfsrechter. 

 

Naar strafuitvoering wordt verzoeker thans totaal onredelijk behandeld i.v.g.l.m. gedetineerden die wel 

degelijk over een verblijfsrechter voor België beschikken.” 

 

2.2 De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en bij uitbreiding artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben betrekking op de 

formele motiveringsplicht (RvS 21 oktober 2003, nr. 124.464). Deze 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. 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De Raad stelt vast dat verzoeker de motieven die aan de 

grondslag liggen van de bestreden beslissing kent, nu hij deze aan een inhoudelijk onderzoek 
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onderwerpt, zodat voldaan is aan de formele motiveringsplicht. Het middel dient derhalve vanuit het 

oogpunt van de materiële motiveringsplicht behandeld te worden. 

 

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 zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer 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 de overheid met 

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

 

Waar verzoeker de schending aanvoert van de materiële motiveringsplicht benadrukt de Raad dat hij bij 

de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd is zijn beoordeling van de aanvraag 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 onredelijk tot 

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

 

Verzoeker betoogt dat geen rekening is gehouden met de specifieke omstandigheden van de zaak en 

dat er “simplistisch” gemeld wordt dat er geen sprake is van schuldbesef, schuldinzicht of spijt. 

Verzoeker wijst erop dat hij zijn sociale reclassering, inclusief vergoeden burgerlijke partijen, nog niet 

heeft kunnen uitwerken bij gebrek aan een verblijfsrecht. Verzoeker geeft nog mee dat hij in de 

beginfase van zijn detentie en ondanks zijn uiterst beperkte inkomen weldegelijk betalingen aan de 

burgerlijke partijen heeft kunnen uitvoeren.  

 

Vooreerst merkt de Raad op dat de aanvraag ongegrond werd verklaard. De gemachtigde onderzoekt, 

wat de gegrondheid van de aanvraag betreft, of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer dan 

drie maanden in het Rijk te verblijven. Desbetreffend beschikt verweerder over een ruime 

appreciatiebevoegdheid. In casu blijkt uit de lezing van de motieven dat verweerder uit het gedrag van 

verzoeker een werkelijk, actueel en voldoende ernstig gevaar voor de openbare orde afleidt. In de 

bestreden beslissing wordt het volgende gemotiveerd: “Een ernstig steekincident vindt plaats op 

27/11/2015 en betrokkene wordt onder aanhoudingsmandaat op 05/12/2015 opgesloten in de 

gevangenis van Antwerpen omwille van poging tot moord. De rechterlijke macht veroordeelt hem 

definitief op 02/03/2017 tot een gevangenisstraf van 8 jaar. Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan 

een poging om iemand opzettelijk en met voorbedachten rade te doden. Op 23/07/2018 werd hem een 

beslissing tot beëindiging van het verblijf overhandigd met inreisverbod. Hij betekent deze beslissing op 

26/07/2018. Deze beslissing wordt door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 05/12/2018 

vernietigd. Op 16/04/2019 volgt de nieuwe beslissing om zijn verblijf te beëindigen (beëindiging recht op 

verblijf op basis van artikel 22 § 1, 3°).” Het is niet kennelijk onredelijk om op grond van de 

strafrechtelijke veroordeling en de beslissing tot beëindiging van zijn verblijf van 23 juli 2018 te oordelen 

dat hem geen gunstmaatregel kan worden verleend door hem geen machtiging langer dan drie 

maanden in het Rijk te verblijven, toe te staan. Waar verzoeker betoogt dat er geen rekening is 

gehouden met de specifieke omstandigheden van de zaak,  laat hij na uiteen te zetten met welke 

omstandigheden verweerder in de bestreden beslissing geen rekening heeft gehouden. De vreemdeling 

moet in zijn aanvraag klaar en duidelijk vermelden waarom hij meent in aanmerking te komen voor een 

verblijfsmachtiging. In de mate verzoeker doelt op het feit dat hij in het begin van de detentie weldegelijk 

betalingen heeft verricht aan de burgerlijke partijen, merkt de Raad op dat verzoeker heeft nagelaten dit 

element ter kennis te brengen aan verweerder in zijn aanvraag van 27 november 2019. Verzoeker kan 

aldus verweerder bezwaarlijk verwijten geen rekening te hebben gehouden met dit voormeld gegeven 

waarvan verweerder geen kennis had.     

