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 nr. 100 531 van 5 april 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Tunesische nationaliteit te zijn, op 18 oktober 2012 

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, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 18 september 2012 tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten met inreisverbod en vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). 

 

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 23 oktober 2012 met 

refertenummer X. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 februari 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 maart 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. VAN DE POEL, die loco advocaat A. EL MOUDEN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker legt op 10 januari 2011 samen met zijn Belgische partner een verklaring van wettelijke 

samenwoning af te Antwerpen. 

 

1.2. Op 9 september 2011 dient verzoeker een aanvraag in tot afgifte van de verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie. 

 

1.3. Verzoeker wordt op 23 maart 2012 in het bezit gesteld van de F-kaart. 
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1.4. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding neemt op 18 september 2012 de beslissing waarbij een einde wordt gesteld aan 

verzoekers recht op verblijf.  

 

1.5. Tevens op 18 september 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten met inreisverbod en vasthouding met het oog op verwijdering. Deze 

beslissing, die op dezelfde datum aan verzoeker ter kennis wordt gebracht, is gemotiveerd als volgt:  

 

“In uitvoering van de beslissing van de gemachtigde van de Staatsecretaris voor Asiel en Migratie, en 

voor Maatschappelijke Integratie [N. B.], waarnemend adviseur  

wordt aan de persoon die verklaart zich [B. C.] te noemen, […], en welke verklaart van Tunesische 

nationaliteit te zijn, het bevel gegeven om het grondgebied van België te verlaten, evenals het (de) 

grondgebieden) van de volgende Staten: 

Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ijsland, 

Italia, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië13', tenzij hij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten gaat gepaard met een inreisverbod, dat krachtens artikel 3, 

eerste lid, 9° van de wet van 15 december 1980 wordt uitgevaardigd. 

 

Krachtens artikel 7 van de wet van 15 december 1980 wordt een beslissing tot verwijdering om de 

volgende redenen voor een onderdaan van een derde land genomen : 

 

 1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

 

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

schaden; 

 

 Krachtens artikel 27. § 1, van de voornoemde wet van 15 december 1980 kan de onderdaan van een 

derde land die bevel om het grondgebied te verlaten gekregen heeft en de teruggewezen of uitgezette 

vreemdeling die er binnen de gestelde termijn geen gevolg aan gegeven heeft met dwang naar de grens 

van hun keuze, in principe met uitzondering van de grens met de staten die partij zijn bij een 

internationale overeenkomst betreffende do overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt, geleid 

worden of ingescheept worden voor een bestemming van hun keuze, deze Staten uitgezonderd. 

 

 Krachtens artikel 27, § S, van de voornoemde v/et van 15 december 1980 kan de onderdaan van een 

derde land ten dien einde worden opgesloten tijdens de periode die voor de uitvoering van de maatregel 

strikt noodzakelijk is. 

 

 artikel 74/14 §3,3°: de onderdaan van een derde land Is een gevaar voor de openbare orde en de 

nationale veiligheid 

 artikel 74/14 §3, 4°: de onderdaan van een derde land heeft niet binnen de toegekende termijn aan 

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Betrokkene verblijft op het Schengensgrondgebied zonder paspoort voorzien van een geldig visum. Hij 

respecteert de reglementeringen niet. Het is dus weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven 

aan een bevel om het grondgebied te verlaten dat aan hem af geleverd zal worden. 

 

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

fundamenteel belang van de samenleving. 

 

Betrokkene werd Immers veroordeeld op 03/09/2009 door de correctionele rechtbank van Gent uit 

hoofde van diefstal tot 7 maanden gevangenisstraf 

 

Betrokkene werd immers veroordeeld op 18/09/2009 door de correctionele rechtbank van Gent bij 

verstek uit hoofde van diefstal door middel van braak inklimming of valse sleutels tot een 

gevangenisstraf van 4 maanden  
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Betrokkene werd immers veroordeeld op 22/0272012 door de correctionele rechtbank van Gent uit 

hoofde van diefstal op heterdaad betrapt met geweld of bedreiging tot een gevangenisstraf van 10 

maanden 

 

Bovendien het feil dat betrokkene wettelijk samenwoont kan niet worden weerhouden In het kader van 

de bepalingen van artikel 8 §2 van het EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeft gepleegd die de 

openbare orde van het land schaden zoals bepaald in artikel 8§2 van het EVRM. Uit de bepalingen van 

het tweede lid van art. 3 van hot EVRM. blijkt dat het recht op eerbieding van het privé- en gezinsleven 

niet absoluut is. 

 

Er werden bovendien processen-verbaal opgemaakt te zijnen laste 

 

PV met n° GE .55. LA. 0040.013/2009 uit hoofde van mededader winkeldiefstal ten laste van betrokkene 

opgesteld. 

 

PV met n° GE .55.I-A.017924/2 Q09 ten laste van betrokkene opgesteld uit hoofde van verkrachting van 

een meerderjarige. 

