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 nr. 257 846 van 8 juli 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. VRIJENS 

Kortrijksesteenweg 641 

9000 GENT 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 9 april 2021 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 9 februari 2021 tot “weigering onbeperkt verblijf”. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 16 april 2021 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 28 mei 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 juni 2021. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt voor 

de verzoekende partij, en van advocaat M. MISSEGHERS, 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 werd op 1 juli 2015 op grond 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 (hierna: 

de Vreemdelingenwet) gemachtigd tot een tijdelijk verblijf in het Rijk. 

Dit tijdelijk verblijf werd telkens verlengd, de laatste verlenging geldt tot 24 augustus 2021. 

Op 13 maart 2020 werd verzoeker door de correctionele rechtbank te Brugge wegens mensensmokkel 

veroordeeld tot een geldboete van 8.000 euro met gedeeltelijk uitstel. Verzoeker werd ook voor een 

termijn van 5 jaar ontzet uit alle rechten voorzien in art. 31, eerste lid SW. 

Op 25 november 2020 diende verzoeker een aanvraag in om tot een onbeperkt verblijf te worden 

gemachtigd. 
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Op 9 februari 2021 heeft verwerende partij deze aanvraag geweigerd. 

Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“Naam, Voornamen: [K.,Y.] 

Nationaliteit : Marokko  

Geboren te Aklim op X 

(...) 

Weigering onbeperkt verblijf 

 

Gelieve betrokkene in kennis te stellen van het feit dat zijn aanvraag om gemachtigd te worden tot een 

verblijf zonder beperkingen (B-kaart) ingediend op 25.11.2020 wordt verworpen om de volgende 

reden(en): 

 

o Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan strafbare feiten en werd veroordeeld op 13 maart 2020 

door de correctionele rechtbank (rechtbank van eerste aanleg) West-Vlaanderen, afdeling Brugge 

wegens mensensmokkel en geen of geen correcte DIMONA-aangifte bij indiensttreding tot een  

geldboete van 1 maal 1000,00 euro verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 8000,00 euro 

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een termijn van 3 

maanden. 

Met uitstel van uitvoering voor een termijn van 3 jaren wat betreft deze geldboete, doch slechts voor een 

gedeelte van 1 maal 500,00 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen en gebracht op 4000,00 euro. 

Tevens voor een termijn van vijf (5) jaar ontzet uit alle rechten voorzien in art. 31 eerste lid sw. 

 

Gezien het erg recente karakter van de feiten wordt het daarom niet opportuun geacht om betrokkene te 

machtigen tot een verblijf zonder beperkingen. 

 

[...]” 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel werpt verzoeker op: “Schending van het artikel 62 van de Wet van 15 

december 1980, de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

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

bestuur, meer bepaald het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de motiveringsplicht. 

Manifeste beoordelingsfout”. 

 

Hij betoogt als volgt: 

 

“1. 

Dat verweerder in de weigeringsbeslissing dd. 9 februari 2021 stelt dat verzoeker niet kan worden 

gemachtigd worden tot een verblijf zonder beperkingen om dat hij veroordeeld is voor strafbare feiten, 

waaronder mensensmokkel en geen of geen correcte DIMONA-aangifte, tot een geldboete van 1000 

euro waarvan de helft met uitstel voor 3 jaar.. 

 

2. 

Dat verzoeker in eerste instantie wil opmerken dat hij geen gevangenisstraf heeft gekregen voor de 

feiten waarvoor hij veroordeeld is. Dat de strafbare feiten overigens reeds dateren van 21 juli 2018, 

zijnde bijna drie jaar geleden. 

 

Dat verzoeker de feiten die zich hebben voorgedaan en waarvoor hij werd veroordeeld nog eens wil 

uiteenzetten: 

 

Een verre neef van verzoeker hielp mee in de zaak van verzoeker, maar deed er geen arbeid. Voor 

arbeid te kunnen leveren moet men loon ontvangen en dit was hier niet het geval. De neef van 

verzoeker hielp soms in de zaak en kreeg hiervoor eten in ruil. Hij werd door verzoeker niet verplicht 

mee te helpen, noch heeft verzoeker hem van Marokko overgebracht naar België om voor hem te 

werken. Het klopt echter wel dat de neef van verzoeker illegaal op het grondgebied verbleef. 