 

Verzoeker betoogt verder dat hij ten onrechte wordt afgeschilderd als een persoon zonder schuldbesef, 

schuldinzicht of spijt. Hij  kan zijn sociale reclassering niet uitwerken bij gebrek aan een verblijfsrecht.  

 

In de bestreden beslissing wordt dienaangaande gemotiveerd: 

 

“Uit de omstandigheden die tot zijn veroordeling hebben geleid, blijkt het bestaan van een persoonlijk 

gedrag dat een actuele bedreiging van de openbare orde vormt. Dergelijke mentaliteit getuigt van een 

fundamenteel gebrek aan normbesef, een misprijzen voor het leven van een ander en van een 

gevaarlijke ingesteldheid. 
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Uit zijn persoonlijk handelen komt een voor de maatschappij gevaarlijke ingesteldheid naar voren en het 

valt helemaal niet uit te sluiten dat betrokkene dergelijk gedrag in de toekomst zal herhalen indien hij 

opnieuw gekrenkt zou worden. 

Er zijn dan ook ernstige redenen van openbare orde waardoor het beëindigen van zijn verblijf op het 

Belgische grondgebied een noodzakelijke maatregel vormde voor de bescherming van de orde en ter 

preventie van strafbare feiten daar zijn gedrag een werkelijke, actuele en ernstige bedreiging vormt voor 

een fundamenteel belang van de samenleving. 

Er ligt in de aanvraag art. 9bis geen enkel stuk voor waaruit blijkt dat er sprake is van schuldbesef, 

schuldinzicht of spijt.”  

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker zeer ernstige feiten heeft gepleegd, 

hetgeen hij niet betwist. Verzoeker weerlegt bovendien niet dat er geen enkel stuk werd voorgelegd in 

zijn aanvraag waaruit blijkt dat er sprake is van schuldbesef, schuldinzicht of spijt. Waar verzoeker stelt 

dat hij geen sociale reclassering kan uitwerken, doet hij aan de vaststelling in de beslissing dat er geen 

enkel stuk werd voorgelegd waaruit schuldbesef, schuldinzicht of spijt zou kunnen blijken, geen afbreuk.  

 

Verzoeker betoogt verder dat de motivering in de bestreden beslissing niet weerlegt dat hij volledig 

geïntegreerd is, een gezin heeft en geen enkele affectieve band heeft met Niger.  

 

De Raad herhaalt dat verweerder, wat de gegrondheid van een aanvraag om machtiging tot verblijf 

betreft, onderzoekt of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer dan drie maanden in het Rijk 

te verblijven. Hij beschikt over een ruime appreciatiebevoegdheid bij de beoordeling van de machtiging. 

In casu oordeelt verweerder dat de bescherming van de openbare orde zwaarder weegt dan de 

privébelangen die verzoeker doet gelden. Waar verzoeker verwijst naar zijn volledige integratie gaat hij 

voorbij aan het motief dat uit zijn persoonlijk handelen een gevaarlijke ingesteldheid blijkt waarbij het 

niet valt uit te sluiten dat hij dergelijk gedrag in de toekomst zal herhalen indien hij opnieuw gekrenkt zou 

worden. Verzoeker gaat tevens voorbij aan het motief dat zijn verblijf werd beëindigd op 16 april 2019 

om ernstige redenen van openbare orde. Deze beslissing is definitief in het rechtsverkeer, nu verzoeker 

geen annulatieberoep heeft ingediend tegen voormelde beslissing. Verweerder stelt bovendien dat “De 

vaardigheden die betrokkene tijdens zijn verblijf in België aanleerde, kan hij aanwenden om in Niger in 

zijn eigen levensonderhoud te voorzien.” Het is niet kennelijk onredelijk om de elementen van integratie 