 

PV met n° GE 43 LA 042596/2009 ten laste van betrokkene opgesteld uit hoofde van opzettelijke slagen 

en verwondingen 

 

PV met n° GE 55.LA 0454S4/2009 ten laste van betrokkene opgesteld uit hoofde van verdachte 

handelingen 

 

PV met n° GE 55.LA 045484/2000 ten laste van betrokkene opgesteld uit hoofde van winkeldiefstal 

 

PV met n° GE 55.LA 031032/2Q10 ten laste van betrokkene opgesteld uit hoofde van poging diefstal 

 

PV met n° GE 18.LA 42729/2012 ten laste van betrokkene opgesteld uit hoofde van verdachte van een 

diefstal  

PV met n° GE .22.LA.069965/2012 ten laste van betrokkene opgesteld uit hoofde van valse naamdracht 

en het aanvullend PV n° GE.L4.072161/2012 

 

De betrokkene is niet alleen gekend voor criminele feiten, waaronder diefstal, bovendien tracht hij de 

Belgische autoriteiten te misleiden door gebruik te maken van valse identiteiten en nationaliteiten met 

het oog op het bekomen van een verblijfsrecht in België. De dienst vreemdelingenzaken kon hierdoor 

onmogelijk onderzoeken of hij gekend staat voor feiten van openbare orde. Het bewust achterhouden 

van deze elementen zijn relevant bij de beoordeling van zijn dossier. Betrokkene verschafte hierdoor 

misleidende Informatie. Deze misleidende Informatie leidde uiteindelijk tot de erkenning van zijn 

verblijfsrecht in België, in navolging van het algemeen rechtsprincipe "fraus omnia corrumpit", en in 

navolging van artikel 42 septies van de wet van 15/1271980 vervalt zijn verblijfsrecht in het Rijk. 

Beslissing hem betekend op 18/09/2012. 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan eerdere Bevelen om het Grondgebied te Verlaten 

 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van dezelfde wet, is het noodzakelijk om de betrokkene zonder 

verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens met Denemarken, Duitsland, 

Estland, Finland Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ijsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, 

Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, 

Tsjechië, Zweden en Zwitserland, om de volgende roden : 

 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een paspoort voorzien van geldig visum. Hij 

respecteert de reglementeringen niet, Het Is dus weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven 

aan een bevel om het grondgebied te verlaten dat aan hem afgeleverd zal worden. 

 

Bovendien werd aan betrokkene reeds meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten afgeleverd. 

 

Betrokkene, die zich tijdens een grenscontrole op 24/12/2008 door de Spoorwegpolitie van Sint Gillis op 

uitgaf als do genaamde [Y. A.] geboren In Irak op […] ,kreeg een bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13) uiterlijk op 29/12/2008. 
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Betrokkene, die zich tijdens een politiecontrole op 16/01/2009 door de politie van Gent uitgaf als de 

genaamde [H. Y.] geboren in Irak op […], kreeg een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) 

uiterlijk op 21/01/2009. Er werd diezelfde dag een Pv met  n° GE .55.LA.0040.0l3/2009 in hoofde van 

mededader winkel diefstal ten laste van betrokkene opgesteld. 

 

Er werd ingevolge een politiecontrole door de politie van Gent op 04/03/2009 een PV met n° GE 

5S.LA.017924/2009 ten laste van betrokkene opgesteld uit hoofde van verkrachting van een 

meerderjarige. 

 

Betrokkene, die zich tijdens een politiecontrole op 23/03/2009 door de politie van Lochrsti uitgaf als de 

genaamde [H. Y.] geboren In Irak op […], kreeg een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) 

uiterlijk op 28/03/2009. 

 

Betrokkene werd op 05/04/2009 onder aanhoudingsmandaat opgesloten in de gevangenis van Gent uit 

hoofde van dader, poging misdaad diefstal met braak en inklimming, valse sleutels. Hij werd op 

15/04/2009 vrijgesteld meteen bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) uiterlijk op 20/04/2009. 

 

Betrokkene, die zich tijdens een politiecontrole op 16/05/2009 door de politie van Gent uitgaf als de 

genaamd [A. H.] geboren in Irak op […], een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) uiterlijk 

op 21/05/2009. 

 

Er werd ingevolge een politiecontrole door de politie van Gent op 22/05/2009 een PV met n° GE 43 LA 

042896/2009 ten laste van betrokkene opgesteld uit hoofde van opzettelijke slagen en verwondingen. 

 

Er werd ingevolge een politiecontrole door de politie van Gent op 30/05/2009 een PV met n° GE 55.LA 

045484/2009 ten laste van betrokkene opgesteld uit hoofde van verdachte handelingen.  

 

Er werd ingevolge een politiecontrole door de politie van Gent op 07/07/2009 een PV met n° GE 55.LA 

045404/2009 ten laste van betrokkene opgesteld uit hoofde van winkeldiefstal. Betrokkene kreeg 

diezelfde dag onder aanhoudingsmandaat opgesloten in de gevangenis van Gent. Feiten waarvoor hij 

op 03/09/2009 veroordeeld werd door de Correctionele Rechtbank van Gent tot 7 mG. Betrokkene werd 

vervolgens vrijgesteld op 29/09/2009 met een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) uiterlijk 

op 04/10/2009. 

 

Betrokkene werd op 19/11/2009 Ingevolge een politiecontrole door de politie van Gent opgesloten 

(Artikel 7 BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VE.RLATEN MET BESLISSING TOT TERUGLEIDING 

NAAR DE GRENS EN BESLISSING TOT VRIJHEIDSBEROVING TE DIEN EINDE.) in een gesloten 

centrum voor illegalen met het oog op zijn verwijdering. 

Betrokkene werd op 18/12/2009 vrijgesteld met een nieuwe termijn geldig tot 23/12/2009. 

 

Betrokkene kreeg op 08/02/2009 ingevolge een politiecontrole door de politie van Gent betekening van 

een bevel om het grondgebied (bijlage 13)te verlaten uiterlijk op 12/02/2010. 

 

Er werd ingevolge een politiecontrole door de politie van Gent op 15/04/2010 een PV met n° GE 55.LA 

031032/2010 ten laste van betrokkene opgesteld uit hoofde van poging diefstal. Betrokkene kreeg 

vervolgens betekening op 15/04/2010 van een bevel om het grondgebied te verlaten ( bijlage 13) uiterlijk 

op 20/04/2010. 