 

Dat de feiten, hoewel strafbaar, dus niet zo ernstig zijn als men op het eerste zicht zou denken bij het 

lezen van het woord “mensenhandel”. 
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3. 

De veroordeling dateert van begin 2020, doch betrof het dus feiten welke zich veel eerder hebben 

voorgedaan (namelijk in 2018), doch waarvoor verzoeker pas in 2020 voor de rechtbank diende te 

verschijnen. 

 

Verzoeker is de laatste tijd geen strafbare gedragingen meer gepleegd en is niet meer in aanraking 

geweest met de gerechtelijke overheden. Dat er van een actueel gevaar voor de openbare orde in 

hoofde van verzoeker dan ook geen sprake is. 

 

4. 

Verweerder heeft echter geen enkel grondig onderzoek gevoerd naar de feiten, waarop zijn beslissing 

steunt, noch naar het huidige persoonlijke gedrag van verzoeker. 

 

Dat de loutere verwijzing naar het feit dat verzoeker werd veroordeeld tot een geldboete waarvan de 

helft met uitstel is onvoldoende om het onbeperkt verblijfsrecht aan verzoeker te weigeren, temeer daar 

verzoeker al sedert 2015 in België verblijft, hier zijn gezin heeft en tewerkgesteld is bij Cims BV met een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur (cf. stuk 2). 

 

Dat de verwijzing naar een veroordeling tot een geldboete van 13.03.2020 m.b.t. strafbare feiten welke 

dateren van 2018 geen afdoende motivering is waarom met zijn langdurig verblijf in België, zijn 

tewerkstelling, zijn gezin,.... geen rekening werd gehouden bij de beoordeling van zijn aanvraag tot 

onbeperkt verblijf. 

 

Dat voormelde veroordeling geen afdoende motivatie vormt om verzoekers aanvraag tot een verblijf 

zonder beperkingen te weigeren. 

 

Dat verweerder heeft nagelaten rekening te houden met verzoekers ononderbroken verblijf en 

tewerkstelling in België sinds 2015. 

 

Dat verweerder in elk geval zijn beslissing niet afdoende motiveerde waardoor er sprake is van een 

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

bestuurshandelingen en van de motiveringsplicht. 

 

5. 

Dat in hoofde van verweerder wat betreft het verlenen van een verblijf zonder beperkingen een 

discretionaire en geen gebonden bevoegdheid bestaat. 

 

Gelet op de gegeven discretionaire bevoegdheid om al dan een onbeperkt verblijf toe te staan, diende 

verweerder in casu te preciseren waarom alsnog geen rekening kan worden gehouden met verzoekers 

legaal en ononderbroken verblijf in België sinds 2015. 

“Wanneer de toepasselijke regelgeving aan het bestuur de vrijheid laat om al dan niet een beslissing te 

nemen, of de keuze laat tussen verschillende mogelijke beslissing, is het bestuur verplicht zijn keuze te 

verantwoorden. 

 

Ook bij de invulling van vage normen, zal een uitgebreider motivering noodzakelijk zijn. De precieze, 

concrete motieven moeten uitdrukkelijk en nauwkeurig worden vermeld. Een discretionaire bevoegdheid 

ontslaat de overheid dus geenszins van de verplichting tot formele motivering, wel integendeel. In dat 

geval dringt de motiveringsplicht zich nog meer op als niet te verwaarlozen waarborg en zelfs de enige 

waarborg tegen willekeur” (I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, administratieve rechtsbibliotheek – 

algemene reeks, VII, Formele motivering van bestuurshandelingen, Brugge, Die Keure, 1999, 149, nr. 

185). 

 

6. 

Dat het bovendien onredelijk is dat hem geen verblijf voor onbeperkte duur wordt toegestaan terwijl hij in 

België reeds sinds 2015 ononderbroken verblijft, tewerkgesteld is, een gezin heeft,…. 

 

Hierdoor schendt de bestreden beslissing ook het redelijkheidsbeginsel, nu verweerder geenszins in alle 

redelijkheid tot zijn beslissing is gekomen. 
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De redelijkheid vereist dat de overheid de bestreden beslissing heeft afgewogen aan de hand van 

werkelijk bestaande feiten, waarvan zij zich een duidelijke voorstelling heeft kunnen vormen en die van 

zulke aard zijn dat zij de genomen beslissing naar recht en billijkheid kunnen dragen. De overheid dient 

met andere woorden bij het nemen van een beslissing alle betrokken belangen op een redelijke wijze af 

te wegen. Een schending veronderstelt dat de overheid bij het nemen van haar beslissing kennelijk 

onredelijk heeft gehandeld, met andere woorden dat zij op evidente wijze een onjuist gebruik van haar 

beleidsvrijheid heeft gemaakt. 