af te wijzen, nu deze elementen niets afdoen aan het feit dat hij een actueel en ernstig gevaar vormt 

voor de openbare orde. In weerwil van verzoekers betoog dient verweerder de elementen van integratie 

niet “te weerleggen” doch dient hij na te gaan of deze elementen een reden zijn om hem een 

verblijfsmachtiging (al dan niet) toe te kennen. Verweerder besluit: “Uit hetgeen voorafgaat mag duidelijk 

zijn dat betrokkene een ernstig gevaar betekent voor onze openbare orde. Niettemin hebben wij 

nagegaan of de bescherming van de openbare orde in verhouding staat met de concrete individuele 

belangen van de verzoekende partij. Uit hetgeen voorafgaat blijkt duidelijk dat wij tot de conclusie 

kwamen dat de actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging die betrokkene door zijn 

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

belangen van betrokkene. Betrokkene kan aldus absoluut geen verblijf in België worden toegestaan.” 

Verzoeker weerlegt de conclusie van verweerder niet door opnieuw te wijzen naar zijn elementen van 

integratie.  

 

Waar verzoeker verwijst naar zijn gezin gaat verzoeker voorbij aan het motief in de bestreden beslissing 

dat ‘moeder en kind’ bij hun familie in Bulgarije verblijven. Verzoeker toont verder niet aan waaruit zijn 

gezins- en familieleven in België bestaat.  

 

Waar verzoeker stelt geen affectieve banden te hebben in Niger betwist hij niet dat er 2 broers en 2 

zussen in Niger verblijven en dat hij er zelf verbleef tot zijn 15de. Het is niet kennelijk onredelijk om hieruit 

af te leiden dat zijn land van herkomst hem niet onbekend is en dat hij er over een netwerk beschikt 

waar hij op kan terugvallen. Verzoeker gaat overigens voorbij aan het motief dat verzoeker op 5 februari 

2018 zelf verklaarde geen problemen te kennen in zijn land van herkomst, er welkom te zijn en geen 

reden te hebben om niet terug te keren, quod non.  

 

De schending van de motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aannemelijk 

gemaakt.  

 

De aangevoerde schending van de artikelen 7 en 74/13 van de vreemdelingenwet en van artikel 8 van 

het EVRM is niet dienstig, nu de bestreden beslissing geen bevel om het grondgebied te verlaten bevat, 

noch gepaard gaat met een bevel om het grondgebied te verlaten.  
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Verzoeker laat na uiteen te zetten op welke wijze de artikelen 3 en 28 van het Kinderrechtenverdrag 

worden geschonden door de bestreden beslissing, te meer nu niet is aangetoond dat er een kind van 

verzoeker in het Rijk verblijft.  

 

De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt het 

redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe 

het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel geschonden te 

kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan 

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Wat het redelijkheidsbeginsel de rechter 

toestaat, is niet 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, in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is 

(RvS 20 september 1999, nr. 82.301).  

 

De Raad stelt vast, na de bespreking hierboven en in het kader van zijn wettigheidstoezicht, dat de 

gemachtigde in redelijkheid tot de door hem gedane vaststelling is gekomen en er in het dossier geen 

gegevens voorhanden zijn die onverenigbaar zijn met die vaststelling. 

 

Verzoeker gaat er ook aan voorbij dat de verblijfsmachtiging met toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet een gunstmaatregel is. Met zijn overtuiging dat hem een verblijfsmachtiging dient te 

worden toegekend, kan verzoeker de bestreden beslissing niet aan het wankelen brengen.  

 

Waar verzoeker stelt dat zijn fundamentele rechten als gedetineerde worden beperkt doordat hij niet 

over een verblijfsrecht beschikt en hij op het vlak van strafuitvoering “totaal onredelijk (wordt) 

behandeld”, merkt de Raad op dat zijn kritiek niet gericht is tegen de bestreden beslissing maar tegen 

de beschikkingen van de strafuitvoeringsrechtbank.  

 

Beide middelen zijn, in de mate dat ze ontvankelijk zijn, 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. Er dient derhalve geen uitspraak 

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

door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

 

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

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 