 

Betrokkene, die zich tijdens een politiecontrole op 18/01/2011 door de politie van Antwerpen uitgaf als 

de genaamde [B. C.] geboren In Marokko op […], kreeg een bevel om hot grondgebied te verlaten 

(bijlage 13) uiterlijk op 25/01/2011. 

 

Betrokkene kreeg op 29/01/2011 ingevolge een politiecontrole door de politie van Gent betekening van 

een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) uiterlijk op 05/02/2011. 

 

Op 22/08/2011 diende de betrokkene onder zijn echte identiteit [B. C.] geboren te […] op […] in het bezit 

van zijn Tunesisch paspoort met n° T827661 afgeleverd door de ambassade van Tunesië te Brussel 

geldig tot 24/03/2015, een aanvraag van een verblijfskaart in van een familielid van een burger van de 

Unie (bijlage 19ter). Betrokkene word ingevolge zijn wettelijke samenwoonst met een Belgische 
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onderdane, mevrouw [V. H. B.] in net bezit gesteld van een F- kaart op 23/03/2012. Deze kaart wordt op 

18/09/2012 ingetrokken. 

 

Met toepassing van artikel 7, derde lid, van dezelfde wet, dient de betrokkene te dien einde opgesloten 

te worden, aangezien zijn terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan uitgevoerd worden ; 

 

Gezien betrokkene niet in bezit Is van identiteitsdocumenten op moment van de politiecontrole is het 

noodzakelijk hem ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken op te sluiten ten einde een 

doorlatingsbewijs te bekomen van zijn nationale overheden. 

 

 In uitvoering van artikel 74/11, §1, derde lid, van de wet van 15 december van 1980 gaat de 

beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van 5 jaar omdat betrokkene fraude heeft 

gepleegd of onwettige middelen heeft gebruikt, teneinde toegelaten te worden tot het verblijf of om zijn 

recht op verblijf te behouden; 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten. 

 

Betrokkene trachtte de Belgische autoriteiten te misleiden door gebruik te maken van valse identiteiten 

en nationaliteiten met het oog op het bekomen van een verblijfsrecht in België. De dienst 

vreemdelingenzaken kon hierdoor onmogelijk onderzoeken of hij gekend was voor feiten van openbare 

orde. Het bewust achterhouden van deze elementen zijn relevant bij de beoordeling van zijn dossier. 

Betrokkene verschafte hierdoor misleidende informatie. Deze misleidende informatie leidde uiteindelijk 

tot de erkenning van zijn verblijfsrecht in België. In navolging van het algemeen rechtsprincipe "fraus 

omnia corrumpit", en in navolging van artikel 42 septies van de wet van 15/12/1980 vervalt zijn verblijf In 

het Rijk. Beslissing hem betekend op 18/09/2012. Er werd immers een PV opgesteld PV met n° 

GE.22.LA.069955/2012 ten taste van betrokkene uit hoofde van valse naamdracht en het aanvullend PV 

n° GE.LA.072161/2012 waarin hij verklaart verschillende identiteiten en nationaliteiten te gebruiken om 

zo een verwijdering uit het Rijk te vermijden.” 

 

Dit is de bestreden beslissing.  

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. De bestreden beslissing betreft een bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod en 

vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). Deze beslissing bevat verschillende 

onderdelen maar betreft één beslissing, die weliswaar verschillende componenten heeft maar die in 

rechte één en ondeelbaar is (cfr. RvS 28 juni 2010, nr. 205.924).  

 

Wanneer een middel gericht tegen een onderdeel van de bestreden beslissing (ernstig) gegrond is, 

moet (de tenuitvoerlegging van) de bestreden beslissing in haar geheel vernietigd (geschorst) worden, 

gelet op een goede rechtsbedeling. 

 

2.2. Wat de beslissing tot vrijheidsberoving betreft, moet worden gesteld dat deze beslissing, 

overeenkomstig artikel 71, eerste 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), enkel vatbaar is voor een beroep bij de raadkamer van de correctionele rechtbank 

van de verblijfplaats in het Rijk of van de plaats waar de vreemdeling werd aangetroffen. De Raad is dan 

ook zonder rechtsmacht om kennis te nemen van het beroep in de mate dat het gericht is tegen deze 

beslissing. 

 

2.3. Ter terechtzitting wordt niet betwist dat verzoeker op 13 januari 2013 werd gerepatrieerd naar 

Tunesië. Uit voormeld gegeven blijkt dat het bevel om het grondgebied te verlaten vervat in de 

bestreden beslissing aldus volledige uitvoering heeft gekregen. Gevraagd naar het actueel belang dat 

verzoeker nog heeft bij het beroep, brengt de raadsvrouw van verzoeker ter terechtzitting geen concrete 

argumenten naar voor om het actueel belang van verzoeker te staven in zoverre het beroep is gericht 

tegen de bevelscomponent van de bestreden beslissing. Zij geeft wel aan van mening te zijn dat 

verzoeker zijn actueel belang behoudt wat het middels de bestreden beslissing opgelegde inreisverbod 

betreft. 
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Verzoeker toont derhalve niet aan dat hij, specifiek wat het bevel om het grondgebied te verlaten vervat 

in de bestreden beslissing betreft, nog een actueel belang heeft bij het beroep, gelet op de repatriëring 

op 13 januari 2013. 