 

Het redelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer men op zicht van de motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, men moet 

voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze 

werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe het oordeel van het bestuur 

over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te vinden (RvS 20 september 1999, nr. 82 301). 

 

Dat de bestreden beslissing het redelijkheidsbeginsel schendt door geen onbeperkt verblijfsrecht aan 

verzoeker toe te kennen, temeer daar verzoeker reeds 6 jaar in België verblijft. 

 

Dat de bestreden beslissing dan ook op een onredelijke wijze genomen werd.” 

 

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

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62, §2 van de 

Vreemdelingenwet 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 de bestreden beslissing in casu is voorzien van een duidelijke feitelijke motivering. 

Een verwijzing naar een reglementaire bepaling ontbreekt wel. Uit voormelde wet van 29 juli 1991 kan 

echter niet worden afgeleid dat de verwijzing in een bestuurshandeling naar een wet of een reglement 

noodzakelijk gepaard moet gaan met de vermelding van de precieze artikelen en het opschrift van de 

regelgeving, althans niet indien de verzoeker uit de beslissing met zekerheid kan afleiden om welke 

bepalingen het gaat (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583). In casu blijkt uit het verzoekschrift niet dat 

verzoeker in het ongewisse is over de wettelijke bepalingen die werden toegepast. De bestreden beslis-

sing is ook het antwoord op een door verzoeker geïnitieerde aanvraag tot het verwerven van onbeperkt 

verblijf. Er kan dan ook van worden uitgegaan dat verzoeker weet dat de verwerende partij de artikelen 

14 en 15 van de Vreemdelingenwet heeft toegepast. Een schending van de formele motiveringsplicht 

blijkt dan ook niet, te meer nu blijkt dat verzoeker inhoudelijke kritiek uit op de motivering van de 

bestreden beslissing.  

 

2.3. De inhoudelijke kritiek die verzoeker op de motieven uit, wordt beoordeeld vanuit het oogpunt van 

de materiële motiveringsplicht.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd 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 van de aanvraag 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).  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de verwerende partij de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat zij bij het nemen van een beslissing minstens moet 

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

 

Het redelijkheidsbeginsel staat 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). 

 

2.4. Artikel 14 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 
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“Om zich in het Rijk te vestigen moet de vreemdeling daartoe gemachtigd worden door de Minister of 

zijn gemachtigde. 

 

Deze machtiging mag slechts gegeven worden aan de vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is tot 

een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk, voorzover deze toelating of machtiging geen 

tijdslimiet voorziet, ingevolge deze wet of ingevolge de bijzondere omstandigheden eigen aan de 

betrokkene of ingevolge de aard of de duur van zijn activiteiten in België.” 

 

Artikel 15 van de Vreemdelingenwet dat aansluit bij artikel 14 van dezelfde wet luidt als volgt: 

 

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag en behoudens wanneer 

de vreemdeling die erom verzoekt zich in één der in artikel 3, eerste lid, 5° tot 8° voorziene gevallen 

bevindt, moet de machtiging tot vestiging verleend worden aan : 

 

1° de in artikel 10, § 1, eerste lid, 4° tot 7°, bedoelde familieleden van een vreemdeling die gemachtigd 

is om zich in het Rijk te vestigen of diens familieleden op wie artikel 10, § 1, eerste lid, 1°, van 

toepassing is, voorzover deze, wat de echtgenoot of de partner betreft, samenleeft met die vreemdeling; 

 

2° de vreemdeling die bewijst dat hij gedurende vijf jaar regelmatig en ononderbroken in het Rijk heeft 

verbleven. 

 

De minister of diens gemachtigde kan controles verrichten of laten verrichten om na te gaan of de 

vreemdeling voldoet aan de gestelde voorwaarden. Hij kan op elk moment specifieke controles 

verrichten of laten verrichten in geval van gegronde vermoedens dat het huwelijk, het partnerschap of 

de adoptie tot stand is gekomen om voor de betrokken persoon toegang tot of verblijf in het Rijk te 

bekomen.” 