 

Waar verzoeker stelt dat het bevel om het grondgebied te verlaten werd genomen hoewel hij in het bezit 

was van een F-kaart als familielid van een Belgische onderdaan en dat deze F-kaart wordt ingetrokken 

enkel en alleen door middel van huidig bestreden beslissing, merkt de Raad wel nog op dat dit betoog 

van verzoeker feitelijke grondslag mist. Zo blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat 

verweerder op 18 september 2012 een afzonderlijke beslissing nam waarbij een einde werd gesteld aan 

verzoekers recht op verblijf en dit op grond van artikel 42septies van de Vreemdelingenwet en het 

algemeen rechtsbeginsel ‘fraus omnia corrumpit’. De beëindiging van het verblijfsrecht als familielid van 

een Belgische onderdaan, en de intrekking van de F-kaart, volgt bijgevolg niet uit de in casu bestreden 

beslissing, doch wel uit een op dezelfde dag afzonderlijke genomen beslissing. De Raad stelt ook vast 

dat verzoeker op 18 september 2012 om 11u45 kennis kreeg van voormelde beëindigingsbeslissing. 

Dezelfde dag om 16u15 kreeg hij vervolgens kennis van huidig bestreden beslissing. Er blijkt verder ook 

niet dat de beslissing tot beëindiging van het verblijf verzoeker niet op rechtsgeldige wijze aan verzoeker 

ter kennis is gebracht, zodat verzoeker niet kan voorhouden dat hij zich niet kon verdedigen tegen deze 

beslissing.  

 

In zoverre verzoeker in de uiteenzetting van zijn middelen kritiek uit op de beslissing tot beëindiging van 

het verblijfsrecht, en tot intrekking van de F-kaart, kan de Raad verder ook enkel vaststellen dat deze 

beslissing, ondanks het gegeven dat deze tevens op 18 september 2012 aan verzoeker ter kennis werd 

gebracht, niet mede is aangevochten voor de Raad en de Raad niet bevoegd is zich in het kader van 

huidig beroep over deze beslissing uit te spreken. Het beroep is dan ook onontvankelijk in zoverre het is 

gericht tegen de beslissing van 18 september 2012 waarbij een einde wordt gesteld aan verzoekers 

recht op verblijf op grond van artikel 42septies van de Vreemdelingenwet en het algemeen 

rechtsbeginsel ‘fraus omnia corrumpit’. Gelet op het gegeven dat de beroepstermijn om deze beslissing 

in rechte aan te vechten is verstreken en deze beslissing niet voor de Raad is aangevochten, dient ook 

te worden vastgesteld dat deze beslissing definitief is geworden. 

 

2.4. Verzoeker behoudt zijn belang in zoverre de bestreden beslissing hem een inreisverbod oplegt van 

vijf jaar. 

 

3. Onderzoek van het beroep in de mate dat het ontvankelijk is 

 

3.1.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 

1991), van de artikelen 42septies en 62 van de Vreemdelingenwet, van artikel 57 van het koninklijk 

besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (hierna: het Vreemdelingenbesluit) en van de materiële 

motiveringsplicht.  

 

Hij versterkt volgende toelichting bij het middel:  

 

“[…] Artikel 62 van de wet van 15.12.1980, en artikelen 2 en 3 van de wet van 29.07.1991 bepalen dat 

de beslissingen zowel in feite als in rechte moeten worden gemotiveerd. 

 

Artikel 2 van de wet van 29.07.1991 bepaalt dat de betrokken bestuurshandelingen "uitdrukkelijk" 

moeten worden gemotiveerd. Dit impliceert dat de beslissing die ter kennis wordt meegedeeld aan de 

betrokkene niet enkel het dictum moet omvatten, maar tevens de redenen moet weergeven op grond 

waarvan de beslissing werd genomen. 

 

Artikel 3 van dezelfde wet legt het bestuur de verplichting op om de genomen beslissing op "afdoende" 

wijze te motiveren. De opgelegde motivering moet in de akte zowel de juridische als de feitelijke 

overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

 

Een motiveringsverplichting wordt tevens opgelegd door artikel 62 van de wet van 15.12.1980. 

 

De term "afdoende", bevestigd door de rechtspraak van de Raad van State, vereist dat de deugdelijke 

motivering meer is dan een loutere abstracte en vormelijke stijlformule. De motivering moet pertinent 

zijn, d.w.z. duidelijk te maken hebben met de beslissing. Zij moet daarenboven draagkrachtig zijn, d.w.z. 
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dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te schragen. De motivering moet de 

betrokkene ook in staat stellen om met nuttig gevolg te kunnen opkomen tegen de bestuurshandeling in 

kwestie en moet het de rechter mogelijk maken zijn legaliteitscontrole uit te oefenen. In die zin dient de 

af doende motivering in concreto beoordeeld te worden (R.v.St., nr. 22.896 van 01.02.1983; R.v.St., nr. 

76.565 van 21.10.1998; R.v.St., nr. 43.259 van 09.06.1993; R.v.St., 43.852 van 12.08.1993; R.v.St., nr. 

43.556 van 30.06.1993). 

 

Met de term "afdoende" wordt tevens verwezen naar het feit dat de motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn met het belang van de genomen beslissing, dat er dus een verband moet zijn 

tussen het belang, de aard en het voorwerp van de beslissing, aan de ene kant, en het belaag dat wordt 

gehecht aan de motivering, aan de andere kant. Niet alle bestuurshandelingen zullen in dezelfde mate 

formeel moeten worden gemotiveerd. Wanneer de overheid beschikt over een discretionaire 

bevoegdheid, dient haar motivering in extenso en uitgebreider te gebeuren. De beslissingen waarvan de 

motivering vaag, nietszeggend of loutere stijlformules inhouden, dienen tevens te worden vernietigd 

(R.v.St., nr. 52.909 van 14.04.1995; R.v.St., nr. 44.141 van 20.09.1993; R.v.St., nr. 77.502 van 

09.12.1998; R.v.St., nr. 77.732 van 18.12.1998, R.v.St., nr. 83.771 van 01.12.1997; R.v.St., nr. 86.567 

van 04.04.2000; R.v.St., nr. 90.169 van 12.10.2000). 

 

[…] Verzoeker is een familielid van een burger van de Unie. 

 

Op 10.01.2011 hebben verzoeker en zijn partner, mevrouw [V.H.B.R.J.], van Belgische nationaliteit, een 

verklaring van wettelijke samenwoonst afgelegd bij de ambtenaar van burgerlijke stand teneinde een 

duurzame relatie tot stand te brengen. 

 

Vervolgens diende verzoeker op 09.09.2011 een aanvraag in voor een verblijfskaart als familielid van 

een burger van de unie. Hiervoor bekwam hij een bijlage 19ter. 

 

Op 23.03.2012 tenslotte werd verzoeker in het bezit gesteld van een verblijfskaart van onbepaalde duur 

( een F-kaart) als familielid van een burger van de Unie. 

 

Op 18.09.2012 beslist de gemachtigde van de Staatssecretaris om de verblijfskaart van verzoeker in te 

trekken en dit enkel en alleen door middel van een bevel om het land te verlaten met een inreisverbod 

en vasthouding met het oog op verwijdering conform het model bijlage 13septies. 

 

Terwijl artikel Artikel 42septies stelt: […] 

 

[…] Artikel 57 K.B. 8 OKTOBER 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen inzake stelt: […] 

 

Dat de verwerende partij meent het verblijfsrecht van verzoeker in te trekken doormiddel van een bevel 

en dit op basis van een aantal processen-verbaal die in het verleden ten laste van verzoeker zijn 

opgesteld. 

 

Dat inzake dient te worden vermeld dat het louter om processen-verbaal gaan die zijn opgesteld lastens 

verzoeker doch geen veroordelingen in hoofde van verzoeker inhouden noch zijn schuld daarmee 

bewijzen. Het vermelde processen-verbaal in de bestreden beslissing kunnen dan ook geenszins 

weerhouden noch gebruikt worden tegen verzoeker om zijn verblijfsrecht in te trekken. 

 

Dat wat betreft de veroordelingen van verzoeker op 3.09.2009 door de Corr. Rb. Gent voor 7 maanden 

gevangenisstraf; op 18.09.2009 door de Corr. Rb Gent voor 4 maanden gevangenisstraf en op 

22.02.2012 door de Corr. Rb. Gent voor 10 maanden gevangenisstraf niet van die aard zijn om 

verzoeker inzake opeens met miskenning van de wettelijke bepalingen een bevel te betekenen met 

inreisverbod en een vasthouding met het oog op verwijdering. Het betreft toch wel een drastische 

maatregel in geen geval in casu van toepassing is of kan zijn 

 

Anderzijds verantwoorden deze feiten en de argumenten in de bestreden beslissing op generlei wijze 

waarom verwerende partij een inbreuk heeft gedaan op artikel 42 septies Vw en artikel 57 K.B. 

8.10.1981 door aan verzoeker geen beslissing te betekenen door middel van een bijlage 21 (met een 

eventueel bevel) tot beëindiging en intrekking van zijn verblijfsrecht opdat hij zich hiertegen op 

voldoende wijze zou kunnen verdedigen. 
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Verzoeker is door deze manifest foutieve handelswijze van de verwerende partij integraal geschonden in 

zijn rechten. Hij riskeert thans het land te worden uitgezet. 

 

Verzoeker is immers een familielied van een burger van de Unie en is bevoorrecht ten aanzien van 

andere vreemdelingen die in het land verblijven. 

 

Dat indien verwerende partij verzoekers recht op verblijf wou beëindigen en overgaan tot intrekking op 

basis van artikel 42 septies Vw omdat zij meenden dat verzoeker belangrijke informatie heeft 

achtergehouden over zijn verleden die van doorslaggevend belang was tot het bekomen van zijn 

verblijfsrecht diende deze intrekking van verblijfsrecht te gebeuren door middel van een bijlage 21 met 

eventueel een bevel om het land te verlaten. 

 

[…] Dat verwerende partij op onrechtmatige wijze is overgegaan tot intrekking van verzoekers 

verblijfskaart en hem tegelijkertijd een bevel met een inreisverbod en vasthouding in handen heeft 

betekend. Dat dit gebeurde in strijd met alle wettelijke bepalingen in het Vreemdelingenrecht. 

 

Dat anderzijds om een einde te stellen aan het verblijfsrecht van een familielid van een burger van de 

Unie conform artikel 42 septies, stelt dit artikel: […] 

Ook hier is de verwerende partij gestruikeld over de feiten en in de bestreden beslissing. 

 

De veroordelingen die verzoeker heeft opgelopen, zijnde op 3.09.2009 door de Corr. Rb. Gent voor 7 

maanden gevangenisstraf; op 18.09.2009 door de Corr. Rb Gent voor 4 maanden gevangenisstraf en op 

22.02.2012 door de Corr. Rb. Gent voor 10 maanden gevangenisstraf heeft verzoeker nooit 

achtergehouden van de verwerende partij en daarover kon de verweerder vrij beschikken doch heeft dit 

niet gedaan. 