 

2.5. Artikel 3, eerste lid, 5° tot 8° van de Vreemdelingenwet waarnaar artikel 14, eerste lid van dezelfde 

wet verwijst, luidt als volgt: 

 

“Behoudens de in een internationaal verdrag of in de wet bepaalde afwijkingen, kan de toegang worden 

geweigerd aan de vreemdeling die zich in een van de volgende gevallen bevindt : 

 

“ (...) 5° wanneer hij ter fine van weigering van toegang en verblijf gesignaleerd staat in het SIS of in de 

Algemene Nationale Gegevensbank; 

 

6° wanneer hij geacht wordt de internationale betrekkingen van België of van een Staat die partij is bij 

een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt, 

te kunnen schaden; 

 

7° wanneer hij geacht wordt de openbare rust, de openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen 

schaden; 

 

8° wanneer hij sedert minder dan tien jaar uit het Rijk werd teruggewezen of uitgezet, zo de maatregel 

niet werd opgeschort of ingetrokken; 

[...].” 

 

2.6. Gezien de feitelijke motieven die figureren in de bestreden beslissing werd redelijkerwijs toepassing 

gemaakt van artikel 15, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet juncto artikel 3, eerste lid, 7° van 

dezelfde wet.  

 

2.7. Uit het administratief dossier blijkt dat bij de verlenging van de A-kaart van verzoeker op 17 juni 

2020, in een daarop betrekking hebbende brief van de verwerende partij, expliciet het volgende werd 

gestipuleerd, als voorwaarden voor een verdere verlenging van het verblijf: 

 

“- recente bewijzen van effectieve tewerkstelling; 

- een recent attest dat betrokkene op geen enkel ogenblik ten laste valt van de Belgische staat; 

- betrokkene dient zich bovendien tijdens zijn verblijf in België op onberispelijke wijze te gedragen en 

mag geen gevaar vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid van het land”. 
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Verzoeker nam blijkens het administratief dossier op 6 juli 2020 kennis van deze verlengings-

voorwaarden. In de betrokken brief werd ook gestipuleerd dat de verwerende partij bij elke aanvraag tot 

verlenging van ambtswege zal onderzoeken of verzoeker onbeperkt verblijf kan krijgen. 

 

2.8. Verzoeker wist dus of werd geacht te weten dat een verdere verlenging van zijn verblijf en a fortiori 

de machtiging tot onbeperkt verblijf, afhankelijk waren van de voorwaarde om zich “tijdens zijn verblijf in 

België op onberispelijke wijze te gedragen en geen gevaar [mag] vormen voor de openbare orde of 

nationale veiligheid van het land”. 

 

2.9. Verzoeker werd op 13 maart 2020 door de correctionele rechtbank te Brugge veroordeeld tot een 

geldboete van 8.000 euro met gedeeltelijk uitstel wegens mensensmokkel. Verzoeker werd ook voor 

een termijn van 5 jaar ontzet uit alle rechten voorzien in art. 31, eerste lid SW. 

 

2.10. In het motiverend gedeelte van het vonnis, waarvan zich een kopie in het administratief dossier 

bevindt, stelt de correctionele rechtbank zeer duidelijk t.a.v. de tweede beklaagde, zijnde verzoeker  : 

 

“Uit de feitenconstellatie zoals die naar voor komt uit de hierboven in extenso weergegeven elementen 

van de strafinformatie blijkt genoegzaam dat tweede beklaagde het illegaal verblijf van zijn verre neef 

K.K. in het Rijk faciliteerde met het oog op indirect verkrijgen van een vermogensvoordeel, nl. de 

inschakeling van zijn zwartwerk in de economische activiteit van de uitbating van eerste beklaagde, wat 

genoegzaam volstaat om te spreken van mensensmokkel.” 

 

alsook 

 

“De door tweede beklaagde op de sociale reglementering gepleegde inbreuken zijn objectief gezien 

zonder meer zeer ernstig. De rechten van de betrokken werknemer werden geschaad en de 

mogelijkheid tot zwartwerk en het niet betalen van sociale bijdragen werd geschapen. Bovendien werd 

het opbouwen van rechten op sociale prestaties verhinderd en werden controlemechanismen verstoort. 

Dergelijke inbreuken op het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht ondermijnen het stelsel van de 

sociale bescherming zelf en moeten dan ook passend worden bestraft.” 