 

Anderzijds kan het achterhouden van deze veroordelingen nooit doorslaggevend belang zijn geweest 

voor verwerende partij om verzoekers verblijfsrecht toe te staan. Deze veroordelingen zijn niet van die 

aard om verzoeker een verblijfsrecht als familielid van een burger van de Unie te weigeren. 

 

[…] Dat verder wat betreft de opgesomde processen-verbaal en het opgeven van verkeerde identiteiten. 

Verzoeker heeft zijn verblijfsrecht immers gekregen op basis van zijn werkelijke identiteitsgegevens en 

op basis van zijn relatie met zijn partner en geenszins op basis van de fictieve identiteitsgegevens. 

 

Aldus kan verwerende partij zich niet op correcte manier stoelen op artikel 42 septies Vw om een einde 

te stellen aan het verblijfsrecht van verzoeker. 

 

Dat zelfs indien dit het geval zou zijn diende dit te gebeuren door middel van een bijlage 21 zoals 

bepaald in artikel 57 K.B. 08.10.1981. 

 

Dat door in de bestreden beslissing te stellen dat verzoeker het land dient te verlaten omwille van een 

aantal opgesomde proces verbalen, die verder noch de schuld of onschuld van verzoeker bewijzen voor 

deze lastens hem opgelegde feiten; dat verzoeker in het verleden drie veroordelingen heeft opgelopen 

onder zijn werkelijke identiteitsgegevens en verder bij opeenvolgende politiecontroles foutieve 

identiteitgegevens heeft opgegeven en om die redenen conform artikel 42septies het recht op verblijf 

van verzoeker beëindigen zonder hem eerst een bijlage 21 te betekenen, heeft de verwerende partij 

naast artikel 42septies Vw ook de motiveringsplicht geschonden die op hem rust doordat hij aan 

verzoeker op geen enkele manier de redenen opgeeft waarom verzoeker geen beslissing m.b.t. 

beëindiging van zijn verblijfsrecht conform het model van bijlage 21 aan verzoeker betekend heeft. 

 

Verwerende partij is immers op onrechtmatige wijze overgegaan tot intrekking van de verblijfskaart van 

verzoeker zonder kennisgeving van een beslissing in uitvoering waarvan zijn verblijfskaart wordt 

ingetrokken. 

 

Verwerende partij stelt verzoeker een bevel in handen om het land te verlaten met als motivering dat hij 

niet in het bezit is van geldige identiteitsdocumenten, terwijl dit geenszins het geval is. 

Verder motiveert de verwerende partij zijn beslissing tot vasthouding van verzoeker met de motivering 

dat verzoeker" een gevaar betekent voor de openbare orde" terwijl verzoeker geen enkele daad heeft 

gesteld nadat hij in het bezit was gesteld van zijn verblijfskaart om de openbare orde in het gedrang te 

brengen. 
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Dat zulke motivering de beslissing niet kan schragen. Terwijl op het bestuur de verplichting rust om zijn 

beslissingen op een afdoende wijze te motiveren. 

 

[…] Dat deze motivering pertinent moet zijn, d.w.z. duidelijk te maken hebben met de beslissing. Zij 

moet daarenboven draagkrachtig zijn, d.w.z. dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de 

beslissing te schragen. De motivering moet de betrokkene ook in staat stellen om met nuttig gevolg te 

kunnen opkomen tegen de bestuurshandeling in kwestie en moet het de rechter mogelijk maken zijn 

legaliteitscontrole uit te oefenen. 

 

Artikel 3 van dezelfde wet legt het bestuur de verplichting op om de genomen beslissing op "afdoende" 

wijze te motiveren. De opgelegde motivering moet in de akte zowel de juridische als de feitelijke 

overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

 

Dat verder met de term "afdoende" tevens wordt verwezen naar het feit dat de motivering in rechte en in 

feite evenredig moet zijn met het belang van de genomen beslissing, dat er dus een verband moet zijn 

tussen het belang, de aard en het voorwerp van de beslissing, aan de ene kant, en het belang dat wordt 

gehecht aan de motivering, aan de andere kant. Niet alle bestuurshandelingen zullen in dezelfde mate 

formeel moeten worden gemotiveerd. Wanneer de overheid beschikt over een discretionaire 

bevoegdheid, dient haar motivering in extenso en uitgebreider te gebeuren. De beslissingen waarvan de 

motivering vaag, nietszeggend of loutere stijlformules inhouden, dienen tevens te worden vernietigd. 

 

Dat zulk motivering de beslissing geenszins kan schragen en kennelijk onredelijk en gebrekkig is. De 

bestreden beslissing is dan ook nietig. […]” 

 

3.1.2.1. De Raad herhaalt dat de beëindiging van verzoekers verblijfsrecht als familielid van een 

Belgische onderdaan het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke beslissing die op dezelfde dag aan 

verzoeker ter kennis werd gebracht doch in het kader van huidige procedure niet mede werd 

aangevochten voor de Raad. De uiteenzetting van verzoeker dat zijn verblijfsrecht niet kon worden 

beëindigd, en zijn F-kaart niet kon worden ingetrokken, aan de hand van de huidig aangevochten 

beslissing en dat deze beëindigingsbeslissing de motiveringsplicht, artikel 42septies van de 

Vreemdelingenwet en artikel 57 van het Vreemdelingenbesluit miskent, kan aldus niet leiden tot de 

nietigverklaring van de in casu bestreden beslissing. Hiertoe kan verder worden verwezen naar de 

bespreking van de ontvankelijkheid van het beroep. 

 

3.1.2.2. Artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve beslissingen met redenen 

worden omkleed en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de 

besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke 

overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering 

afdoende moet zijn.  

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip "afdoende", zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

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

beslissing. De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing, wat het opgelegde inreisverbod betreft, 

duidelijk wordt aangegeven dat een inreisverbod van vijf jaar wordt opgelegd op grond van artikel 74/11, 

§ 1, derde lid van de Vreemdelingenwet en de vaststelling dat verzoeker fraude heeft gepleegd of 

onwettige middelen heeft gebruikt teneinde te worden toegelaten tot het verblijf of om zijn recht op 

verblijf te behouden. Er wordt toegelicht dat verzoeker geen gevolg heeft gegeven aan eerdere bevelen 

om het grondgebied te verlaten en dat verzoeker de Belgische autoriteiten heeft getracht te misleiden 

door gebruik te maken van valse identiteiten en nationaliteiten, waardoor onmogelijk kon worden 

onderzocht of hij gekend was voor feiten van openbare orde. Er wordt gesteld dat deze misleidende 

informatie heeft geleid tot de erkenning van zijn verblijfsrecht als familielid van een Belg en dat op 

dezelfde dag dan ook de beslissing werd genomen tot beëindiging van het verblijfsrecht op grond van 

artikel 42septies van de Vreemdelingenwet en het algemeen rechtsbeginsel ‘fraus omnia corrumpit’. 

 

Deze motivering is pertinent en draagkrachtig en stelt verzoeker in staat te begrijpen op welke juridische 

en feitelijke gegevens het inreisverbod is gegrond, derwijze dat het doel van de formele 

motiveringsplicht is bereikt (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103). 
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Een schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 is niet aangetoond. 

 

3.1.2.3. In de mate dat de schending van de materiële motiveringsplicht wordt ingeroepen, kan de Raad 

enkel vaststellen dat verzoekers verblijfsrecht als familielid van een Belgische onderdaan werd 

beëindigd op basis van artikel 42septies van de Vreemdelingenwet en het algemeen rechtsbeginsel 

‘fraus omnia corrumpit’ en op grond van de vaststelling dat verzoeker misleidende informatie had 

gebruikt die van doorslaggevend belang was voor de erkenning van zijn verblijfsrecht in België. Deze 

beslissing is definitief geworden.  

 

Er kan dan ook niet worden vastgesteld dat verweerder, door te verwijzen naar deze eerdere beslissing 

die een einde stelt aan het verblijfsrecht van verzoeker op basis van artikel 42septies van de 

Vreemdelingenwet en het algemeen rechtsbeginsel ‘fraus omnia corrumpit’, op grond van een incorrecte 

feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze heeft besloten tot het opleggen van een inreisverbod van 

vijf jaar op grond van artikel 74/11, § 1, derde lid van de Vreemdelingenwet.  

 

Het eerste middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

3.2.1. Verzoeker voert in een tweede middel de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag 

tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 

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

 

Hij licht het middel als volgt toe: 

 

“[…] Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: […]  

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/ of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/ of familie- en gezinsleven bestaat 

in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de 

bestreden beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en 

gezinsleven dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen 

(cf. EHRM 13 februari 2001, Ezzoudhi/ Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; 

EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 21). 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert noch het begrip 'familie- en gezinsleven' noch het begrip 'privéleven'. 

Beide begrippen zijn autonome begrippen die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. 

 

Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

is van een familie of een gezin. Vervolgens moet in de feiten blijken dat de persoonlijke band tussen 

deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en T./ Finland, § 150). 

 

Het begrip 'privéleven wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat 

het begrip 'privéleven' een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve 

definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29). 

 

De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van 

beiden, is een feitenkwestie. 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van  

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil 

of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

[…] In casu heeft de verwerende partij niet alleen op onrechtmatige wijze een einde gesteld aan het 

verblijfsrecht van verzoeker maar heeft hem tevens een bevel gegeven om het land te verlaten met een 

inreisverbod en vasthouding met het oog op verwijdering. Deze beslissing van de verweerder weegt op 
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geen enkel wijze tegen het recht van verzoeker op privé- en gezinsleven met zijn partner, mevrouw 

[V.H.B.R.J.] 

 

Zo wordt in de bestreden beslissing gesteld "Bovendien het feit dat betrokkene wettelijk samenwoont 

kan niet worden weerhouden In het kader van de bepalingen van artikel 8§lvan het EVRM aangezien 

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

artikel 8§2 van het EVRM. Uit de bepalingen van het tweede lid van art. 8 van hot EVRM blijkt dat het 

recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven niet absoluut is". 

 

Echter is verzoeker drie lichte veroordelingen opgelopen die allen dateren van vóór de tijd dat verzoeker 

in het bezit was van een verwijskaart. 

 

Bovendien heeft verzoeker deze feiten nooit achtergehouden van de verwerende partij op het moment 

dat hij zijn aanvraag tot verblijf had ingediend of in het bezit werd gesteld van zijn verblijfskaart doch 

nietetegenstaande dat deze feiten niet van die aard zijn om verzoeker thans een bevel te geven om het 

land te verlaten met een inreisverbod. 

 

[…] Dat verder wat betreft de opgestelde processen-verbaal die te zijnen laste zijn opgesteld zij niet 

bewezen feiten zijn die noch zijn schuld noch zijn onschuld bewijzen. 

 

Al het voorgaande kan geenszins opwegen tegen het fundamenteel recht van verzoeker dat 

gewaarborgd is door artikel 8EVRM. 

 

Wat betreft de inmenging of de inperking van dit recht om redenen van de openbare orde. De 

opgesomde drie veroordelingen van verzoeker zijn niet van die aard om verzoeker een bevel te geven  

met een inreisverbod en zodoende hem te beletten het recht op privé en - gezinsleven uit te oefenen. 