 

2.11. De Raad kan het dan ook niet kennelijk onredelijk of onzorgvuldig of een manifeste beoordelings-

fout achten dat verweerder, die in deze een ruime discretionaire bevoegdheid heeft, de bestreden 

beslissing treft. Tevergeefs tracht verzoeker de feiten te minimaliseren en te reduceren tot feiten uit een 

ver verleden. Het is niet omdat verzoeker niet werd veroordeeld tot een gevangenisstraf dat de 

veroordeling geen correctionele veroordeling betreft zoals bedoeld in artikel 33bis SW.    

 

2.12. Verzoeker verwachtte een grondiger onderzoek naar de feiten en naar zijn huidig persoonlijk 

gedrag, maar de feiten en verzoekers persoonlijk gedrag blijken duidelijk uit het vonnis waarnaar de 

bestreden beslissing verwijst. De feiten dateren van 2018 en de veroordeling dateert van 13 maart 2020. 

Dit zijn geen oude koeien die uit de gracht worden gehaald door verweerder, doch wel feiten die zich 

hebben voorgedaan tijdens een periode waarop de verlengingsvoorwaarde slaat dat verzoeker zich 

tijdens zijn verblijf in België op onberispelijke wijze moet gedragen en geen gevaar mag vormen voor de 

openbare orde of nationale veiligheid van het land.  

 

2.13. Verzoeker kan niet dienstig opwerpen dat er geen rekening werd gehouden met zijn tewerkstelling, 

zijn legaal verblijf sedert 2015 en zijn gezin. Dit zijn namelijk geen elementen die verweerder beletten 

om de machtiging tot onbeperkt verblijf te weigeren wanneer hij van oordeel is dat er sprake is van een 

gevaar voor de openbare orde. De Raad benadrukt nog dat geenszins blijkt dat de bestreden beslissing 

enig gevolg heeft voor verzoekers tewerkstelling of gezinsbanden in België. De bestreden beslissing 

houdt immers geenszins in dat verzoeker niet langer in België mag verblijven. Er is geen sprake van een 

beëindiging van zijn verblijfsrecht. Enkel de machtiging tot onbeperkt verblijf wordt verzoeker geweigerd.  

 

2.14. Het is duidelijk dat verzoeker de bestreden beslissing niet redelijk acht, maar zijn eigen visie op 

zijn zaak kan geen aanleiding geven tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

Het eerste middel is niet gegrond.  

 

2.15. In een tweede middel werpt verzoeker op: “Schending van de hoorplicht en van verzoekers 

rechten van verdediging”. 
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Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“Dat verweerder gehouden was, alvorens een beslissing te nemen, minstens verzoeker uit te nodigen 

voor een verhoor. 

 

In casu werd het onbeperkt verblijfsrecht van verzoeker geweigerd zodat hij sowieso en in elk geval 

voorafgaandelijk door verweerder diende gehoord te worden. 

 

Dat indien verzoeker zou gehoord geweest zijn, verweerder hoogstwaarschijnlijk tot een ander besluit 

zou zijn gekomen en geenszins een weigeringsbeslissing aan verzoeker zou hebben afgeleverd.” 

 

2.16. Verzoeker verduidelijkt niet wat hij zou hebben gezegd tijdens een gehoor door de verwerende 

partij dat haar tot een andersluidend oordeel had kunnen brengen. Verzoeker wist dat hij, om een 

verdere verlenging van het verblijf te verkrijgen waarbij de Dienst Vreemdelingenzaken ambtshalve zou 

nakijken of hij in aanmerking komt voor een onbeperkt verblijf in het Rijk, zich aan de voorwaarde moest 

houden om zich tijdens zijn verblijf in België op onberispelijke wijze te gedragen en geen gevaar te 

vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid van het land. Verzoeker kan niet onwetend zijn 

van zijn strafrechtelijke veroordeling in maart 2020. Het stond hem dan ook vrij om bij zijn aanvraag tot 

verlenging van het verblijf, aan de verwerende partij elementen te verschaffen waarom hij ondanks deze 

veroordeling toch tot een verblijf voor onbeperkte duur kon worden gemachtigd, quod non. 

 

Het tweede middel is niet gegrond.  

 

3. Kosten 

 

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

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht juli tweeduizend eenentwintig door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter. 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 