De inmenging door de overheid in casu is niet gerechtvaardigd noch noodzakelijk in een democratische 

samenleving zodoende verwerende partij zich niet rechtsgeldig beroepen op artikel 8§2 EVRM om een 

einde te stellen aan het verblijfsrecht van verzoeker meer nog hem een bevel te geven teneinde het land 

te verlaten en dit met een inreisverbod. 

 

Dit betreft een drastische maatregel die buiten elke regel gaat en geen gelding kan vinden onder artikel 

8 EVRM zodoende heeft de bestreden beslissing artikel 8EVRM geschonden. […]”  

 

3.2.2. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

"1. Een ieder 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." 

 

Wanneer verzoeker een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de eerste plaats zijn 

taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze wijze het 

bestaan van het door hem ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, alsook de 

wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

Het is niet betwist dat verzoeker op 10 januari 2011 een verklaring van wettelijke samenwoning heeft 

afgelegd met een Belgische onderdaan. Zoals verzoeker zelf ook aangeeft, is de vraag of er ook sprake 

is van een effectief beleefde gezinsband doorslaggevend bij de vraag of er sprake is van een 

gezinsleven beschermd in artikel 8 van het EVRM. In casu liggen geen gegevens voor waaruit blijkt dat 

er op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing nog sprake was van een dergelijke 

effectief beleefde gezinsband. Er blijkt ook dat de Belgische partner op 8 juni 2012 de hulp van de politie 

diende in te roepen. Een effectief privé- en/of gezinsleven op basis van de afgesloten wettelijke 

samenwoning met de Belgische partner op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing 

wordt dan ook niet aangetoond. 

 

Zelfs indien alsnog een relatie en privé- en/of gezinsleven dient te worden aangenomen, stelt de Raad 

vervolgens vast dat in casu de bestreden beslissing is gesteund op de wet en dat deze is genomen met 
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het oog op de bescherming van de openbare orde en het tegengaan van misbruik van de 

verblijfsprocedures. Daarnaast kan evenmin worden vastgesteld dat verweerder bij het nemen van de 

bestreden beslissing – waarbij naast een bevel om het grondgebied te verlaten tevens werd besloten tot 

het opleggen van een inreisverbod van 5 jaar – een incorrecte belangenafweging heeft doorgevoerd. 

Verzoeker toont met zijn uiteenzetting immers op geen enkele wijze aan dat er ernstige hinderpalen 

bestaan voor het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven in Tunesië of elders. Er blijkt 

dan ook geenszins dat een normaal en effectief gezinsleven enkel in België mogelijk zou zijn. De Raad 

herinnert er hierbij ook aan dat inzake immigratie het EHRM er bij diverse gelegenheden aan heeft 

herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het 

grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 

15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 

1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat 

het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de 

staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe 

te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing 

van een vaststaand beginsel van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de 

openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en 

het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki 

Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, 

Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden 

hiertoe vast te leggen. Verweerder wees verder op de verscheidende inbreuken die door verzoeker 

werden gepleegd, die de openbare orde van het land schaden, evenals op het feit dat verzoeker heeft 

getracht de Belgische autoriteiten te misleiden door gebruik te maken van valse identiteiten en 

nationaliteiten teneinde een effectieve verwijdering van het grondgebied te voorkomen. Specifiek wat de 

strafrechtelijke inbreuken betreft, wordt verwezen naar twee veroordelingen uit 2009 wegens gewone 

diefstal en diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels, waarbij verzoeker werd 

veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk zeven en vier maanden. Verder wordt verwezen 

naar een veroordeling op 22 februari 2012 wegens diefstal op heterdaad betrapt met geweld of 

bedreiging tot een gevangenisstraf van 10 maanden. Deze veroordelingen worden door verzoeker niet 

betwist. Gelet op het gegeven dat er sprake is van meerdere veroordelingen wegens diefstal, dat er bij 

twee veroordelingen sprake is van verzwarende omstandigheden – met name met gebruik van braak, 

inklimming of valse sleutels en met geweld of bedreiging – en dat gevangenisstraffen van meerdere 

maanden werden opgelegd, kan verzoeker geenszins worden gevolgd waar hij stelt dat dit slechts lichte 

veroordelingen betreft. Het enkele feit dat verzoeker stelt dat zijn drie veroordelingen allen dateren van 

voor de tijd dat hij in het bezit werd gesteld van de F-kaart doet hieraan geen afbreuk. Verzoeker betwist 

verder ook niet dat hij in het verleden verschillende aliassen en nationaliteiten gebruikte teneinde zich te 

onttrekken aan een effectieve verwijdering van het grondgebied. Daarnaast dient eveneens te worden 

vastgesteld dat verzoekers verblijfsrecht verkregen op basis van zijn afgesloten wettelijke samenwoning 

met een Belgische onderdane werd beëindigd op grond van artikel 42septies van de Vreemdelingenwet 

en het algemene rechtsbeginsel ‘fraus omnia corrumpit’. Deze beslissing werd regelmatig aan verzoeker 

ter kennis gebracht op 18 september 2012, doch niet aangevochten voor de Raad. Deze beslissing is 

bijgevolg definitief. 

 

Verzoeker maakt met zijn uiteenzetting niet aannemelijk dat verweerder een incorrecte 

belangenafweging heeft doorgevoerd. Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet 

aangetoond.  

 

Het tweede middel is ongegrond.  

  

5. Korte debatten 

 

Verzoeker 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 

 

 

6. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verzoeker.  
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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 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf april tweeduizend dertien door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT I. CORNELIS 


